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FÖRORD
Statistikcentralen fastställde den första näringsgrensindelningen för statens 
statistikväsen är 1972 (Statistikcentralen, Serien Handböcker, nr 4). Klassifice- 
ringen reviderades är 1979, varvid vissa smärre ändringar gjordes. Är 1984 
publicerades en ny upplaga av den reviderade näringsgrensindelningen. Den 
föreiiggande 2:a reviderade upplagan ersätter de tidigare näringsgrensindel- 
ningama.

Det har funnits mänga skäl tili denna grundliga revidering. Klassificeringen var 
föräidrad, den motsvarade inte längre samhällets ekonomiska Struktur. Klassi
ficeringen hade inte definitioner pä näringsgrensklasserna, varför det varit bes- 
värligt att använda den. Ett alfabetiskt register har ocksä saknats och därtill 
saknades en fullständig svensk översättning av klassificeringen. I november 
1986 fastställde S tatistikcentralen den reviderade finska näringsgrens
indelningen att användas inom statens statistikväsen. Ett separat finskspräkigt 
alfabetiskt register publicerades som bilaga tili näringsgrensindelningen är 
1987.

Den mest päfallande ändringen i den reviderade klassificeringen är att bokstä- 
ver införts som beteckning för huvudklasserna, vilka utökats frän tidigare nio 
tili nitton. Huvudklasserna har sälunda blivit enhetligare. De sifferkoder som 
använts vid registreringen och kodningen av data har förkortats frän sex tili fy- 
ra siffror utan att antalet klasser skurits ner. Klassificeringens uppställning föl- 
jer i huvudsak den tidigare. Nägra näringsgrenar har flyttats frän en huvud- 
klass tili en annan. Främst näringsgrenarna inom servicesektorn har ändrats 
och preciserats.

Den reviderade näringsgrensindelningen kommer först att tas i bruk i Statistik- 
centralens företags- och arbetsstäileregister för statistikäret 1986. Eftersom re- 
gistret som uppdaterats enligt den nya klassificeringen inte finns allmänt till- 
gängligt före kalenderäret 1988 kan den nya klassificeringen inte tillämpas 
inom de övriga statistikgrenarna förrän tidigast är 1988. S tatistikcentralen re- 
kom m enderar a tt den reviderade näringsgrensindelningen tas i bruk 
fr.o.m . statistikäret 1988 e ller senast i samband med uppgörandet av Sta
tis tik  eller undersökningar fö r är 1990 e ller enlig t andra behov och krav.

Revideringen av den internationella näringsgrensindelningen (ISIC) torde bli 
färdig är 1989. Statistikcentralen har sä exakt som möjligt fö ljt det internatio
nella revideringsarbetet. En detaljerad plan för revideringen av ISIC har an
vänts vid revideringen av Finlands näringsgrensindelning.

Revideringen av näringsgrensindelningen har varit ett omfattande projekt vid 
Statistikcentralen. I arbetet har deltagit flera sakkunniga inom Statistik och en 
representant för skattestyrelsen. Utkastet tili näringsgrensindelningen sändes



pä remiss och gav mer an 100 kommentarer till utvecklandet av klassificering- 
en. Planeringschef Tapio Leppo har värit ordförande för projektets koor- 
dineringsgrupp och planerare Kari Molnar sekreterare.

Förfrägningar rörande näringsgrensindelningen besvaras av Statistikcentra- 
lens byrä fö r företagsstatistik (företagsregistret), tel. (90)580 01, PB 770, 
00101 Helsingfors. Företagsregistret tar även emot förslag tili att utveckla och 
förbättra näringsgrensindelningen. Klassificeringen kan enligt avtal levereras i 
maskinläsbar form. Arbetet med den allmänna utvecklingen av kiassificering- 
ar sköts av Statistikcentralens koordineringsbyrä, tel. (90)173 41, PB 504, 
00101 Helsingfors.

Helsingfors, Statistikcentralen, September 1987

Pertti Marjomaa

Pasi Markelin
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1. NÄRINGSGRENSINDELNINGENS NATUR OCH 
HUVUDPRINCIPER

7

Näringsgrensindelningen (NI) grupperar samman likartade aktiviteter i klasser. 
Dessa klasser kallas näringsgrenskfasser eller i korthet näringsgrenar. Aktivite
ter är likartade när de är lika varandra tili de nyttigheter de producerar, tili sin 
produktionella insats eller sin produktionsprocess. För att bilda näringsgrenar 
racker det ofta med en grupp aktiviteter som har bara ett eller tvä gemensam- 
ma kännetecken som basis för likheten.

Vid tillämpandet av näringsgrensindelningen gäller det att tänka pä hur de fak- 
tiska enheterna (företag, enheter av företagsnatur och arbetsställen) uppträder 
i produktionslivet och hur aktiviteter förenas i dem. Aktiviteterna kan pä själva 
arbetsställena vara grupperade enligt andra principer än likheten mellan räva- 
ror, produktionsprocess eller produkter.

Som grund för klassificeringen har i vissa fall bl.a. följande använts:

•  den institutionella sektorn (offentlig förvaltning)

•  tillständsbelagd verksamhet (hoteil och restauranger)

•  säljarea (detaljhandel)

•  homogenitet (lantbruk).

I praktiskt bruk är näringsgrensindelningen i första hand ett System för 
gruppering av arbetsställen säsom fabriker, affärer, kontor och verkstä- 
der i näringsgrensklasser. Utom för arbetsställen kan indelningen även an- 
vändas för klassificering av företag och andra statistiska enheter.

Vid bestämningen av näringsgrensklasserna har syftet främst varit att ästad- 
komma sä homogena klasser som möjligt pä den mest detaljerade nivän. Ho- 
mogeniteten beskrivs av specialiseringsgraden och täckningsgraden. Spe- 
cialiseringsgraden anger v ilke n  del av P roduktionen  inom  en viss 
näringsgren som ger för näringsgrenen karaktäristiska produkter. Täcknings
graden anger vilken del av de för en viss näringsgren karaktäristiska produk- 
terna totalt som produceras inom näringsgrenen.

Klasserna och de enheter som faller inom dem har fastställts sä att de sä väl 
som möjligt skall svara mot verkligheten i Finland. I klassificeringen ingär dock 
även sädana aktiviteter som alls inte förekommer i Finland säsom brytning av 
brunkol, pumpning av petroleum och saltutvinning. Orsaken tili att sädana ak
tiviteter finns med är bl.a. utrikeshandelsstatistiken.

Näringsgrensindelningen är en hierarkisk indelning. Det innebär olika indel- 
ningsniväer. Klasserna pä en viss nivä är alltid en detaljindelning av en klass 
pä en grövre nivä.

Det finns 19 huvudklasser som betecknas med varsin bokstav. Följande nivä 
har 68 klasser med en tväsiffrig beteckning. De tväsiffriga klasserna är vanli-
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gen indelade i tresiffriga och de i sin tur i fyrsiffriga enligt ett decimalsystem. 
Klassificeringens mest detaljerade nivä är den fyrsiffriga.

2. ENHETER SOM KLASSIFICERAS

2.1. Allmänt
Näringsgrensindelningen kiassificerar företag, enheter av företagsnatur och 
arbetsställen. Viktiga enheterna utöver dessa är hjälparbetsställen, hjälpföre- 
tag och koncemer.

2.2. Företag
Med företag avses ekonomisk verksamhet som en eller fiera personer 
tillsammans bedriver i syfte att uppnä ett lönsamt résultat.

I praktiken kan företagsverksamheten ha mânga former.

Den vanligaste är en företagsform där en fysisk person driver en rörelse i sitt 
eget namn eller som registrerad firma. Till denna grupp hör yrkesidkare, de 
fiesta jordbrukare samt de flesta fysiska personer som driver en rörelse.

Den andra stora gruppen bestär av juridiska personer. Juridiska personer el
ler jämförbara med sädana är tili exempel aktiebolag, andelslag, ömsesidiga 
bolag, sparbanker, ekonomiska sammanslutningar, öppna bolag och kom- 
manditbolag. De största och för nationalekonomin viktigaste företagen är juri
diska personer. Som företag räknas ocksä statens affärsverk och kommunala 
affärsverk som betjänar allmänheten.

Genom att kombinera olika klassificeringsgrunder säsom juridisk form och 
ägartyp kan man avgränsa grupper av företag (tili exempel privata affärsföre- 
tag). För statistikföringen är företaget en viktig enhet eftersom det finns fulls- 
tändig information att tiligâ om alla dess ekonomiska aktiviteter. Sädan är 
bl.a. information om bokslut, finansiering och Produktion även om produk- 
tionsdata i praktiken samlas in direkt hos företagets olika enheter, dvs. dess 
arbetsställen.

2.3. Koncern
Ett företag som har formen av en juridisk person kan bilda ett eller fiera 
dotterföretag och dessa i sin tur egna dotterföretag osv. Den helhet som 
dess moder-, dotter- och systerbolag bildar kallas en koncern. En kon
cern kan ocksä ha andra former: moderbolaget mäste inte vara ett egentligt 
företag utan kan vara exempelvis en stifteise. De ur ekonomisk synpunkt vikti
gaste koncernerna bestär av företag som har formen av aktiebolag eller an
delslag. Moderbolaget kan vara ett utländskt företag. Finska företag kan i sin 
tur ha dotterbolag utomlands.
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2.4. Hjälpföretag
Om ett företag tillhörande en koncern producerar tjänster främst fö r de övriga 
företagen i koncemen kallas det ett hjälpföretag (jfr 2.7. Hjälparbetsställe).

2.5. Enhet av företagstyp
Ideella sammanslutningar, stiftelser, bostadsaktiebolag, församUngar 
o.d. är viktiga bedrivare av ekonomiska aktiviteter. De sammanfattas 
ibland under benämningen ’enheter av företagstyp’. Härmed vill man säga 
att information om deras aktiviteter finns tillgänglig pä samma satt som om fö
retagen och att de är tiliräckligt självständiga i sitt beslutsfattande. Dessa sam
manslutningar kan för att stöda sin verksamhet driva affärsrörelse, t.ex. hotell
och restaurangrörelse eller handel.

Statens affärsverk och de kommunala affärsverk som betjänar allmänheten är 
företag. Statens och kommunernas övriga verk är däremot enheter av före
tagstyp.

Kommunalförbund som agerar säsom affärsverk är företag och övriga kom- 
munalförbund är enheter av företagstyp.

2.6. Arbetsställe
Ett arbetsställe är en produktionsenhet som

•  ägs av ett enda företag,

•  finns pä ett enda Ställe och

•  producerar varor eller tjänster av främst ett slag.

Arbetsställen är t.ex. lantbrukslägenhet, fabriker, affärer, torgständ, kiosker 
och kontor. Till den offentliga förvaltningens arbetsställen räknas bl.a. skatte- 
byräer, kommunbibliotek och hälsocentraler.

Vid tillämpningen av näringsgrensindelningen är arbetsstället en central enhet 
eftersom

•  information om arbetsstället ger den klaraste bilden av den ekonomiska 
Strukturen,

•  arbetsställena bildar gründen för insamiing av data om företagsaktiviteter 
samt Statistik efter geografiska och administrativa regioner,

•  information om flerbranschföretag kan delas upp pä de olika närings- 
grenarna,

•  mänga produktionsanknutna basfakta, priserna pä nyttigheter, uppgifter 
om mänadsförsäljning mm. snabbast och billigast kan samlas in direkt frän 
arbetsställena,
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•  all personbaserad Statistik beskriver befolkningens bransch- eller närings- 
fördelning pä basen av arbetsställena.

Ett arbetsställe definieras ofta efter hurudan information företagets redovis- 
ning kan ge och vilka primäruppgifter som behövs för Statistiken.

Enheter som hör tili olika företag är skilda arbetsställen även om de finns lin 
der samma tak. Köpmannavaruhus, köpcentra eller industribyar är alltsä inte 
ett enda arbetsställe eftersom de hyser flera företag. Däremot har vart och ett 
av dessa företag ett arbetsställe pä platsen.

Varje sädan del av ett företag som har en egen adress är ett arbetsställe. I vis- 
sa fall mäste man dock pruta pä denna princip. Företagen lämnar inte alltid 
tillräckligt detaljerade uppgifter om sina arbetsställen. Ibland är verksamheten 
sä kortvarig eller flyttar sä snabbt frän ett Ställe tili ett annat att det inte är mo- 
tiverat att betrakta adressen som ett arbetsställe. Särskilt inom byggande och 
samfärdsel är arbetsstället därför ofta ett distrikts-, region- eller iiknande per
manent kontor frän vilket verksamheten inom distriktet leds.

Om ett företag pä ett och samma Ställe har aktiviteter av klart olika karaktär 
betraktas det ofta som flera skilda arbetsställen. Pä detta satt kommer de oli
ka aktiviteterna tillräckligt tydligt fram i Statistiken. Däremot är exempelvis ett 
varuhus en enhetlig operativ helhet som betraktas som ett arbetsställe. När 
man överväger om mängfasetterade aktiviteter skall spjälkas upp i mindre ar
betsställen utgär man frän dessa aktiviteters absoluta och relativa omfattning.

Eftersom ett företag alltid arbetar pä ett visst Ställe har det minst ett arbetss
tälle. De flesta företag har bara ett arbetsställe men storföretagen kan ha hun- 
dratals arbetsställen runtom i landet. Dessutom kan arbetsställena arbeta 
inom olika näringsgrenar.

2.7. Hjälparbetsställe
Ett hjälparbetsställe producerar tjänster i första hand fö r ett företag eller 
en enhet av företagstyp. Sädana hjälparbetsställen är huvud-, distrikts- eller 
Iiknande förvaltningskontor, separata transportenheter, verkstäder för Service 
av företagets egna bilar, upplag, forskningsenheter, databehandlingsenheter 
osv. Om dessa aktiviteter handhas pä samma arbetsställe som företagets 
Produktion betraktas de vanligen inte som separata hjälparbetsställen.

Som hjälparbetsställe betraktas inte arbetsställen vilkas Produktion

•  fysiskt ingär i Produktionen pä ett annat arbetsställe (t.ex. tillverkning av 
förpackningar för produkter är inte en hjälpaktivitet)

•  främst säljs utanför företaget (t.ex. om databehandlingsenheten säljer 
största delen av sina tjänster utom företaget är det inte fräga om hjälpakti
vitet) eller

•  är en del av den fasta kapitalbildningen (om en enhet är specialiserad pä 
t.ex. banbyggnad betraktas dess verksamhet inte som en hjälpaktivitet).
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3. GRUNDERNA FÖR KLASSIFICERINGEN

3.1. Allmänt om hur näringsgrenen fastställs
Varje enhet förs tili nägon näringsgren pä basen av sin primära aktivitet. Efter- 
som flera olika aktiviteter bedrivs i mänga enheter mäste aktiviteternas inbör- 
des förhällande vägas med hjälp av förädlingsvärden. Ju mer en aktivitet höjer 
förädlingsvärdet, desto större vikt tillmäts den. Dä förädlingsvärdet ofta inte är 
känt mäste man anlita andra indikatorer som anger förädlingsvärdet sä exakt 
som möjligt. Sädana är lönerna, personalantalet, bruttovärdet av Produktio
nen, omsättningen osv. I män av möjlighet skall man använda flera indikatorer 
som kompletterar varandra.

Inom den offentliga förvaltningen faller det sig naturligt att awäga olika aktivi
teter utgäende frän lönerna eller personalantalet.

När ett företags primära näringsgren fastställs beaktas inga hjälpaktiviteter. 
Exempelvis det att företaget reparerar sina egna bilar päverkar inte dess pri
mära näringsgren. Pä grund av brister i basdata har det inte alltid varit möjligt 
att följa denna princip. Särskilt när hjälpaktiviteten bedrivs i nära anknytning tili 
företagets egentliga verksamhet är det svärt att skilja ät dem.

Hjälparbetsställena hänförs tili företagets och hjälpföretagen tili koncernens 
primära näringsgren. Ett undantag i näringsgren 7700 utgör företag som ute- 
slutande har specialiserat sig pä den egna koncernens förvaltning. Hjälpar- 
betsställen och hjälpföretag kan utom den primära fä en sekundär närings- 
grenskod som beskriver deras sekundära aktiviteter.

Bestämningen av näringsgren päverkas inte av aktiviteternas omfattning, juri- 
diska formen, ägarförhällandena eller finansieringssättet.

Om en vertikalt integrerad verksamhet pä grund av t.ex. svärigheter att fä upp- 
gifter inte kan indelas i tillräckligt homogena arbetsställen, fastställs närings- 
grenen pä basen av den aktivitet som närmast anknyter tili slutprodukten. Om 
ett och samma företag t.ex. idkar awerkning och träförädling kan företaget 
som helhet anses bedriva träförädling.

3.2. Bestämning av företagets primära näringsgren
Beträffande flerbranschföretag fastställs den primära näringsgrenen stegvis. 
Forst fastställs näringsgrenen pä tväsiffer nivä och därefter pä en mer detalje- 
rad nivä. Om företaget tillverkar exempelvis eltekniska artiklar, utför elektriska 
installationer och driver partihandel i elbranschen, är den primära näringsgre- 
nen en industribransch om tillverkningen är större än installation och partihan
del sammanlagt. Härefter preciseras den primära näringsgrenen pä basen av 
den industriella verksamheten.
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4. ANVÄNDNING

Näringsgrensindelningen är statistikväsendets mest använda och utbredda 
klassificeringsstandard. Den används för närvarande i ett trettiotal olika Statis
tiker och i över 50 administrativa System inom den offentliga sektorn. Den ut- 
nyttjas även allmänt i den privata sektorns Informationssystem och utrednin- 
gar.

Administrativa informationssystem som använder näringsgrensindelningen är 
bl.a. beskattningsregistren, Pensionssystemen, olika slags register som gäller 
näringslivet, arbetskrafts- och arbetarskyddsförvaltningens register samt re
gister som gälier miljöförvaltning och miijöskydd.

Näringsgrensindelningen används dessutom i olika siags sakregister som nä
ringslivet ger ut. Fiera regionplaneförbund och län för i samarbete med företa- 
garorganisationer, kommunala näringsombud, arbetskraftsmyndigheterna 
och industridistrikten lokala register över arbetsställen baserade pä närings
grensindelningen.

Näringsgrensindelningens mest detaljerade nivä används inte i all Statistik 
och alia informationssystem och alia näringsrenar ingär nödvändigtvis inte all- 
tid. Niván kan givetvis väljas efter behov.

5. FÖRHÄLLANDE TILLANDRA 
KLASSIFICERINGAR

5.1. Fórhállande tili internationella
näringsgrensindelningar
Den näringsgrensindelning som används mest i internationeil Statistik är Fö- 
renta Nationernas näringsgrensstandard ISIC.1 Den föreliggande utgävan är 
frän 1968. En revidering av standarden pägär och nästa utgäva väntas i bör- 
jan av 1990- talet. ISIC används i statistiska publikationer av FN och dess or- 
ganisationer. Syftet rned ISIC är inte att ersätta de nationella klassificeringar- 
na utan att bilda stomme för en internationeil statistisk jämföreise. I vissa 
länder används ISIC även för nationeil Statistik. Den föregäende finska nä
ringsgrensindelningen följde i stört sett mycket exakt ISICs utgäva av 1968.2

Den nu föreliggande nya näringsgrensindelningen är sammansatt främst med 
tanke pä nationella behov. Man har emellertid försökt se tili att den följer FNs 
rekommendation i sádant avseende att informationen kan omvandlas i en 
form som motsvarar FNs klassificering.

1 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. United Na
tions, New York, 1968

2 Statist!kcentralens koordineringsbyrä ger ytterligare information om förhällandet mellan 
näringsgrensindelningen och ISIC.
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5.2. Förhällande tili andra klassificeringar i den 
ekonomiska Statistiken
När klassificeringar för statistiska ändamäl görs upp är syftet inte att skapa en 
klassificering som tillgodoser flera olika synvinklar. Tvärtom: varje klassifice- 
ring görs i sä hög grad som möjligt upp enligt en enda princip. Den statistiska 
beskrivningen blir mer exakt när klassificeringama kompletterar varandra. Til- 
läggsinformation erhälls genom omklassificering av materialet efter ett annat 
klassificeringsschema.

De viktigaste kompletterande klassificeringama tili näringsgrensindelningen är 
den institutionella sektorindelningen1 uppgiftsklassificeringar för offentliga 
sammanslutningar2 samt den yrkesklassificering3 som används för individsta- 
tistik. I utrikeshandels- och industristatistiken kompletterar näringsgrensindel
ningen varuklassificeringar.

6. DE VIKTIGASTE ÄNDRINGARNA JÄMFÖRT MED
DEN GAMLA NÄRINGSGRENSINDELNINGEN

6.1. Syftet med revideringen
Den föregäende näringsgrensindelningen användes sä tid igt som vid folkräk- 
ningen 1970. Den fastställdes som Standard 1972. Den främsta orsaken ba- 
kom justeringen och revideringen var ett behov att uppdatera indelningen sä 
att Statistiken bättre skall motsvara en förändrad ekonomisk Struktur. Servi- 
cenäringarnas andel har vuxit. Primärproduktionens och förädlingens relativa 
betydelse har avtagit. Denna utveckling har beaktats vid revideringen genom 
en precisering av servicenäringarna i näringsgrensindelningen.

6.2. Den reviderade indelningens uppbyggnad
11972 och 1979 ärs indelningar var kodsystemet för klasserna ett decimalsys- 
tem. Det fanns bara nio huvudklasser med högst nio tväsiffriga underklasser i 
varje huvudklass.

I den reviderade indelningen tillämpas ett alfanumeriskt kodsystem. Huvud- 
klasserna är nu 19. De har omnumrerats sä att koderna pä den mest detaljera- 
de nivän har förkortats frän sex tili fyra siffror. Bokstavskoderna kommer inte 
att användas vid kodningen och registreringen av data. De är främst avsedda 
för publikationer som följer en grövre branschindelning. Vid registrering re- 
kommenderas num erisk kodning.

Rubrikerna har ändrats om det har skett ändringar i klassernas innehäll. Vi har 
ocksä försökt göra dem sä korta och träffande som möjligt. Rubriken beskri-

1 Den institutionella sektorindelninqen. Statistikcentralen, Handböcker nr 5, Helsingfors 
1984

2 UopQiftklassificeringar för sammanslutningar. Statistikcentralen, Handböcker nr 10, Hel
singfors 1986

3 Ammattiluokitus. Statistikcentralen, Handböcker nr 14, Helsingfors 1987



ver inte alltid alla de aktivlteter som hör tili Massen men de tas upp i den de
finition som ges för varje klass.

Vid bildandet av klasserna har vi försökt undvika klasser med färre än tre före- 
tag eller arbetsställen. Denna regel gäller dock inte klasser som innehäller 
stora, ofta statliga, monopol.

Huvudklasserna i den gamla och nya indelningen1

Indelningen 1979 Indelningen 1988

1 Jordbruk, skogsbruk, fiske och A Jordbruk, fiske, jakt och
jakt

B
jaktvärd
Skogsbruk

2 Brytning av mineraliska 
produkter

C Gruvor och mineralbrott

3 Tillverkning D Tillverkningsindustri

4 El-, gas- och vattenförsörjning E Energl- och vattenförsörjning

5 Byggnadsverksamhet F Byggverksamhet

6 Varuhandel, restaurang- och G Handel
hotellverksamhet H Hoteil- och restaurang- 

verksamhet

7 Samfärdsel, post- och tele- I Transport
kommunikatloner J Post och telekommunlkatloner

8 Bank-, försäkrings-, K Finanslering och försäkring
fastighets- och L Fastighets-, rengörings-
uppdragsverksamhet

M
och uthyrningstjänster 
Tekniska tjänster och 
uppdragsverksamhet

9 Samhälls- och personliga N Offentlig förvaltning
tjänster

0
och försvar
Utbildnlng och forsknlng

P Hälso-, sjuk- och 
socialvärd

R Rekreatlon och kultur
S Organlsatloner och 

religiös verksamhet
T Övriga tjänster

1 Bilagan i den finska Versionen (Toimialaluokitus 1988) innehäller en tabell för detaljerad 
jämförelse mellan den gamla och den nya indelningen.
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6.3. Förflyttningar mellan huvudklasserna
Flottning (förr 1222) frän skogsbruk tili klass 5323 under sjötransport.

Framkallning av fotografier (förr 9592) frän personliga tjänster tili klass 2906 
under tillverkningsindustrl.

Reparation av hushällsartiklar (förr 951) frän tjänster tili hushällen tili klass 449 
under detaljhandel.

Reparation av bilar (förr 9513) frän tjänster tili hushällen tili klass 4541 under 
den nya klassen handel med motorfordon samt service och reparation.

Biluthyrning (förr 71162) frän samfärdsel tili klass 671 under uthyrning av mas- 
kiner och apparater.

Städning (förr 9203) frän renhällning tili klass 661 under fastighets-, rengö- 
rings- och uthyrningstjänster.

Miljöhygien (förr 9201, 9202, 9204 och 9209) frän renhällning tili klass 662 un
der fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster.

Tvätteriverksamhet (förr 952) frän personliga tjänster tili klass 663 under fas
tighets-, rengörings- och uthyrningstjänster.

6.4. Förändringar i antalet klasser
I den gamla NI finns det 537 och i den nya 551 klasser pä den mest detaljera- 
de nivän. Trots att ökningen är bara 14 klasser, har ett stört antal gamla fallit 
bort och nya kommit tili, vilket framgär av följande uppställning:

Antal klasser pä den
Huvudklass mest detaljerade nivän

A Jordbruk, fiske, jakt och jaktvärd
NI 1988

10
Förändring

-1
B Skogsbruk 5 +2
C Gruvor och mineralbrott 10 -1
D Tillverkningsind ustri 162 -61
E Energi- och vattenförsörjning 15 +5
F Byggverksamhet 23 + 8
G Handel 133 +20
H Hotell- och restaurangverksamhet 15 -3
I Transport 27 +2
J Post och telekommunikationer 5 +3
K Finansiering och försäkring 17 + 11
L Fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster 16 + 5
M Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet 30 + 19
N Offentlig förvaltning och försvar 11 -3
O Utbildning och forskning 11 -10
P Hälso-, sjuk- och socialvärd 31 + 17
R Rekreation och kultur 14 0
S Organisationer och religiös verksamhet 10 -1
T övriga tjänster 6 -1
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6.5. Nya klasser
Till de viktigaste bland de nya klasserna hör följande:

•  011 Äkerbruk och husdjursskötsel. Den egentliga ändringen bestär av en 
indelning i tre underklasser:

0111 Äkerbruk
0112 Husdjursskötsel

0113 Kombinerat äkerbruk och husdjursskötsel

•  1512 Integrerad tillverkning av massa, papper och papp. Det nya är att 
dessa näringsgrenar förekommer i kombination.

•  161 Förlag; tryckning i samband med förlagsverksamhet. Det nya är ock- 
sä här det att aktiviteterna har kombinerats.

•  17 Tillverkning av möbler. Tidigare förekom Massen Tillverkning av möbel- 
varor, utom av metall’ under trävarutillverkning och klassen ’Metallmöbel- 
tillverkning’ under metallvarutillverkning. Den nya tväsiffriga klassen inne- 
fattar de bäda tidigare Masserna.

•  193Koksverk.

•  194 Tillverkning av kärnbränsle.

•  2491 Smide, pressning och stansning.

•  Inom byggandet har den gamla klassen ’Sido- och underentreprenader’ 
ersatts av Massena 352 ’Delarbeten inom husbyggandet’ och 36 ’Byggins- 
tallering och slutbehandling’.

•  38 Tjänster för byggandet. Klassen har dessutom tre underklasser som al- 
la är nya.

•  415 Partihandel med elartiMar och hushällsmaskiner. Klassen har höjts tili 
tresiffrig nivä och underindelats.

•  45 Handel med motorfordon samt Service och reparation. Det här är den 
största av de nya Masserna i näringsgrensindelningen och den innehäller 
partihandein med bilar (förr klass 615 under partihandel), detaljhandeln 
med bilar och service (förr klass 627 under detaljhandel) samt reparation 
av motorfordon (förr klass 9513 under tjänster tili hushällen).

•  485 Catering

•  613 Placeringsverksamhet har separerats ur Massen ’Annan finansierings- 
verksamhet’.

•  621 Folkpensionsanstaltens försäkringsverksamhet. Tidigare hörde Folk
pensionsanstalten tili den offentliga förvaltningen.

•  67 Uthyrning av maskiner och apparater. Klassen har saknat finindelning.
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•  764 Ovan oklassificerad uppdragsverksamhet. Klassen har saknat finindel- 
ning.

•  77 Holdingbolag.

•  862 Tjänster för forskningen.

•  873 övriga hälsovärdstjänster. Klassen har saknat finindelning.

•  88 Socialvärd. Grunderna för gruppens indelning har ändrats avsevärt.

•  99 Näringsgrenen okänd.

Vidare har kombinerade klasser lagts tili i de flesta huvudklasser, bl.a.

14-15 Tillverkning av skogslndustriprodukter 
23-27 Metallindustri 
31-33 Energiförsörjning

De kan vid behov användas exempelvis i statistiska publikationer. De är inte 
avsedda för registrering av primäruppgifter.

7. PRIMÄRPRODUKTION, FÖRÄDLING OCH 
TJÄNSTER

Samhällets aktiviteter beskrivs av hävd med en tredelning i primärproduktion, 
förädling och tjänster. I följande uppställning följer näringsgrenarna denna in
delning:

Prim ärproduktion Förädling Tjänster

A Jordbruk, fiske, D Tillverknings- G Handel
jakt och jaktvärd industri H Hoteil- och

B Skogsbruk E Energi- och restaurangverksamhet
C Gruvor och vattenförsörjning I Transport

mineralbrott F Byggverksamhet J Post och
telekommunikationer

K Finansiering och försäkring
L Fastighets-, rengörings- och 

uthyrningstjänster
M Tekniska tjänster och 

uppdragsverksamhet
N Offentlig förvaltning och 

försvar
0 Utbildning och forskning
P Hälso-, sjuk- och socialvärd
R Rekreation och kultur
S Organisationer och religiös 

verksamhet
T övriga tjänster



Av praktiska skäl aw iker användarna ofta trän denna gruppering eftersom de 
vill hänföra gruvor och mineralbrott tili industrin.

Pä sista tiden har stör uppmärksamhet ägnats den växande servicebran- 
schen sä att informationstjänsterna har klassificerats som en skild grupp. En 
sädan fyrdelning är emellertid inte ännu lika etablerad som den konventionel- 
la tredelningen.

ANTALET NÄRINGSGRENAR PÄ DE OLIKA 
NIVÄERNA I HIERARKIN

Huvudklass Antal klasser
2-siffr. 3-siffr. 4-siffr.

A Jordbruk, fiske, jakt och jaktvärd 2 7 10
B Skogsbruk 1 4 5
C Gruvor och mineralbrott 3 9 10
D Tillverkningsind ustri 17 71 162
E Energi- och vattenförsörjning 4 7 15
F Byggverksamhet 4 18 23
G Handel 4 36 133
H Hotell- och restaurangverksamhet 2 14 15
1 Transport 6 17 27
J Post och telekommunikationer 2 5 5
K Finansiering och försäkring 2 9 17
L Fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster 3 12 16
M Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet 5 17 30
N Offentlig förvaltning och försvar 3 11 11
0 Utbildning och forskning 2 4 11
P Hälso-, sjuk- och socialvärd 2 10 31
R Rekreation och kultur 1 6 14
S Organisationer och religiös verksamhet 3 8 10
T Övriga tjänster 2 4 6
Totalt 68 269 551
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9. NÄRINGSGRENSINDELNINGEN

A JORDBRUK, FISKE, JAKT OCH JAKTVÂRD

01 JORDBRUK
011 ÂKERBRUK, HUSDJURSSKÖTSEL
0111 Àkerbruk
0112 Husdjursskötsel
0113 Kombinerat àkerbruk och husdjursskötsel

012 TRÄDGÄRDSODLING OCH -SKÖTSEL 
0120 Trädgärdsodling och -skötsel

013 RENSKÖTSEL 
0130 Renskötsel

014 PÄLSDJURSSKÖTSEL 
0140 Pälsdjursskötsel

015 TJÄNSTER FÖR JORDBRUKET 
0150 Tjänster för jordbruket

02 FISKE, JAKT OCH JAKTVÂRD
021 FISKE
0211 Fiske
0212 Fiskodling

022 JAKT OCH JAKTVÂRD 
0220 Jakt och jaktvärd

B SKOGSBRUK

04 SKOGSBRUK
041 AWERKNING 
0410 Awerkning

042 SKOGSVÂRD
0421 Skogsföryngring
0422 Övrigt skogsvärdsarbete

043 FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 
0430 Främjande av skogsbruket

049 ÖVRIGT SKOGSBRUK 
0490 Övrigt skogsbruk



2 0

C GRUVOR OCH MINERALBROTT

06 BRYTNING AV FOSSILA BRÄNSLEN
061 BRYTNING AV STEN- OCH BRUNKOL 
0610 Brytning av sten- och brunkol

062 UTVINNING AV RÄOUA OCH NATURGAS 
0620 Utvinning av räolja och naturgas

07 MALMBRYTNING
071 JÄRNMALMSBRYTNING 
0710 Järnmalmsbrytning

079 ÖVRIG MALMBRYTNING 
0790 Övrig malmbrytning

09 ANNAN BRYTNING OCH UTVINNING
091 STENBRYTNING
0911 Kalkstensbrytning
0912 Övrig stenbrytning

092 GRUS-, SAND- OCH LERTÄKT 
0920 Grus-, sand- och lertäkt

093 TORVUPPTAGNING OCH -BEARBETNING 
0930 Torvupptagning och -bearbetning

094 BRYTNING OCH UTVINNING AV KEMISKA MINERAL OCH 
GÖDSELMINERAL

0940 Brytning och utvinning av kemiska mineral och gödselmineral

099 ÖVRIG BRYTNING OCH UTVINNING 
0990 Övrig brytning och utvinning

D TILLVERKNINGSINDUSTRI

11 TILLVERKNING AV LIVSMEDEL, DRYCKESVAROR 
OCH TOBAK
111 -115TILLVERKNING AV LIVSMEDEL

111 TILLVERKNING AV KÖTT-, VÄXT- OCH FISKPRODUKTER
1111 Slakt
1112 Köttförädling
1113 Tillverkning av frukt- och grönsaksprodukter
1114 Tillverkning av fiskprodukter
1115 Tillverkning av margarin
1116 Annan tillverkning av oljor och fetter



112 TILLVERKNING AV MEJERIPRODUKTER OCH GLASS
1121 Tillverkning av mejeriprodukter
1122 Tillverkning av glass

113 TILLVERKNING AV KVARNPRODUCKTER 
1130 Tillverkning av kvarnproduckter

114 TILLVERKNING AV BAGERIPRODUKTER
1141 Tillverkning av mjukt matbröd och bakverk
1142 Tillverkning av knäckebröd
1143 Tillverkning av kex
1144 Tillverkning av makaroni

115 ÖVRIG TILLVERKNING AV LIVSMEDEL
1151 Tillverkning av betsocker
1152 Sockerraffinerlng
1153 Tillverkning av choklad och konfekt
1154 Kafferostnlng
1159 Tillverkning av andra livsmedel

116 TILLVERKNING AV DRYCKESVAROR
1161 Tillverkning av sprit och alkoholdrycker av sprit
1162 Tillverkning av alkoholdrycker genom jäsning
1163 Tillverkning av malt
1164 Tillverkning av malt- och läskedrycker

117 TILLVERKNING AV TOBAKSVAROR 
1170 Tillverkning av tobaksvaror

118 TILLVERKNING AV STÄRKELSE 
1180 Tillverkning av stärkeise

119 TILLVERKNING AV FODERMEDEL 
1190 Tillverkning av fodermedel

12 TILLVERKNING AV TEXTILER
121 TILLVERKNING AV GARN OCH VÄVAR
1211 Tillverkning avgarn
1212 Tillverkning av vävar
1213 Textilberedning

122 TILLVERKNING AV TRIKÄ OCH TRIKÄVAROR
1221 Tillverkning av trikä
1222 Tillverkning av strumpor och strumpbyxor
1223 Tillverkning av trikäkläder

123 TILLVERKNING AV ANDRA TEXTILER
1231 Tillverkning av Inredningstextller
1232 Tillverkning av presennlngar, segel och andra avpassade 

textilvaror
1233 Tillverkning av mattor och ryor



1234 Tillverkning av band
1235 Tillverkning av rep, snören och nät
1236 Tillverkning av fiberduk, vadd och varor av dessa
1239 Övrig tillverkning av textilvaror

13 TILLVERKNING AV KLÄDER, LÄDERVAROR OCH 
SKODON
131 TILLVERKNING AV KLÄDER
1311 Tillverkning av kläder av väv
1312 Tillverkning av kläder av läder
1313 Tillverkning av kläder av päls

132 TILLVERKNING AV LÄDER OCH LÄDERVAROR
1321 Tillverkning av läder
1322 Tillverkning av väskor o.d. lädervaror

133 TILLVERKNING AV SKODON
1330 Tillverkning av skodon

14-15TILLVERKNING AV SKOGSINDUSTRIPRODUKTER

14 TILLVERKNING AV TRÄVAROR OCH PRODUKTER AV
TRÄ
141 SÂGNING, HYVLING OCH IMPREGNERING AV TRÄ
1410 Sägning, hyvling och impregnering av trä

142 TILLVERKNING AV PLYWOOD OCH ANDRA TRÄSKIVOR
1421 Tillverkning av faner och plywood
1422 Tillverkning av spänskivor
1423 Tillverkning av träfiberskivor

143 TILLVERKNING AV BYGNADSSNICKERIPRODUKTER
1431 Tillverkning av trähus
1439 Övrig tillverkning av byggnadssnickeriprodukter

144 TILLVERKNING AV FÖRPACKNINGAR OCH LÂDOR AV TRÄ
1440 Tillverkning av förpackningar och lädor av trä

145 ÖVRIG TILLVERKNING AV TRÄVAROR
1450 Övrig tillverkning av trävaror

15 TILLVERKNING AV MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR
151 TILLVERKNING AV MASSA, PAPPER OCH PAPP
1511 Separat tillverkning av massa
1512 Integrerad tillverkning av massa, papper och papp
1513 Separat tillverkning av papper och papp
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152 TILLVERKNING AV PAPPERS- OCH PAPPFÖRPACKNINGAR
1521 Tillverkning av säckar och päsar
1522 Tillverkning av wellpapp och andra pappers- och 

pappförpacknlngar

153 ÖVRIG TILLVERKNING AV PAPPERS- OCH PAPPVAROR 
1531 Tillverkning avtapeter
1539 Övrig tillverkning av pappers- och pappvaror

16 FÖRLAGSVERKSAMHET OCH TRYCKNING
161 FÖRLAG; TRYCKNING I SAMBAND MED 

FÖRLAGSVERKSAMHET
1611 Tidnings- och tidskrlftsförlag; trycknlng i  samband med 

förlagsverksamhet

1612 Bokförlag; trycknlng i  samband med förlagsverksamhet

162 SEPARAT TRYCKNING 
1620 Separat trycknlng

163 TJÄNSTER FÖR TRYCKERIER 
1630 Tjänster för tryckerier

17 TILLVERKNING AV MÖBLER
170 TILLVERKNING AV MÖBLER 
1700 Tillverkning av möbler

18 TILLVERKNING AV KEMIKALIER OCH KEMISKA 
PRODUKTER
181 TILLVERKNING AV GRUNDKEMIKALIER
1811 Tillverkning av svavelsyra
1812 Tillverkning av alkall och klor
1813 Tillverkning av Industrigaser
1814 Tillverkning av fosforsyra
1815 Tillverkning av ammoniak och salpetersyra
1816 Tillverkning av kolväten
1819 Tillverkning av andra grundkemikaller

182 TILLVERKNING AV GÖDSEL- OCH BEKÄMPNINGSMEDEL
1821 Tillverkning av gödselmedel
1822 Tillverkning av bekämpnlngsmedel

183 TILLVERKNING AV HARTSER OCH PLASTÄMNEN 
1830 Tillverkning av hartser och plastämnen

184 TILLVERKNING AV GUMMIÄMNEN 
1840 Tillverkning av gummiämnen
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185 TILLVERKNING AV KONSTFIBER
1850 Tillverkning av konstfiber

186 TILLVERKNING AV FÄRG OCH TRYCKFÄRG
1860 Tillverkning av färg och tryckfärg

187 TILLVERKNING AV LÄKEMEDEL
1870 Tillverkning av läkemedel

188 TILLVERKNING AV TVÄTTMEDEL SAMT KOSMETIKA OCH 
TOALETTARTIKLAR

1880 Tillverkning av tvättmedel samt kosmetika och toalettartiklar

189 TILLVERKNING AV ANDRA KEMISKA PRODUKTER
1890 Tillverkning av andra kemlska produkter

19 TILLVERKNING AV OLJE- OCH 
STENKOLSPRODUKTER SAMT KÄRNBRÄNSLE

191 OUERAFFINERING
1910 Oljeraffinerlng

192 VIDARE FÖRÄDLING AV OUEPRODUKTER
1921 Tillverkning av smörjmedel
1922 Tillverkning av bituminösa taktäckningsmaterial
1929 Tillverkning av övriga olje- och asfaltprodukter

193 KOKSVERK
1930 Koksverk

194 TILLVERKNING AV KÄRNBRÄNSLE
1940 Tillverkning av kärnbränsle

21 TILLVERKNING AV GUMMI- OCH PLASTVAROR
211 TILLVERKNING AV GUMMIVAROR
2111 Tillverkning och regummering av däck
2119 Tillverkning av andra gummivaror

212 TILLVERKNING AV PLASTVAROR
2121 Tillverkning av filmer, skivor, rör o.d. plastvaror
2129 Tillverkning av andra plastvaror

22 TILLVERKNING AV GLAS-, LER- OCH 
STENPRODUKTER
221 TILLVERKNING AV GLAS OCH GLASVAROR
2210 Tillverkning av glas och glasvaror

222 TILLVERKNING AV PORSLINSVAROR OCH LERKÄRL
2220 Tillverkning av porslinsvaror och lerkärl
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223 TILLVERKNING AV BYGGKERAMIK 
2231 Tillverkning av tegel
2239 Tillverkning av annan byggkeramik

224 TILLVERKNING AV CEMENT OCH KALK
2241 Tillverkning av cernent
2242 Tillverkning av kalk

225 TILLVERKNING AV BETONG SAMT BETONG- OCH 
GIPSVAROR

2250 Tillverkning av betong samt betong- och gipsvaror

226 TILLVERKNING AV MINERALULL 
2260 Tillverkning av mineralull

227 TILLVERKNING AV LÄTTGRUS OCH LÄTTGRUSPRODUKTER 
2270 Tillverkning av lättgrus och lättgrusprodukter

228 TILLVERKNING AV STENPRODUKTER SAMT 
MAKADAMKROSSNING

2280 Tillverkning av stenprodukter samt makadamkrossning

229 TILLVERKNING AV ANDRA GLAS-, LER- OCH 
STENPRODUKTER

2290 Tillverkning av andra glas-, 1er- och stenprodukter

23-27METALLINDUSTRI

23 FRAMSTÄLLNING AV METALLER
231 FRAMSTÄLLNING AV JÄRN OCH STÂL
2310 Framställning av järn och stäl

232 FRAMSTÄLLNING AV ICKE JÄRNMETALLER 
2320 Framställning av icke järnmetaller

233 GJUTNING AV METALLER
2331 Gjutning av järn och stäl
2332 Gjutning av andra metaller

24 TILLVERKNING AV METALLVAROR
241 TILLVERKNING AV METALLKONSTRUKTIONER, BEHÂLLARE 

OCH ÂNGPANNOR
2411 Tillverkning av metallkonstruktioner
2412 Tillverkning av metallbehàllare
2413 Tillverkning av ängpannor
2414 Tillverkning av rörledningar för industrin

248 TILLVERKNING AV ANDRA METALLVAROR
2481 Tillverkning av verktyg och redskap
2482 Tillverkning av metallförpackningar



2483 Tillverkning av metallnät och -trâdar
2484 Tillverkning av spik, skruvar o.d. varor
2485 Tillverkning av andra byggtillbehôr och -varor av metall
2486 Tillverkning av hushâllsartiklar av metall 
2489 Övrig tillverkning av metallvaror

249 TJÄNSTER FÖR METALLVARUTILLVERKNINGEN
2491 Smide, pressning och stansning
2492 Övrlga tjänster för metallvarutillverkningen

25 TILLVERKNING AV MASKINER
251 TILLVERKNING AV MASKINER FÖR UNIVERSELLT BRUK
2511 Tillverkning av Stationära turbiner och motorer
2512 Tillverkning av pumpar, hydrauliska och pneumatiska 

kraftmaskiner samt ventiler
2513 Tillverkning av lager, kugghjul och transmlssionsanordningar
2514 Tillverkning av industrlugnar och eldstadsbrännare
2515 Tillverkning av lyft- och transportanordningar
2516 Tillverkning av vapen och ammunition
2519 Tillverkning av andra maskiner för universellt bruk

252 TILLVERKNING AV SPECIALMASKINER
2521 Tillverkning av jordbruksmasklner
2522 Tillverkning av bearbetningsmaskiner
2523 Tillverkning av metallförädlingsmaskiner
2524 Tillverkning av gruv- och byggnadsmaskiner
2525 Tillverkning av massa- och pappersmaskiner
2526 Tillverkning av andra specialmaskiner för industrie

253 SEPARAT REPARATION OCH INSTALLATION AV MASKINER 
2530 Separat reparation och installation av maskiner

26 TILLVERKNING AV ELTEKNISKA PRODUKTER OCH 
INSTRUMENT
261 TILLVERKNING AV DATORER OCH KONTORSMASKINER
2610 Tillverkning av datorer och kontorsmaskiner

262 TILLVERKNING AV HEMELEKTRONIK OCH 
KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING

2621 Tillverkning av elektroniska kretsar och komponenter
2622 Tillverkning av kommunikationsutrustning
2623 Tillverkning av radio- och TV-apparater
2624 Tillverkning av ljud- och bildupptagningar

263 TILLVERKNING AV ELMASKINER OCH -APPARATER SAMT 
HUSHÂLLSMASKINER

2631 Tillverkning av elmotorer, -generatorer och -transformatorer
2632 Tillverkning av apparater för eldistribution och -kontroll
2633 Tillverkning av hushâllsmaskiner
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2634 Tillverkning av elledningar och -kablar
2635 Tillverkning av ackumulatorer och batterler 
2639 Tillverkning av andra elmaskiner och -apparater

264 TILLVERKNING AV INSTRUMENT OCH FINMEKANISKA 
PRODUKTER

2641 Tillverkning av medicinska och ortopedlska artiklar
2642 Tillverkning av mät-, kontroll- och styranordnlngar
2643 Tillverkning av optiska och fotografiska anordningar
2644 Tillverkning av ur

27 TILLVERKNING AV TRANSPORTMEDEL
271 BYGGANDE OCH REPARATION AV FARTYG
2710 Byggande och reparation av fartyg

272 BYGGANDE OCH REPARATION AV FRITIDSBÂTAR
2720 Byggande och reparation av fritidsbàtar

273 TILLVERKNING AV RÄLSFORDON
2730 Tillverkning av rälsfordon

274 TILLVERKNING AV BILAR OCH SLÄPVAGNAR
2741 Tillverkning av bilar
2742 Tillverkning av bilkarosserier och släpvagnar

275 TILLVERKNING OCH REPARATION AV LUFTFARTYG OCH 
LUFTFARTYGSMOTORER

2750 Tillverkning och reparation av luftfartyg och luftfartygsmotorer

279 TILLVERKNING AV ANDRA FORDON
2791 Tillverkning av cyklar, mopeder och motorcyklar
2799 Tillverkning av andra transportmedel

29 ÖVRIG TILLVERKNING
290 ÖVRIG TILLVERKNING
2901 Tillverkning av guldsmedsprodukter
2902 Tillverkning av musikinstrument
2903 Tillverkning av sportartlklar
2904 Tillverkning av leksaker och spel
2905 Tillverkning av belysningsarmaturer och belysningsartiklar
2906 Framkallnlng av fotografier
2909 Tillverkning av här oklassiflcerade produkter



E ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNING

31-33ENERGIFÖRSÖRJNING

31 ELFÖRSÖRJNING (INKL. SAMPRODUKTIONSVÄRME)
311 EL- OCH VÄRMEPRODUKTION SOM BETJÄNAR SAMHÄLLEN
3111 Elproduktion med vattenkraft för samhällen
3112 El- och värmeproduktion med värmekraft för samhällen
3113 Separat elproduktion med värmekraft för samhällen
3114 Elproduktion med kärnkraft för samhällen 
3119 övrlg elproduktion för samhällen

312 EL- OCH VÄRMEDISTRIBUTION
3121 Elöverförlng och -dlstribution
3122 El- och värmedistribution

313 INDUSTRINS EL- OCH VÄRMEPRODUKTION FÖR EGET BRUK
3131 Industrins elproduktion med vattenkraft för eget bruk
3132 Industrins el- och värmeproduktion med värmekraft för eget 

bruk
3133 Industrins separata elproduktion med värmekraft för eget bruk 
3139 Industrins elproduktion med andra metoder för eget bruk

32 SEPARAT PRODUKTION OCH DISTRIBUTION AV 
VÄRME
321 SEPARAT PRODUKTION OCH DISTRIBUTION AV 

FJÄRRVÄRME FÖR SAMHÄLLEN
3210 Separat produktion och distribution av fjärrvärme för samhällen

322 INDUSTRINS VÄRMEPRODUKTION 
3220 Industrins värmeproduktion

33 PRODUKTION OCH DISTRIBUTION AV STADSGAS
330 PRODUKTION OCH DISTRIBUTION AV STADSGAS 
3300 Produktion och distribution av stadsgas

34 RENING OCH DISTRIBUTION AV VATTEN
340 RENING OCH DISTRIBUTION AV VATTEN 
3400 Rening och distribution av vatien

F BYGGVERKSAMHET

35 HUSBYGGANDE
351 BYGGANDE OCH REPARATION AV HUS 
3510 Byggande och reparation av hus
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352 DELARBETEN INOM HUSBYGGANDET
3521 Betong- och murningsarbeten
3522 Metall-och plàtarbeten
3523 Trâ- och skivarbeten
3524 Isoleringsarbeten
3525 Hopfogning och montering av fârdiga konstruktioner 
3529 Ûvrigthusbyggande

36 BYGGINSTALLATION OCH SLUTBEHANDLING
361 INSTALLATION AV VÂRME OCH VATTEN 
3610 Installation av vârme och vatten

362 VENTILATIONSINSTALLATION 
3620 Ventilationsinstallation

363 ELINSTALLATION 
3630 Elinstallation

364 GLASNING 
3640 Glasning

365 GOLVBELÂGGNING 
3650 Golvbelaggnlng

366 MÂLNING OCH VÀGGBEKLADNAD 
3660 Mâlning och vâggbeklâdnad

369 ÔVRIG BYGGINSTALLATION OCH SLUTBEHANDLING 
3690 Ôvrig bygginstallation och slutbehandling

37 ANLÂGGNINGSVERKSAMHET
371 JORD- OCH GRUNDBYGGANDE 
3710 Jord-och grundbyggande

372 VÀG- OCH BROBYGGANDE 
3720 Vàg- och brobyggande

373 JÂRNVÂGSBYGGANDE 
3730 Jârnvâgsbyggande

374 VATTENBYGGANDE 
3740 Vattenbyggande

375 BYGGANDE AV VATTEN- OCH ENERGIVERK 
3750 Byggande av vatten- och energiverk

379 ÔVRIG ANLAGGNINGSVERKSAMHET 
3790 Ôvrig anlâggningsverksamhet
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38 TJÄNSTER FOR BYGGANDET
381 BYGGHERREVERKSAMHET 
3810 Byggherreverksamhet

382 UTHYRNING AV BYGGMASKINER 
3820 Uthyrning av byggmaskiner

389 ÖVRIGA TJÄNSTER FÖR BYGGANDET
3890 Övriga tjänster för byggandet

G HANDEL

41 PARTIHANDEL
411 ALLMÄN PARTIHANDEL 
4110 Allmän partihandel

412 PARTIHANDEL MED LIVS- OCH NJUTNINGSMEDEL
4121 Allmän partihandel med livsmedel
4122 Partihandel med lantbruksprodukter och frukt
4123 Partihandel med kött
4124 Partihandel med fisk
4125 Partihandel med mjölkhushällnlngsprodukter
4126 Partihandel med ägg
4127 Partihandel med spannmäl
4129 Övrig partihandel med livs- och njutningsmedel

413 PARTIHANDEL MED TEXTILER, «LADER OCH LÄDERVAROR
4131 Partihandel med kläder
4132 Partihandel med textil- och lädervaror
4133 Partihandel med tyger och garn
4134 Partihandel med skodon

414 PARTIHANDEL MED JARN- OCH BYGGVAROR
4141 Allman partihandel med jarn- och byggvaror
4142 Partihandel med verktyg och tlllbehor
4143 Partihandel med travaruprodukter
4144 Partihandel med metall- och mineralprodukter
4145 Partihandel med farg, tapeter och golvbekladnader
4146 Partihandel med husger&d
4147 Partihandel med rengoringsmedel

415 PARTIHANDEL MED ELARTIKLAR OCH HUSHÄLLSMASKINER
4151 Partihandel med elartiklar
4152 Partihandel med kommunikatlonsutrustning
4153 Partihandel med hushällsmaskiner
4154 Partihandel med hemelektronik
4155 Partihandel med muslkartiklar
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416 PARTIHANDEL MED BRÄNSLEN OCH RÂVAROR
4161 Partihandel med flytande bränslen
4162 Partihandel med naturgas
4163 Partihandel med övriga bränslen
4164 Partihandel med virkesrävara
4165 Partihandel med Industrlkemlkalier
4166 Partihandel med slaktdjur
4167 Partihandel med avfall och skrot
4169 Partihandel med övriga rävaror

417 PARTIHANDEL MED MASKINER OCH ANDRA KAPITALVAROR
4171 Partihandel med jord- och skogsbruksmaskiner och -tillbehör
4172 Partihandel med byggmasklner
4173 Partihandel med kontorsmaskiner och datorer
4174 Partihandel med andra maskiner och tillbehör
4175 Partihandel med kontorsmöbler
4176 Partihandel med värme-, vatten och ventilationsanläggningar

418-419ÖVRIG PARTIHANDEL
4181 Partihandel med läkemedel
4182 Partihandel med laboratorle- och sjukvärdsartiklar
4183 Partihandel med hygienprodukter och kosmetlka
4184 Partihandel med sportartiklar
4185 Partihandel med möbler och mattor
4186 Partihandel med pappersvaror och kontorsmaterial
4187 Partihandel med böcker
4188 Partihandel med ur och ädla metal 1er
4189 Partihandel med optiska artiklar
4191 Partihandel med fotograflska apparater och artiklar
4192 Partihandel med blommor och trädgärdsartiklar
4193 Partihandel med bàtar och vissa andra transportmedel 
4199 Här oklassificerad partihandel

42 AGENTURVERKSAMHET
421 ALLMÄN AGENTURVERKSAMHET 
4210 Allmän agenturverksamhet

422 AGENTURER FÖR LIVS- OCH NJUTNINGSMEDEL 
4220 Agenturer för livs- och njutningsmedel

423 AGENTURER FÖR TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSVAROR 
4230 Agenturer för textil- och beklädnadsvaror

424 AGENTURER FÖR VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR 
4240 Agenturer för varaktiga konsumtlonsvaror

425 AGENTURER FÖR MASKINER OCH ANLÄGGNINGAR 
4250 Agenturer för maskiner och anläggnlngar



426 AGENTURER FÖR TRÄ- OCH PAPPERSVAROR 
4260 Agenturer för trä- och pappersvaror

427 AGENTURER FÖR ÖVRIGA RÄVAROR SAMT BRÄNSLEN 
4270 Agenturer för övriga rävaror samt bränslen

429 ÖVRIG AGENTURVERKSAMHET 
4290 Övrig agenturverksamhet

43-44DETALJHANDEL
431 VARUHUSHANDEL
4311 Självbetjäningsvaruhus
4312 Varuhus
4313 Mind re varuhus

432 ICKE SPECIALISERAD DETALJHANDEL MED DAGLIGVAROR
4321 Supermarkethandel
4322 Allmän detaljhandel med dagligvaror

433 SPECIALISERAD DETALJHANDEL MED DAGLIGVAROR
4331 Detaljhandel med kött
4332 Detaljhandel med fisk
4333 Detaljhandel med mjölk- och bagerlprodukter
4334 Detaljhandel med frukt och grönsaker
4335 Detaljhandel med sötsaker
4336 Detaljhandel med naturprodukter
4337 Kioskhandel
4339 Övrig specialiserad detaljhandel med dagligvaror

434 DETALJHANDEL MED ALKOHOLDRYCKER
4340 Detaljhandel med alkoholdrycker

435-436 DETALJHANDEL MED TEXTILER, KLÄDER OCH SKODON
4351 Allmän detaljhandel med textiler, kläder och skodon
4352 Specialiserad detaljhandel med kläder
4353 Detaljhandel med pälsverk och läderkläder
4354 Detaljhandel med barnkläder
4355 Detaljhandel med hattar och mössor
4356 Detaljhandel med skodon
4357 Detaljhandel med väskor
4361 Detaljhandel med tyger
4362 Detaljhandel med garn och handarbetstilibehör
4363 Detaljhandel med inredningstextiler

437 DETALJHANDEL MED JÄRN- OCH BYGGVAROR
4371 Allmän detaljhandel med järn- och byggvaror
4372 Detaljhandel med färg, tapeter och golvbeklädnader
4373 Detaljhandel med husgeräd
4374 Detaljhandel med gummi- och plastvaror 
4379 Övrig detaljhandel med järn- och byggvaror



438 DETAUHANDEL MED ELARTIKLAR OCH 
HUSHÄLLSMASKINER

4381 Detaljhandel med elartiklar och belysningsarmaturer
4382 Detaljhandel med hushällsmaskiner och hemelektronik
4383 Detaljhandel med kommunlkations- och 

databehandlingsutrustnlng
4384 Detaljhandel med muslkartlklar

439 DETAUHANDEL MED INREDNINGSARTIKLAR 
4391 Detaljhandel med möbler
4399 Övrig detaljhandel med inredningsartlklar

441 DETAUHANDEL MED APOTEKS- OCH 
DROGHANDELSVAROR

4411 Apotek
4412 Detaljhandel med droghandelsvaror

442 DETALJHANDEL MED BÖCKER OCH KONTORSMATERIAL
4421 Detaljhandel med böcker
4422 Detaljhandel med pappersvaror och kontorsmaterial
4423 Antikvarlsk handel
4424 Detaljhandel med tidskrifter

443 DETAUHANDEL MED GULDSMEDSPRODUKTER OCH UR 
4430 Detaljhandel med guldsmedsprodukter och ur

444 DETAUHANDEL MED FOTO-, OPTIK OCH 
HÄLSOVÄRDSARTI KLAR

4441 Detaljhandel med fotoartlklar
4442 Detaljhandel med optlska artiklar
4443 Detaljhandel med hälsovärdsartiklar

445 DETAUHANDEL MED BLOMMOR OCH 
TRÄDGÄRDSARTIKLAR

4451 Detaljhandel med blommor
4452 Detaljhandel med trädgärdsartiklar

446 DETAUHANDEL MED SPORTARTIKLAR OCH BÄTAR
4461 Detaljhandel med sportartlklar
4462 Detaljhandel med bätar och vissa andra transportmedel

448 ÖVRIG DETAUHANDEL
4481 Detaljhandel med sällskapsdjur
4482 Detaljhandel med begagnade varor
4483 Detaljhandel med leksaker och hobbyartiklar
4484 Detaljhandel med barnvagnar och -artiklar
4485 Detaljhandel med presentartiklar 
4489 Här oklassificerad detaljhandel

449 REPARATION AV HUSHÄLLSARTIKLAR
4491 Reparation av skor och lädervaror
4492 Reparation av elektriska hushällsapparater
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4493 Reparation av ur och smycken 
4499 övrig reparation av hushällsartiklar

45 HANDEL MED MOTORFORDON SAMT SERVICE OCH 
REPARATION
451 PARTIHANDEL MED MOTORFORDON OCH 

MOTORFORDONSDELAR
4511 Partihandel med motorfordon
4512 Partihandel med däck
4513 Partihandel med motorfordonsdelar och -tillbehör
4514 Agenturer for motorfordon och motorfordonsdelar

452 DETAUHANDEL MED MOTORFORDON OCH 
MOTORFORDONSDELAR

4521 Detaljhandel med nya biiar
4522 Detaljhandel med begagnade biiar
4523 Detaljhandel med motorcyklar
4524 Detaljhandel med däck
4525 Detaljhandel med motorfordonsdelar och -tillbehör
4526 Detaljhandel med husvagnar

453 SERVICESTATIONSVERKSAMHET 
4530 Servicestationsverksamhet

454 REPARATION AV MOTORFORDON
4541 Reparation av biiar
4542 Reparation av motorcyklar
4543 Reparation av däck

H HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET

47 HOTELL- OCH ANNAN INKVARTERINGSVERKSAMHET
471 HOTELL MED UTSKÄNKNINGSRESTAURANG 
4710 Hotell med utskänkningsrestaurang

472 ÖVRIGA HOTELL 
4720 Övriga hotell

473 RESANDEHEM OCH PENSIONAT 
4730 Resandehem och penslonat

474 VANDRARHEM 
4740 Vandrarhem

475 SEMESTERBYAR 
4750 Semesterbyar
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476 ÖVRIGAINKVARTERINGSRÖRELSER SOM KRÄVER 
TILLSTÄND

4760 Övriga inkvarteringsrörelser som kräver tillständ

477 CAMPINGPLATSER 
4770 Campingplatser

478 ÖVRIGINKVARTERINGSVERKSAMHET 
4780 Övrig inkvarteringsverksamhet

479 TJÄNSTER FÖR INKVARTERINGSVERKSAMHETEN 
4790 Tjänster för inkvarteringsverksamheten

48 RESTAURANGVERKSAMHET
481 UTSKÄNKNINGSRESTAURANGER
4811 Allmänna utskänkningsrestauranger
4812 Klubbrestauranger

482 KAFEER OCH ANDRA RESTAURANGER SOM KRÄVER 
TILLSTÄND

4820 Kafeer och andra restauranger som kräver tillständ

483 PERSONALRESTAURANGER OCH ANSTALTSMATSALAR 
4830 Personalrestauranger och anstaltsmatsalar

484 STÄND FÖR FÖRSÄUNING AV KAFFE, KORV O.D.
4840 Ständ för försäljning av kaffe, korv o.d.

485 CATERING 
4850 Catering

I TRANSPORT

51 JÄRNVÄGSTRAFIK
511 JÄRNVÄGARNAS PERSON- OCH GODSTRAFIK 
5110 Järnvägarnas person- och godstrafik

512 TJÄNSTER FÖR JÄRNVÄGSTRAFIKEN 
5120 Tjänster för järnvägstraflken

52 VÄGTRAFIK
521 SPÄRVÄGS- OCH METROTRAFIK 
5210 Spän/ägs- och metrotraflk

522 BUSSTRAFIK 
5220 Busstrafik

523 TAXITRAFIK 
5230 Taxitrafik
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524 VÄGTRANSPORT AV GODS 
5240 Vägtransport av gods

53 SJÖFART
531 UTRIKESSJÖFART
5311 Persontransport I utrikessjöfart
5312 Godstransport i  utrikessjöfart

532 KUST- OCH INSJÖFART
5321 Persontransport / kust- och insjöfart
5322 Godstransport i kust- och insjöfart
5323 Flottning

54 LUFTFART
540 LUFTFART 
5400 Luftfart

55 TRANSPORT I RÖRLEDNINGAR
550 TRANSPORT I RÖRLEDNINGAR 
5500 Transport i rörledningar

56 TJÄNSTER FÖR TRAFIKEN
561 TJÄNSTER FÖR VÄGTRAFIKEN
5611 Busstationer
5612 Avgiftsbelagd parkering

562 TJÄNSTER FÖR SJÖFARTEN
5621 Navigationstjänster
5622 Sjöräddningstjänster
5623 Hamn- och kanaiväsendet
5629 Isbrytare och övriga tjänster för sjöfarten

563 TJÄNSTER FÖR LUFTFARTEN 
5631 Flygstationstjänster
5639 Övriga tjänster för lufttarten

564 RESEBYRÄER
5640 Resebyräer

565 SPEDITION OCH BEFRAKTNING, TRANSPORTFÖRMEDLING 
OCH TERMINALVERKSAMHET

5651 Spedition och befraktning
5652 Transportförmedling och terminalverksamhet

566 LASTHANTERING 
5661 Stuveriverksamhet 
5669 Övrig lasthantering
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567 MAGASINERINGSTJÄNSTER 
5670 Magasineringstjänster

J POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

57 POSTTRAFIK
570 POSTTRAFIK 
5700 Posttrafik

58 TELEKOMMUNIKATIONER
581 TELEFONTRAFIK 
5810 Telefontrafik

582 ÖVRIGA TELEKOMMUNIKATIONER 
5820 Övriga telekommunikationer

583 PROGRAMÖVERFÖRINGSTJÄNSTER 
5830 Programöverföringstjänster

584 TJÄNSTER FÖR TELEKOMMUNIKATIONERNA 
5840 Tjänster för telekommunikationerna

K FINANSIERING OCH FÖRSÄKRING

61 FINANSIERING OCH FINANSIERINGSTJÄNSTER
611 BANKVERKSAMHET
6111 Centralbanksverksamhet
6112 Depositionsbanksverksamhet
6113 Hypoteksbanksverksamhet
6119 Annan bankliknande verksamhet

612 ÖVRIG FINANSIERINGSVERKSAMHET
6121 Utvecklingsfinansiering
6122 Kreditkortsfinansiering
6129 Här oklassificerad finansieringsverksamhet

613 PLACERINGSVERKSAMHET 
6131 Utvecklings- och placeringsbolag
6139 Övrig placeringsverksamhet

614 FINANSIERINGSTJÄNSTER
6140 Finansieringstjänster

62 FÖRSÄKRING
621 FOLKPENSIONSANSTALTENS FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET 
6210 Folkpensionsanstaltens försäkringsverksamhet
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622 PENSIONS- OCH 
ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSANSTALTER

6221 Pensionsförsäkringsanstalter
6222 Arbetslöshetskassor

623 LIVFÖRSÄKRING 
6230 Livförsäkring

624 SKADEFÖRSÄKRING
6241 Skadeförsäkringsbolag
6242 Sjukkassor

629 ÖVRIG FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET 
6290 Övrig försäkringsverksamhet

L FASTIGHETS-, RENGÖRINGS- OCH 
UTHYRNINGSTJÄNSTER

65 FASTIGHETSTJÄNSTER
651 UTHYRNING AV BOSTÄDER OCH FASTIGHETER 
6511 Uthyrning av bostäder och bostadsfastigheter
6519 Uthyrning av andra fastigheter

652 FÖRMEDLING OCH FÖRSÄUNING AV BOSTÄDER OCH 
FASTIGHETER

6520 Förmedling och försäljning av bostäder och fastigheter

653 UNDERHÂLL OCH FÖRVALTNING AV FASTIGHETER 
6530 Underhäll och fön/altning av fastigheter

66 RENHÂLLNING OCH TVÄTTERIVERKSAMHET
661 STÄDNING 
6610 Städning

662 MIUÖHYGIEN
6621 Avloppshantering
6622 Avfallshantering
6623 Gaturenhällning
6629 Övrig miljöhygien

663 TVÄTTERIVERKSAMHET
6630 Tvätteriverksamhet

67 UTHYRNING AV MASKINER OCH APPARATER
671 UTHYRNING AV FORDON 
6710 Uthyrning av fordon
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672 UTHYRNING AV JORDBRUKSMASKINER OCH 
-ANORDNINGAR

6720 Uthyrning av jordbruksmaskiner och -anordningar

673 UTHYRNING AV BYGGMASKINER OCH -ANORDNINGAR 
6730 Uthyrning av byggmaskiner och -anordningar

674 UTHYRNING AV KONTORSMASKINER OCH -APPARATER 
6740 Uthyrning av kontorsmaskiner och -apparater

675 UTHYRNING AV HUSHÄLLSARTIKLAR 
6750 Uthyrning av hushällsartiklar

679 UTHYRNING AV ANDRA MASKINER OCH APPARATER 
6790 Uthyrning av andra maskiner och apparater

M TEKNISKA TJÄNSTER OCH 
UPPDRAGSVERKSAMHET

71 TEKNISKA TJÄNSTER
711 SAMHÄLLSPLANERING OCH -FORSKNING 
7110 Samhällsplanering och -forskning

712 BYGGTEKNISKA TJÄNSTER
7121 Tekniska tjänster för anläggningsverksamheten
7122 Arkitekttjänster
7123 Konstruktionstekniska tjänster
7124 WS-teknisk planering
7125 Elektroteknisk planering
7129 Övriga byggtekniska tjänster

713 MASKIN- OCH PROCESSPLANERING
7130 Maskin- och processplanering

719 ÖVRIGA TEKNISKA TJÄNSTER
7190 Övriga tekniska tjänster

72 DATABEHANDLINGSTJÄNSTER
721 DATOR- OCH DATABEHANDLINGSTJÄNSTER 
7210 Dator- och databehandlingstjänster

722 ADB-PLANERING OCH PROGRAMMERING 
7220 Adb-planering och programmering

723 DATABANKER 
7230 Databanker

729 ÖVRIGA DATABEHANDLINGSTJÄNSTER 
7290 Övriga databehandlingstjänster
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75 FÖRETAGSLEDNINGS-, JURIDISKA OCH 
MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER
751 TJÄNSTER FÖR FÖRETAGSLEDNING OCH FÖRVALTNING 
7510 Tjänster för företagsledning och förvaltning

752 BOKFÖRINGSTJÄNSTER 
7520 Bokföringstjänster

753 JURIDISKA TJÄNSTER 
7530 Juridiska tjänster

754 MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER
7541 Reklambyräer
7542 Förmedling och distribution av reklam 
7549 Övriga marknadsföringstjänster

76 ÖVRIG UPPDRAGSVERKSAMHET
761 FÖRMEDLING OCH UTHYRNING AV ARBETSKRAFT 
7611 Arbetskraftsbyräerna
7619 Annan förmedling och uthyrning av arbetskraft

762 NYTHETSFÖRMEDLING
7620 Nythetsförmedling

763 BEVAKNINGS- OCH SÄKERHETSTJÄNSTER 
7630 Bevaknings- och säkerhetstjänster

764 OVAN OKLASSIFICERAD UPPDRAGSVERKSAMHET
7641 Konstindustriell formgivning och planering
7642 Textbehändling och duplicerlng
7643 Postnings-, distributions- och kurirverksamhet
7644 Service av maskiner och apparater
7645 Emballeringstjänster 
7649 Övrig uppdragsverksamhet

77 HOLDINGBOLAG
770 HOLDINGBOLAG 
7700 Holdingbolag

N OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR

81 OFFENTLIG FÖRVALTNING
811 ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING 
8110 Allmän offentlig förvaltning

812 UNDERVISNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNING 
8120 Undervisnings- och kulturförvaltning
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813 HÄLSOVÄRDS- OCH SOCIALSKYDDSFÖRVALTNING 
8130 Hälsovärds- och socialskyddsförvaltning

814 ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSFÖRVALTNING 
8140 Arbetskrafts- och näringsförvaltning

819 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING
8190 övrig allmän förvaltning

82 ALLMÄN ORDNING OCH SÄKERHET
821 POLISVÄSENDET 
8210 Polisväsendet

822 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 
8220 Brand- och räddningsväsendet

823 RÄTTSVÄSENDET 
8230 Rättsväsendet

824 FÂNGVÂRDEN 
8240 Fângvârden

829 ÖVRIG ALLMÄN ORDNING OCH SÄKERHET 
8290 Övrig allmän ordning och säkerhet

83 FÖRSVARET
830 FÖRSVARET 
8300 Försvaret

O UTBILDNING OCH FORSKNING

85 UTBILDNING
851 UTBILDNING INOM SKOLVÄSENDET
8511 Allmänbildande läroanstalter
8512 Yrkesläroanstalter
8513 Unden/isningen vid högskolorna 
8519 Övrig utbildning inom skolväsendet

852 ANNAN UTBILDNING
8521 Undervisning vid kurscentraler
8522 Sprâkskolor och -institut
8523 Brevinstitut
8524 Bilskolor
8529 Här oklassificerad utbildning

86 FORSKNING OCH UTVECKLING
861 FORSKNING 
8610 Forskning
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862 TJÄNSTER FÖR FORSKNINGEN 
8620 Tjänster för forskningen

P HÄLSO-, SJUK- OCH SOCIALVÄRD

87 HÄLSO- OCH SJUKVÄRDSTJÄNSTER
871 SJUKHUSVÄRD
8711 Allmänsjukhusvärd
8712 Mentalsjukhusvärd 
8719 Övrig sjukhusvärd

872 ÖPPEN HÄLSOVÄRD
8721 Hälsocentralernas öppenvärd
8722 Läkarstationer och privata mottagningar
8723 Tandvärd
8729 Övrig öppen hälsovärd

873 ÖVRIGA HÄLSOVÄRDSTJÄNSTER
8731 Fyslkalisk behänd ling
8732 Laboratorie- och röntgenundersökningar
8733 SJuktransport
8734 Miljöhälsovärd
8739 övriga hälsovärdstjänster

874 VETERINÄRVERKSAMHET 
8740 Veterlnärverksamhet

88 SOCIALVÄRD
881 BARNDAGVÄRD
8811 Daghemsverksamhet
8812 Familjedagvärd 
8819 övrig barndagvärd

882 SOCIALARBETE
8821 Allmänt socialarbete
8822 Uppfostrings- och familjerädgivning
8823 Polikliniker för missbrukarvärd 
8829 Övrigt socialarbete

883 HEMSERVICE
8831 Egentlig hemservice
8832 Servicecentraler för äldringar och handikappade

884 SERVICEHUS OCH SERVICEBOSTÄDER 
8840 Sen/icehus och servicebostäder

885 ANSTALTSVÄRD
8851 Anstaltsvärd för barn
8852 Anstaltsvärd för handikappade



8853 Anstaltsvärd för äldringar
8854 Anstaltsvärd för missbrukare

889 ÖVRIG SOCIALVÄRD
8891 Ledd dagverksamhet för specialgrupper
8892 Skyddat arbete och arbetsrehabilitering
8893 Familjevärd
8899 övrig social verksamhet och välgörenhet

R REKREATION OCH KULTUR

91 REKREATION OCH KULTUR
911 FILM
9111 Filmproduktion
9112 Filmförevlsnlng

912 RADIO- OCH TELEVISIONSVERKSAMHET 
9120 Radio- och televisionsverksamhet

913 SCEN-, KONSERT- OCH KONSTNÄRSVERKSAMHET
9131 Seen-och konsertverksamhet
9132 Inspelnlngsstudior
9133 Konstnärsverksamhet

914 BIBLIOTEK, MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR
9141 Bibliotek och arkiv
9142 Museer
9143 Utställningar

915 IDROTT 
9150 Idrott

919 ÖVRIGA NÖJES- OCH REKREATIONSTJÄNSTER
9191 Dansplatser och-skolor
9192 Anordnande av penningspei
9193 Cirkusaroch nöjesparker
9199 Övrlga nöjes- och rekreationstjänster

S ORGANISATION ER OCH RELIGIÖS 
VERKSAMHET

92 ORGANISATIONER
921 ARBETSMARKNADSORGANISATIONER
9211 Arbetstagarorganisationer
9212 Arbetsgivarorganisationer

922 BRANSCH- OCH YRKESORGANISATIONER 
9221 Intresseorganisationer för lantbruksproducenter
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9222 Andra bransch- och yrkesorganisationer

923 PARTI POLITISKA ORGANISATIONER 
9230 Partipolitiska organisationer

929 ÖVRIGA ORGANISATIONER 
9290 Övriga organisationer

93 INTERNATIONELLA ORGANISATIONER OCH 
UTLÄNDSKA BESKICKNINGAR
930 INTERNATIONELLA ORGANISATIONER OCH UTLÄNDSKA 

BESKICKNINGAR
9300 Internationella organisationer och utländska beskickningar

94 RELIGIÖS VERKSAMHET
941 EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN 
9410 Evangelisk-Iutherska kyrkan

942 ORTODOXA KYRKAN 
9420 Ortodoxa kyrkan

949 ÖVRIG RELIGIÖS VERKSAMHET 
9490 övrig religiös verksamhet

T ÖVRIGA TJÄNSTER

95 PERSONLIGA TJÄNSTER OCH HUSHÄLLSTJÄNSTER
951 HERRFRISERING, DAMFRISERING OCH 

SKÖNHETSSALONGER
9510 Herrfrisering, damfrisering och skönhetssalonger

952 HUSHÄLLSTJÄNSTER 
9520 Hushällstjänster

959 ÖVRIGA PERSONLIGA TJÄNSTER
9591 Fotografer
9592 Begravningstjänster
9599 Här oklassificerade personliga tjänster

98 ÖVRIGA HÄR OKLASSIFICERADE TJÄNSTER
980 ÖVRIGA HÄR OKLASSIFICERADE TJÄNSTER 
9800 Övriga här oklassificerade tjänster



X NÄRINGSGRENEN OKÄND

99 NÄRINGSGRENEN OKÄND
990 NÄRINGSGRENEN OKÄND 
9900 Näringsgrenen okänd



10. NÄRINGSGRENSINDELNINGEN MED 
DEFINITIONER

A JORDBRUK, FISKE, JAKT OCH 
JAKTVÄRD
Syftet med jordbruk, fiske, jakt och jaktvärd är att producera växt- och 
djurprodukter för användning som livsmedel och njutningsmedel samt som 
rävara inom industrin.

HIT HÖR INTE:
Skogsbruket hör till klass 04.
Reparation av jord- och skogsbruksmaskiner hör tili klass 2530 under industri. 
Inkvarterings- och restaurangtjänster som sammanhänger med gärdsturism 
hör tili klass 47 eller 48.
Torkning av spannmäl och t.ex. förpackning av ägg och frukt i samband med 
partihandel hör tili klass 412.
Täckdikning hör tili klass 3790 under byggande.
Uthyrning av jordbruksmaskiner utan förare hör tili klass 6720 under 
uthyrning av maskiner och anordningar.
Veterinärstjänster hör tili klass 8740 under hälso- och sjukvärd.

01 JORDBRUK
Äkerbruk eller husdjursskötsel, trädgärdsodling och -skötsel, renskötsel, 
pälsdjursskötsel och annan skötsel och uppfödning av djur samt tjänster för 
jordbruket.

011 ÄKERBRUK, HUSDJURSSKÖTSEL
Äkerbruk eller husdjursskötsel. Gärdarna kan vara specialiserade pä äkerbruk 
eller husdjursskötsel eller idka bäda.

ANMÄRKNING:
Om specialisering inte kan pävisas, skall klass 0113 användas.

0111 Äkerbruk
Gärdar som specialiserat sig pä äkerbruk (minst 60 % av intäkterna av 
försäljning av lantbruksprodukter härrör ur äkerbruket).

Äkerodling av brödsäd, fodersäd, gräsväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter 
eller andra växter.

0112 Husdjursskötsel
Gärdar som specialiserat sig pä husdjursskötsel (minst 60 % av intäkterna av 
försäljning av lantbruksprodukter härrör ur boskapsskötseln).
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Skötsel och uppfödning av mjölkboskap, köttboskap, svin, fär, fjäderfä, 
hästar samt andra husdjur. Även produktion av mjölk och smör, förpackning 
av ägg och slakt av djur som sker pä gárden.

Biskötsel.

HIT HÖR INTE:
Uppfödning och skötsel av hundar i kennel samt i helpension för hundar hör 
till klass 9800.
Uppfödning av djur för forskningsändamäl i samband med forskningsinstitut 
hör tili institutens bransch.
Uppfödning av hästar vid travstall och ridskolor hör tili klass 9150 respektive 
919 under tjänster.
Träning av led-, tjänste, vakt- och polishundar hör tili klass 9800.

0113 Kombinerat äkerbruk och husdjursskötsel
Sádana gárdar som bedriver báde äkerbruk och boskapsskötsel. Även 
gärdar vilkas specialiseringskvot inte är känd.

012 TRÄDGÄRDSODLING OCH -SKÖTSEL
0120 Trädgärdsodling och -skötsel

Trädgärdsproduktion päfriland och i växthus. Ali kommersiell odling av 
trädgärdsväxter oberoende av omfattning.

Odling av grönsaker och rotfrukter: käl, tomat, gurka, frilandsgurka, säilät, 
kinakäl, dill, persilja, morat, lök, rödbeta, kälrot, rova, selleri, palsternacka, 
rädisor osv.

Odling av svamp.

Odling av bär och frukt: jordgubbar, hallon, svarta vinbär, röda vinbär, vita 
vinbär, krusbär, äpplen, plommon osv.

Odling av prydnadsväxter: rosor, tulpaner, krysantemer, nejlikor, andra 
snittblommor, andra lökblommor, blommande krukväxter, gröna krukväxter, 
gruppväxter osv.

Produktion av plantor och gräsmatta för förflyttning: produktion av plantor av 
fruktträd, bärväxter, träd, buskar och perenner som används vid 
grönomrädesbyggande.

HIT HÖR INTE:
Skötsel av parker och andra grönomräden hör till klass 6623 under 
miljöhygien.
Produktion av skogsträdsplantor hör tili klass 0421.
Trädgärds- och grönomrädesbyggande hör tili klass 3710 under byggande.

013 RENSKÖTSEL 
0130 Renskötsel

Uppfödning och skötsel av renar samt renslakt i samband med renskötsel.

Produktion av renhudar och -fällar samt renhorn osv. i samband med 
renskötsel.

A JO R D B R U K , F ISKE, JAKT O C H  JAKTVÁRD



4 8 A  JO R D B R U K , F ISK E , JAKT O C H  JAK TVÄ R D

HIT HÖR INTE:
Slakt av ren som separat verksamhet hör till klass 111 under industri.

014 PÄLSDJURSSKÖTSEL
0140 Pälsdjursskötsel

Skötsel och uppfödning av pälsdjur för produktion av pälsverk eller 
försäljning av djur: mink, räv, sjubb, iller, nutria osv.

Beredning och försäljning av pälsdjursskinn samt försäljning av levande 
pälsdjur i samband med pälsdjursskötsel.

HIT HÖR INTE:
Beredning av pälsverk som huvudnäring hör tili klass 1313 under industri.

015 TJÄNSTER FÖR JORDBRUKET
0150 Tjänster för jordbruket

Lantbruksrädgivning (t.ex. lantbrukscentraler), boskapskontroll och 
insemination.

Bekämpning av skadedjur och växtsjukdomar, produktion av organiska 
gödselmedel samt förpackning av mull.

Uthyrning av jordbruksmaskiner med förare samt verksamhet som 
lantbruksavbytare.

Torkning av spannmäl.

HIT HÖR INTE:
Inkvarterings- och restaurangtjänster som sammanhänger med gärdsturism 
hör till klass 47 eller 48.
Veterinärstjänster hör till klass 8740.
Kontroll av jordbruksprodukter och kött hör till klass 8734.
Desinfektion av byggnader hör till klass 6629 under miljöhygien.
Torkning av spannmäl och t.ex. förpackning av ägg och frukt i samband med 
partihandel hör till klass 412.
Uthyrning av jordbruksmaskiner utan förare hör tili klass 6720.
Jord- och skogsbruksforskning hör tili klass 8610.
Kooperativa och andra företags marknadsföringstjänster hör till klass 4122. 
Lantbruksproducenternas arbetsmarknadsaktiviteter hör till klass 9221 under 
tjänster.

02 FISKE, JAKT OCH JAKTVÄRD
Havs-, kust- och insjöfiske, fiskodling och främjande av fiskenäringen, jakt pä 
viltdjur och jaktvärd samt annat främjande av jakt och jaktvärd.

021 FISKE

0211 Fiske
Fiske och fängst av andra vattendjur tili havs eller i kust- eller insjövatten.

Fängst av skaldjur och kräftor.
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Förädling ombord pä fiskefartyg.

Fiskerirädgivning och skötsel av fiskevatten.

0212 Fiskodling
Produktion av rom och fiskyngel för utplantering i naturen elier uppfödning 
för slakt, uppfödning av kräftor samt odling av fisk för slakt i dammar och 
bassänger.

022 JAKT OCH JAKTVÄRD 
0220 Jakt och jaktvärd

Jakt pä viltdjur och jaktvärd samt annat främjande av jakt och jaktvärd.

Jakt pä och fängst i fällor av älg, vitsvanshjort, hare, skogs- och sjöfägel, säl 
och andra djur.

Jaktvärd, uppfödning av viltdjur, förebyggande av viltskador samt övrigt 
främjande av jakt och jaktvärd.

HIT HÖR INTE:
Jaktsällskapens aktiviteter hör tili klass 9199.
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B SKOGSBRUK
Anläggning och underhäll av Skog, tiilvaratagande av rävirke och andra 
skogsprodukter samt främjande av användning av skog för ekonomiska 
syften.

04 SKOGSBRUK
Avverkning, skogsföryngring, annat skogsvärdsarbete samt främjande av 
skogsbruket och insamling av skogsväxter.

HIT HÖR INTE:
Flottning av timmer hör till klass 5323 under transport.
Skogsdikning och byggande av skogsvägar hör tili klass 3790 under 
byggande.
Bekämpning av skogsbränder hör till klass 8220 under brand- och 
räddningsväsendet.

041 AVVERKNING
0410 Avverkning

Arbeten som sammanhänger med drivning: fällning, kapning, kvistning och 
barkning i skogen av timmer samt transport av timmer tili avlägg.

Mätning av virke för överlätelse.

042 SKOGSVÄRD
Föryngring, beständsvärd, skogsgödsling och gallring samt främjande av 
skogsbruket.

0421 Skogsföryngring
Naturtig och artificiell skogsföryngring.

Röjnlng av avverknlngs- och andra omräden, svedning, skogsplöjning och 
annat markberedningsarbete.

Produktion av frö och plantor av skogsträd, skogsföryngring och -sädd. 

Bekämpning av gräs.

0422 Övrigt skogsvärdsarbete
Skogsgödsling, gallring och beständsvärd, markförbättring (kalknlng m.m.) 
samt bekämpning av sly och skogsskador.

Värd av naturskyddsomräden.

HIT HÖR INTE:
Skogsdikning och byggande av skogsvägar hör till klass 3790 under 
byggande.
Bekämpning av skogsbränder hör till klass 8220 under brand- och 
räddningsväsendet.
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043 FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET
0430 Främjande av skogsbruket

Planläggning och rädgivning inom skogsbruket samt annat allmänt 
främjande av skogsbruket, bl.a. skogsvärdsföreningar.

Handledning av skogshantering; rädgivning och information tili skogsägare.

Biständ vid virkeshandel, virkesmätning och aptering.

HIT HÖR INTE:
Rättsbevakning och inspektion; skattelättnadsinspektion av beständ, 
skattelättnadsinspektion av skogsskadeomräden, efterkontroll av 
skogsförbättringsarbeten, övervakning och inspektion av awerkning, 
inspektion av skogsodlingsmaterial hör tili klass 8140.

049 ÖVRIGT SKOGSBRUK 
0490 Övrigt skogsbruk

Insamling av nyttoväxter, lav, växtdelar, sav, bär, myrägg, svamp, Örter m.m. 
samt odling eller anskaffning ur skog samt försäljning i skog av julgranar; 
även bränning av träkol och tjära i skogen.

HIT HÖR INTE:
Bränning av träkol i fabrik hör tili klass 1819 under industri.
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C GRUVOR OCH MINERALBROTT
Utvinning, bearbetning och utnyttjande av mineral som förekommer i naturen. 
Sädana mineral är maimer, stenkol och jordarter samt räolja och naturgas. 
Brytningen kan ske i dagbrott och bergrum. Även sädan kompletterande 
verksamhet som behövs för bearbetning av maimer och annan naturrävara till 
den form som ytterllgare förädllng eller användning förutsätter. Sädan 
verksamhet är krossning, sällning, tvätt, polering, malning, flotation, smältning 
o.d. anriknlng som avsevärt renar ämnena.

HIT HÖR INTE:
Letning av malm och andra utvinningsresurser samt provborrning hör tili 
klass 7190 under teknlska tjänster.

06 BRYTNING AV FOSSILA BRÄNSLEN
Brytnlng av brun- och stenkol samt utvinning av räolja och naturgas.

061 BRYTNING AV STEN- OCH BRUNKOL
0610 Brytning av sten- och brunkol

Brytning av olika arter av stenkol och antracit samt brunkol.

Rening, krossning, sällning, tvätt, malning, sortering, flotation, smältning o.d. 
anrikning.

Tillverkning av briketter och andra fasta bränslen som huvudsakligen 
Innehäller sten- eller brunkol.

062 UTVINNING AV RÄOLJA OCH NATURGAS
0620 Utvinning av räolja och naturgas

Pumpning av räolja och därmed sammanhängande verksamhet.

Pumpning av naturgas och därmed sammanhängande verksamhet. 

Tlllvaratagande av bitumenhaltig sten och sand.

07 MALMBRYTNING
071 JÄRNMALMSBRYTNING
0710 Järnmalmsbrytning

Brytning av malmer som främst innehäller järn: hematit, magnetlt, martit, 
minettmalm, limenit, järnglans, järnspat.

Bearbetning av järnmalm pä brytningsplatsen tili sädan form som ytteriigare 
förädling förutsätter: krossning, finfördelnlng, sällning, tvätt, flotation, sintring, 
smältning o.d. anrikning.

HIT HÖR INTE:
Brytning av svavelkis och andra järnsulfider hör tili klass 0940.
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079 ÖVRIG MALMBRYTNING 
0790 Övrig malmbrytning

Brytning av andra oädla metaller än järnmalm: bl.a. malmer som innehäller 
koppar, nickel, zink, bly, krom, titan, kobolt.

Brytning av maimer som främst innehäller ädla metaller.

Brytning av maimer som främst innehäller uran eller torium.

Bearbetning av malm pâ brytningsplatsen tili sädan form som ytterligare 
förädling förutsätter: krossning, finfördelning, sälining, tvätt, flotation, 
smältning o.d. anrikning.

09 ANNAN BRYTNING OCH UTVINNING
Stenbrytning, grus-, sand- och lertäkt, torvupptagning och-bearbetning, 
brytning och utvinning av kemiska rävaror och gödselmineral samt av andra 
ämnen säsom slipmedel, ädelstenar, sait, asbest, kvarts osv. Även krossning, 
sälining, tvätt o.d. i samband med brytning och utvinning.

091 STENBRYTNING
0911 Kalkstensbrytning

Brytning av kalksten.

Krossning, malning och sortering av kalksten för jordförbättringsändamäl 
eller som rävara för kalk- och cementindustrin.

0912 Övrig stenbrytning
Brytning av skiffer, granit, gnejs och annan byggsten.

Grovbehandling, säsom sägning i rätvinkliga stycken, av Sten i samband med 
brytning.

Brytning av gipssten och anhydrit.

HIT HÖR INTE:
Stenkrossning hör till klass 0920.
Finbearbetning av sten, tillverkning av stenprodukter och tillverkning av 
makadam hör till klass 2280 under industri.

092 GRUS-, SAND- OCH LERTÄKT 
0920 Grus-, sand- och lertäkt

Utvinning av lera och andra jordarter som används som rävara inom den 
keramiska industrin.

Utvinning, sälining och sortering av sand och grus.

Krossning, finfördelning och sortering av sten som rävara för hus- och 
vägbyggande samt betongindustrin.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av expanderad lera o.d. hantering av lera hör tili klass 2270.
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093 TORVUPPTAGNING OCH -BEARBETNING
0930 Torvupptagning och -bearbetning

Upptagning av torv, tillverkning av torvbränsle samt tillverkning av torv för 
jordförbättring och andra ändamäl. Tillverkning av torvbriketter.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av torvprodukter säsom växtunderlag hör tili klass 2290 under 
industri.

094 BRYTNING OCH UTVINNING AV KEMISKA MINERAL OCH 
GÖDSELMiNERAL

0940 Brytning och utvinning av kemiska mineral och 
gödselmineral
Brytning av apatit, naturligt kalclumfosfat och andra mineral som främst 
används som gödselmedel.

Brytning av svavelkis och andra järnsulfider.

Brytning av andra kemiska mineral inklusive jordfärger och fluorspat.

Bearbetning av mineral pä utvinningsplatsen: krossning, finfördelning, 
sällning o.d. anrikning.

HIT HÖR INTE:
Rostning av svavelkis hör tili klass 1819.

099 ÖVRIG BRYTNING OCH UTVINNING
0990 Övrig brytning och utvinning

Brytning och utvinning av I andra klasser icke nämnda ämnen: slipmedel, 
ädelstenar, salt, asbest, kvarts, naturgrafit, krita, glimmer, dolomit, fältspat.

Bearbetning av mineral i samband med gruvdrift tili den form som ytterligare 
förädling eller användning förutsätter: krossning, sällning, tvätt, polering, 
malning o.d. anrikning.
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D TILLVERKNINGSINDUSTRI
Industri eller tillverkning är mekanisk eller kemisk omvandling av oorganiska 
eher organiska ämnen till nya produkter. Omvandlingen kan ske mekaniskt 
eller manuellt oberoende av plats.

Sammanfognlng av fabrikstillverkade komponenter hör till Industrin om den 
utförs i nära samband med tillverkning av ifrägavarande produkter och pä 
tillverkarens arbetsställe.

Installation av maskiner och anläggningar hör till industrin om installationen 
sker I nära samband med tillverkningen av masklnerna och anläggnlngarna.

HIT HÖR INTE:
Reparation av varaktiga konsumtionsvaror som används i hemmen och av 
b ilarär inte industri. övrig  reparation hör till samma industribransch som 
tillverkningen av de maskiner och anläggningar som repareras. Det bör 
märkas att väsentllg ändring, ombyggnad och äteruppbyggnad av maskiner, 
anläggningar o.d. är tillverkning och säledes industri.
Separat hopfogning av byggnads- och konstruktionsdelar pä byggplatsen 
hör tili byggandet. Som exempel kan nämnas hopfogning av broar, 
vattencisterner, järnvägsräls, hissar, rulltrappor, vattenledningar, släckare, 
centralvärmeutrustning, ventilationsutrustning, belysningsarmaturer, 
elledningar o.d. delar tili hus och andra konstruktioner.

I I  TILLVERKNING AV LIVSMEDEL, DRYCKESVAROR 
OCH TOBAK

111-115TILLVERKNING AV LIVSMEDEL

I I I  TILLVERKNING AV KÖTT-, VÄXT- OCH FISKPRODUKTER

1111 Slakt
Slakt i slakteri av nötboskap, svin, fär, getter, hästar, fjäderfä, vilt o.d.

Produktion av färskt, nedkylt eller djupfryst oförädlat kött.

Produktion av oberedda skinn och hudar samt övriga biprodukter vid slakt, 
t.ex. fetull, fjädrar, dun, tänder och ben.

HIT HÖR INTE:
Beredning av päls av vilda djur i samband med uppfödning eller jakt hör tili 
klass 0140 Pälsdjursskötsel eller klass 0220 Jakt och jaktvärd.

1112 Köttförädling
Korv och därmed jämförbara produkter tillverkade av kött, djurdelar eller blöd 
samt i tarm e.d. stoppade specialprodukter av malet eller styckat kött. 
Stycknlng av kött.

Konservering och röknlng av korv samt putsning av tarmar. Tillverkning av 
produkter som innehäller korv.
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Tillverkning, konservering, saltning, rökning, djupfrysnjng och torkning av 
köttprodukter och produkter som innehäller kött: köttpiroger, köttsoppor, 
köttsallader, köttlädor och annan färdigmat med kött.

Raffinering och beredning av husdjursfetter som ärtjänliga som 
människoföda.

HIT HÖR INTE:
Raffinering av fett frän havsdjur hör tili klass 1116.

1113 Tillverkning av frukt- och grönsaksprodukter
Konservering av frukt, grönsaker och bär; buteljering av saft; tillverkning, 
konservering och djupfrysning avtorkad frukt, geläer, marmelader och 
frukträtter.

Tillverkning av mat som främst innehäller frukt och grönsaker, t.ex. pommes 
frites, käl- och kälrotspiroger, grönsakssallader och potatlslädor. Även 
tillverkning av potatismjöl och potatisflingor.

Tillverkning av rostade nötter, nötpasta samt blandningar av frukt och nötter.

1114 Tillverkning av fiskprodukter
Saltning, torkning, rökning, konservering och djupfrysning av fisk, skaldjur 
och andra havsdjur. Produktion av kokt eller pä annat satt tillredd fisk. 
Tillverkning av färska kylda eller djupfrysta fiskfiläer eller rom, även kaviar. 
Produktion av styckad eller mald djupfryst fisk.

Tillverkning av mat som innehäller fisk: fiskmjöl, kalakukko, fisksoppor, 
fisksallader och fisklädor.

HIT HÖR INTE:
Förädling ombord pä fiskefartyg hör tili klass 0211 Fiske.
Tillverkning av olja av fisk och andra havsdjur hör tili klass 1116.
Tillverkning av fiskm jöl fö r foderändamäl hör tili klass 1190.

1115 Tillverkning av margarin
Tillverkning av margarin och bredbart margarin.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av smör- och margarinblandning (voimariini) hör tili klass 1121.

1116 Annan tillverkning av oljor och fetter
Tillverkning av vegetabiliska och animaliska fetter. Tillverkning av olja även av 
fisk och andra havsdjur. Tillverkning av rä vegetabilisk olja, av oljefoderkakor 
och -mjöl och av oljestearin.

Härdning av fetter, raffinering av oljor och fetter. Tillverkning av raffinerat 
ulifett.

HIT HÖR INTE:
Raffinering av husdjursfetter hör tili klass 1112.
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112 TILLVERKNING AV MEJERIPRODUKTER OCH GLASS

1121 Tillverkning av mejeriprodukter
Mjölkförädling: klassificering, silning, testning och nedkylning av färsk, 
flytande helmjölk och grädde; separering av grädde ur mjölk; pastörisering, 
sterilisering, homogenisering m.m. av mjölk; förpackning av mjölk och 
grädde.

Tillverkning av surmjölk, fil, yoghurt, kvarg och smetana.

Tillverkning av smör, även smör- och margarinblanding (voimariini). 

Tillverkning av ost.

Tillverkning av mjölk och grädde i fast form, t.ex. torrmjölk.

Tillverkning av smältost samt ytteriigare förädling av annan ost pä mjölk bl.a. 
rökning.

Tillverkning av laktos.

1122 Tillverkning av glass
Tillverkning av glass oberoende av om den innehäller grädde eller choklad. 
Tillverkning av glasstärtor, djupfrysta mjölkefterrätter och alia slags produkter 
som innehäller glass.

113 TILLVERKNING AV KVARNPRODUKTER 
1130 Tillverkning av kvarnprodukter

Malning av säd i kvarn. Malning av grönsaker, t.ex. torkade baljväxter, 
rotfrukter, rotknölar, nötter eller frukt.

Av spannmäl eller spannmälsprodukter tillverkade expanderade eller rostade 
näringsprodukter säsom majsflingor och olika slags frukostcerealier.

Tillverkning av färdiga mjölblandingar för bröd, kakor och kex.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av potatismjöl hör tili klass 1113.
Tillverkning av djurmat hör tili klass 1190.

114 TILLVERKNING AV BAGERIPRODUKTER

1141 Tillverkning av mjukt matbröd och bakverk
Tillverkning av mjukt matbröd, semlor, kakor, bakelser, piroger, tärtor o.d. 
Tillverkning av matbröds-, pepparkaks- och smördeg. Tillverkning av sädana 
bageriprodukter som säljs i en affär i anslutning tili bageriet.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av torra, färska eller kokta pastor pä mjöl hör tili klass 1144.

1142 Tillverkning av knäckebröd
Tillverkning av knäckebröd och sura skorpor.
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1143

1144

115

1151

1152

1153

1154

Tillverkning av kex
Tillverkning av skorpor, kex, pepparkakor, väffior och smäbröd.

Tillverkning av makaroni
Tillverkning av Spaghetti, makaroni och liknande. Tillverkning av 
pastaprodukter.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av soppa som innehäller pasta, särskilt torr soppmix, hör tili klass 
1159.

ÖVRIG TILLVERKNING AV LIVSMEDEL 

Tillverkning av betsocker
Tillverkning av betsocker och räsocker av sockerrör. Även tillverkning av 
sockersirap av betör.

Sockerraffinering
Tillverkning av raffinerat rör- och annat socker. Tillverkning av melass. 
Tillverkning av sockersirap av annat än betsocker.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av druvsocker och andra socker av stärkeise samt tillverkning av 
stärkelsesirap hör tili klass 1180.

Tillverkning av choklad och konfekt
Tillverkning av kakao: kakaomassa även i klumpar, kakaopulver kakaosmör 
(kakaofett eller -olja). Tillverkning av choklad och andra näringspreparat som 
innehäller kakao.

Tillverkning av konfektyr: karameller, pastiller, marmeladkonfektyr, 
lakritsprodukter, kola, tuggummi, fondant, mandelmassa och marsipan, vit 
choklad m.m.

Kandering av frukt, nötter, fruktskal m.m. Tillverkning av cerealier som 
används som konfektyr, t.ex. chokladöverdraget ris.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av rostade nötter hör tili klass 1113.
Tillverkning av betsocker hör tili klass 1151.
Tillverkning av raffinerat rörsocker hör tili klass 1152.

Kafferostning
Rostning och malning av kaffe. Tillverkning av kaffesurrogat som innehäller 
kaffe. Produktion av kaffeextrakt, -essenser och -koncentrat, jämte produkter 
som baserats pä dessa. Tillverkning av rostad cikoriarot och andra rostade 
kaffesurrogat.
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1159 Tillverkning av andra livsmedel
Förädling av höns- och fägelägg med eller utan skal. Produktion av färsk, 
torkad eller pä annat satt konserverad äggula och äggvlta.

Produktion av homogeniserade näringspreparatblandningar som innehäller 
kött, fisk, frukt, grönsaker eller mjölk för smäbarn eller för dietändamäl.

Tillverkning av andra soppor och buljonger än sädana som innehäller kött 
eller fisk, flytade, fasta och pulver, även frysta och t.ex. buljongtärnlngar. 
Tillverkning av s.k. snabbpotatismos i pulverform.

Tillverkning av säser och kryddor, även senap och senapspulver. Blandning 
och förpackning av kryddor om det sker i samband med tillverkning av 
livsmedel.

Tillverkning av ättika, jäst, memma och andra livsmedel som inte hör tili andra 
klasser, även kött-, fisk- och skaldjursextrakt eller -sky.

116 TILLVERKNING AV DRYCKESVAROR

1161 Tillverkning av sprit och alkoholdrycker av sprit
Bränning och rening av sprit. Tillverkning av etylalkohol: rä och renad 
spannmälssprit samt rä och renad sulfitsprit.

Tillverkning av starka alkoholdrycker genom destillering och tillverkning av 
drycker för utblandning av etylalkohol.

Produktion av alkoholhaltiga preparat (s.k. koncentrerade extrakt) för 
tillverkning av drycker.

Även buteljering i direkt samband med tillverkning eller blandning.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av sulfitsprit ur massaindustrins avlut hör tili klass 1511. 
Tillverkning av annan alkohol än etylalkohol hör tili klass 1819.

1162 Tillverkning av alkoholdrycker genom jäsning
Tillverkning av vin av druvor. Tillverkning av starka, koncentrerade och 
kryddade viner.

Tillverkning av vin av bär, frukt och växtdelar genom jäsning, även starka och 
koncentrerade viner.

Även buteljering i direkt samband med tillverkning eller blandning.

1163 Tillverkning av malt
Tillverkning av malt.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av jäst hör tili klass 1159.

1164 Tillverkning av malt- och läskedrycker
Tillverkning av maltdrycker säsom öl, porter och svagdricka.



6 0 D  T IL L V E R K N IN G S IN D U S T R I

Tillverkning av alkoholfria s.k. läskedrycker. Tillverkning av drycker smaksatta 
med fruktsaft, sirap e.d.

Tillverkning av mineralvatten.

HIT HÖR INTE:
Rening och buteljering avdricksvatten hör tili klass 3400 Rening och 
distribution av vatten.

117 TILLVERKNING AV TOBAKSVAROR 
1170 Tillverkning av tobaksvaror

Tillverkning av cigarretter, cigarrer, piptobak, tuggtobak och snus.

118 TILLVERKNING AV STÄRKELSE 
1180 Tillverkning av stärkeise

Tillverkning av stärkeise ur spannmäl, potatis eller andra växter. Tillverkning 
av druvsocker, stärkelsesirap, syntetisk honung och karamell. Tillverkning av 
gluten. Av stärkeise tillverkade tapiokagryn och liknande. Tillverkning av 
inulin.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av rörsocker pä sockerfabriker hör tili klass 1151.
Socker tillverkat av raffinaderier hör tili klass 1152.
Tillverkning av faktos hör tili klass 1121.
Tillverkning av potatismjöl hör tili klass 1113.
Malning av spannmäl hör tili klass 1130.
Tillverkning av sockersirap hör tili klass 1151 eller 1152.

119 TILLVERKNING AV FODERMEDEL 
1190 Tillverkning av fodermedel

Tillverkning av foder för gärdsbrukets djur, även tillverkning av AlV-foder om 
verksamheten bedrivs skilt frän jordbruk. Tillverkning av fiskmjölsfoder.

Tillverkning av mat för sällskapsdjur: produkter som särskilt behandlats och 
förpackats som mat för hundar, katter, fäglar, fiskar och andra sällskapsdjur.

HIT HÖR INTE:
Produktionsverksamhet där det som biprodukt utan specialbehandling eller 
-förädling uppkommer produkter som lämpar slg som djurfoder hör tili den 
klass i vilken biprodukten uppkommer, t.ex. spillprodukter vid malning av säd 
hör tili klass 1130 Tillverkning av kvarnprodukter.

12 TILLVERKNING AV TEXTILER
Tillverkning, blekning, färgnlng och beredning av garn och vävar, tillverkning 
av trikä och trikävaror, tillverkning av andra textiler säsom inredningstextiler, 
presenningar, segel, mattor, rep osv.
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121 TILLVERKNING AV GARN OCH VÄVAR

1211 Tillverkning av garn
Kardning och kamning av icke avskurna konstfibrer.

Beredning av ull: rensning, kardning, kamning, spinning; beredning av silke: 
rensning, spinning och fargning.

Beredning av bomullsfiber: rensning, kardning, kamning, spinning. 
Tillverkning av garn av jute, sisal och annan agavefiber, lin, rami, 
manillahampa, kokosfiber och annan textilfiber av vâxter.

Beredning av avskurna fibrer: kardning och kamning av polyamid- (nylon), 
polyester-, akryl-, viskos- och andre textilmaterial av konstfiber.

Tillverkning av garn för minutförsäljning. Tillverkning av garn av alia slags 
textilmaterial och blandningar av sâdana. Tillverkning av garn av papper.

Tvätt, lockning och krusning (texturering) av garn. Blekning, fargning och 
appretering av garn hör ocksâ till denna klass utom om det sker pâ separat 
arbetsställe dâ de hör till klass 1213 Textilberedning.

HIT HÖR INTE:
Odling av vâxter som innehâller textilfiber (jute, lin, kokosfiber) hör till klass 
011 under jordbruk.
Tillverkning av glasfiber och glasfibertrâd hör till klass 2210.
Tillverkning av icke avskurna konstfibrer, okardad och okammad avskurna 
konstfibrer samt tillverkning av garn av icke avskurna konstfibrer hör till klass 
1850.
Spinning och vävning av asbestgarn hör till klass 2290.

1212 Tillverkning av vävar
Vâvning av textilvâvar: bomulls-, ylle-, siden-, konstfiber- och 
blandgarnsvâvar. Tillverkning av glasfibervâv.

Vâvning av luggvâvar, sammets-, chenille-, frotté-, gas- och andra 
specialvâvar.

HIT HÖR INTE:
Beredning av vävar som tillverkats pâ annat arbetsställe hör till klass 1213. 
Tillverkning av band och andra smala vävar hör till klass 1234.
Tillverkning av trikâ hör till klass 1221.
Tillverkning avfiberduk hör till klass 1236.
Tillverkning av filt hör till klass 1239.
Handvävning av väggtextiler hör till klass 1239.

1213 Textilberedning
Beredning av textiler pâ separat arbetsställe; blekning, färgning, mangling, 
luggning, krympning och mönstertryckning, impregnering och överdragning.

HIT HÖR INTE:
Beredning som utförs av vävens tillverkare hör tili klass 1211 eller 1239.
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122 TILLVERKNING AV TRIKÂ OCH TRIKÂVAROR

1221 Tillverkning av trikä
Tillverkning, färgning, blekning och slutlig formning av trikä (även luggad). 
Tillverkning av trikä av elastiskt gam eller gummigarn.

1222 Tillverkning av strumpor och strumpbyxor
Tillverkning av strumpor och strumpbyxor för herrar, damer och barn.

1223 Tillverkning av trikâklâder
Tillverkning för hand eller maskinellt av trikâklâder och -accessoarer: jumprar, 
trö jor och slipovers, träningsdräkter, simkostymer, T-shirts, skjortor, 
underkläder, nattdräkter, vantar, mössor, halsdukar, andra kläder och 
beklädnadsartiklar av trikä.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av BHn och korsetter, handskar, halsdukar, scarfar, slipsar o.d. av 
tyg hör tili klass 131.
Tillverkning av ortopediska tillbehör hör till klass 2641.
Tillverkning av hattar av trikä hör till klass 1311.
Tillverkning av trikävaror av köpt trikä hör till klass 1311.

123 TILLVERKNING AV ANDRA TEXTILER

1231 Tillverkning av inredningstextiler
Tillverkning med användning av anskaffade material, även trikä, av plädar och 
filtar, sänglinne, borddukar, handdukar, servetter, gardiner, draperier, 
rullgardiner, handvävda bildvävar, sängtäcken, vadd- och duntäcken, dynor, 
sovsäckar, möbeltyger o.d. Vävning ingär inte.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av madrasser hör tili klass 1700.
Tillverkning av lakan, dynvar och borddukar av fiberduk hör tili klass 1236. 
Tillverkning av textiltapeter hör till klass 1531.

1232 Tillverkning av presenningar, segel och andra avpassade 
textilvaror
Tillverkning av presenningar, täit, campingutrustning, segel, markiser samt 
säckar och päsar för förpackning av varor.

Tillverkning av damm- och disktrasor, flytvästar; löstagbara skydd för 
motorcyklar, maskiner och möbler; flaggor, vimplar o.d. Utrustning av dessa 
med öglor, vikning.

Tillverkning av stolskydd för bilar.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av textilvaror för tekniska ändamäl hör till klass 1239.
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1233 Tillverkning av mattor och ryor
Tillverkning av vävda, tuftade, stickade och andra slags heltäckande mattor 
med yta av ylle, tint djurhär, konstfiber eller annat textilmaterial.

Tillverkning för hand eller maskinellt av knutna, vävda, tuftade och andra 
mattor, ryamattor o.d. av textllfiber, garn, lump, tvinnat papper, sisal, jute, 
kokosfiber osv.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av linoleum- och andra golvbeklädnader med härd yta och textil 
pä andra sidan hör till klass 1239.
Tillverkning av golvbeklädnader av kork, gummi eller plast även om ena sidan 
är av textil hör beroende pä materialet tili klass 1450,2119 eller 2121. 
Tillverkning av grova mattor, t.ex. dörrmattor, hör tili klass 1450.

1234 Tillverkning av band
Tillverkning av smala vävar och band tillverkade genom hoplimning av 
parallella textilträdar eller -fibrer utan varp.

Tillverkning av namnlappar, märken o.d. av textilmaterial.

Tillverkning av tyll, spets och andra nät. Tillverkning av band, även elastiska, 
som metervara, i längder eller tillklippta.

Tillverkning av prydnader: dekorflätverk, tofsar, bollar o.d.

1235 Tillverkning av rep, snören och nät
Tillverkning av rep och snören av textilfiber. Impregnering och överdragning 
av dessa varor med gummi eller plast.

Knytning av nät av rep och snöre. Tillverkning av produkter av rep och nät: 
fisknät, skydd för fartyg, stoppningar fö r lastlossning, lastrep, rep försedda 
med metallringar.

1236 Tillverkning av fiberduk, vadd och varor av dessa
Tillverkning av fiberduk av textilfiber, tillverkning av liknande tyg av garn samt 
varor tillverkade av sädana tyg: lakan, dynvar, borddukar, operationsdukar 
o.d.

Tillverkning av vadd av bomull eller annat textilmaterial samt tillverkning av 
vaddartiklar, t.ex. mjölksilar.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av asbestvadd hör till klass 2290.
Tillverkning av pappersvaror som motsvarar fiberduksvarorna hör tili klass 
1539.
Lakan, dynvar, borddukar o.d. av tyg hör till klass 1231.
Tillverkning av produkter behandlade med farmaceutiska preparat hör till 
klass 1870.

1239 Övrig tillverkning av textilvaror
Tillverkning av broderier. Även vävning av väggtextiler för hand.
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13

131

1311

Tillverkning av metalliserad träd, gummiträd, rep överklätt med textilmaterial 
samt plast- eller gummiimpregnerad eller -överdragen träd eller remsa.

Tillverkning av kordväv för däck av stärkt konstfibergarn. Tillverkning av andra 
behandlade eller överdragna textiler: kalkerväv, vävar preparerade för 
mälnlng, buckram och llknande vävar, textilvävar överdragna med lim eller 
behandlade med gummi; plastimpregnerade eller -överdragna vävar.

Tillverkning av filt, även impregnerad och överdragen. Tillverkning av 
fiberduk, även sädan som innehäller plast eller gummi som bindemedel, dock 
inte som huvudsakligt material.

Tillverkning av vekar (vävda, flätade eller stickade av textilmaterial) för lampor, 
kaminer, ljus o.d., trikä för glödstrumpor och glödstrumpor, brandslangar o.d. 
textilslangar, även fodrade, förstärkta och med tillbehör av annat material; 
drivremmar och transportband, även förstärkta med metall eller annat 
material; samt av andra tekniska textilvaror; filter- och pressduk, viraduk och 
filt för pappersmaskiner osv. Garneterat textilfiberavfall.

Tillverkning av linoleum. Tillverkning av golvbeklädnadsmaterial belagt med 
annat material pä textilbas.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av vävar av vävd metallträd hör tili klass 2483.
Tillverkning av vävar i vilka impregneringen eller överdragningen inte syns 
med blotta ögat hör tili klass 1212.
Impregnering och överdragning som skild verksamhet pä separat arbetsställe 
hör tili klass 1213.
Om gummi är det huvudsakliga tillverkningsmaterialet i gummiöverdragna 
drivremmar och transportband, hör tillverkningen av dessa remmar och band 
tili klass 2119.
Tillverkning av sädana skivor, plattor, remsor, cellplaster och cellgummin som 
är förenade med filt eller fiberduk där textilen ingär endast som förstärkning 
hör tili klass 2121 eller 2119.

TILLVERKNING AV KLÄDER, LÄDERVAROR OCH 
SKODON
TILLVERKNING AV KLÄDER 

Tillverkning av kläder av väv
Tillverkning av tygkläder för herrar, damer, pojkar, flickor och smäbarn: 
ytterplagg, även regnrockar; underkläder och nattdräkter; babykläder, 
fritidsplagg, simkostymer, arbetskläder och uniformer; även BHn och 
korsetter av trikä.

Tillskärning och sömnad av kläder av filt och av överdragen eller impregnerad 
textil.

Tillverkning av trikäkläder av köpt trikä.

Tillverkning av accessoarer av tyg: hängsei, strumpeband, handskar, scarfar, 
halsdukar, slipsar o.d.
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Tillverkning av hattämnen, hattar och andra huvudbonader av textil material. 
Tillverkning av härnät.

Tillverkning av delar till hattar: foder, skyddsöverdrag, stommar osv. 

Tillverkning av skodon av textilmaterial utan sulor.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning for hand eller maskinellt av trikäplagg och -accessoarer 
(handskar, mössor, underkläder, T-shirts, jumprar, trö jor o.d. trikäplagg och 
beklädnadsartiklar av trikä) hör tili klass 1223.
Tillverkning av strumpor och strumbyxor hör tili klass 1222.
Tillverkning av pälsar hör tili klass 1313.
Tillverkning av skor hör tili klass 1330.
Lagning av kläder hör tili klass 6630 Tvätteriverksamhet.
Tillverkning av skyddshuvudbonader klassificeras efter materialet, t.ex. 
huvudbonader av asbest hör tili klass 2290.

1312 Tillverkning av kläder av läder
Tillverkning av kläder och accessoarer av läder: rockar, byxor, kjolar, ytter- 
och fritidsplagg, hattar, handskar (utom för idrottsbruk), bälten o.d., även av 
konstläder.

1313 Tillverkning av kläder av päls
Beredning, barkning, blekning, färgning osv. av pälsskinn. Även avpälsning 
och plockning.

Tillverkning av kläder och accessoarer av päls, även pälshattar.

Övriga pälsvaror säsom fällar, mattor o.d.

Kläder, hattar m.m. av pälsimitation.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av stövlar och skor som innehäller pälsskinn hör tili klass 1330. 
Tillverkning av kläder med pälsgarnityr hör tili klass 1311 eller 1312. 
Produktionen av oberedda hudar och skinn samt pälsskinn hör tili den klass 
där slakten av djuren har skett, dvs. främst tili klasserna 0140 
Pälsdjursskötsel eller 1111 Slakt.

132 TILLVERKNING AV LÄDER OCH LÄDERVAROR

1321 Tillverkning av läder
Barkning, beredning, polering osv. av skinn. Även tillverkning av fiberskinn, 
pergamentskinn, sämskbarkat skinn, lackläder och metallbehandlat läder.

Tillverkning av fiberskinn, baserat pä skinn eller skinnfiber, i plattor, skivor 
eller rullar.

HIT HÖR INTE:
Barkning och beredning av pälsskinn hör tili klass 1313.
Tillverkning av läderplagg hör tili klass 1312.
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1322 Tillverkning av väskor o.d. lädervaror
Tillverkning av kappsäckar, koffertar, portföljer o.d. av läder eller konstläder, 
vulkaniserad fiber, plastskiva eller -film, kartong eller textilväv. Tillverkning av 
handväskor, plänböcker, portmonnäer, fodral och urarmband av ovan 
uppräknade material.

Tillverkning av läder- och konstläderartiklar för tekniska ändamäl.

Tillverkning av sadlar och seldon, remmar o.d. av alla material, även 
tillverkning av koppel, haisband och tacken för hundar.

Tillverkning av andra artiklar av läder och konstläder; bokryggar, 
paraplyfodral, fotografiramar o.d.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av läderplagg och -hattar hör tili klass 1312.
Tillverkning av skodon hör tili klass 1330.

133 TILLVERKNING AV SKODON 
1330 Tillverkning av skodon

Tillverkning av skodon för alla ändamäl (utom ortopediska skor) av alla 
material (utom asbest och textil material utan inpassade sulor) enligt alla 
tillverkningsmetoder: skor, stövlar, sandaler, tofflor; gummistövlar o.a. 
vattentäta skodon; sportskor, även skidskor av plast; skyddsskodon; 
damasker, benskydd o.d.

Tillverkning av skor heit eller delvis av läder, textilmaterial, plast, gummi, trä 
eller andra material.

Tillverkning av skodon genom tillskärning och sömnad, limning, i form eller pä 
annat satt.

Tillverkning av delar tili skodon, även ovanstycken och delar av sädana, 
yttersulor, klackar av gummi och plast o.d.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av skodon av asbest hör tili klass 2290.
Tillverkning av skodon av textilmaterial utan sulor hör tili klass 1311. 
Tillverkning av ortopediska skodon hör tili klass 2641.

14-15 TILLVERKNING AV SKOGSINDUSTRIPRODUKTER

14 TILLVERKNING AV TRÄVAROR OCH PRODUKTER 
AV TRÄ

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av möbler hör tili grupp 1700.
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141 SÄGNING, HYVLING OCH IMPREGNERING AV TRÄ 
1410 Sägning, hyvling och impregnering av trä

Sägning och hyvling av trä: trä sägat pä längden, planat, svarvat, hyvlat, 
profilerat eller pä annat satt bearbetat.

Tillverkning av osammanfogade parkettstycken och -lameller, kant- och 
ramlister.

Tillverkning av träull och trämjöl. Tillverkning av flis pä sägverk. Sägning och 
upphuggning av brännved.

Impregnering av sägat o.d. virke.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning avfaner och plywood hör till grupp 1421.
Tillverkning av spänskiva hör tili grupp 1422.
Tillverkning avfiberskiva hör tili grupp 1423.

142 TILLVERKNING AV PLYWOOD OCH ANDRA TRÄSKIVOR

1421 Tillverkning av faner och plywood
Tillverkning av faner.

Tillverkning av plywood, fanerade träskivor och annat dylikt lamellträ samt 
specialimpregnerat trä.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av sägade, planade eller svarvade träskivor med över 6 mm 
tjocklek hör tili grupp 1410.

1422 Tillverkning av spinskivor
Tillverkning av spänskiva av träspän, sägspän, trämjöl eller annat träaktigt 
material med konstharts eller annat bindemedel genom pressning.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av skivor av träspän, sägspän eller annat träaktigt material med 
gips eller annat mineraliskt bindemedel hör tili grupp 2250.

1423 Tillverkning av träfiberskivor
Tillverkning av mjuk och härd fiberskiva, även beklädning av fiberskiva.

143 TILLVERKNING AV BYGGNADSSNICKERIPRODUKTER

1431 Tillverkning av trähus
Fabriks- eller hantverksmässig tillverkning av träbyggnader klara att 
uppföras: bostadshus för äretrunt- eller fritidsboende, bastur, bodar osv.

Även uppförande av sädana färdiga träbyggnader pä byggplatsen om arbetet 
utförs av byggnadens tillverkare.

HIT HÖR INTE:
När ett byggföretag uppför en träbyggnad hör det tili klass 3525 under 
byggande.
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1439 Övrig tillverkning av byggnadssnickeriprodukter
Tillverkning av byggnadssnickeriprodukter: dörrar, fönsterluckor, trappor, 
dörr- och fönsterkarmar och andra liknande varor.

Tillverkning avtimmermansprodukter: bjälkar, sparrar, takstolar och andra 
liknande träprodukter som används i huskonstruktioner eller byggställningar, 
valvbägsbalkar osv.

Tillverkning av cellskivor och sammanfogade parkettstycken.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av osammanfogade parkettstycken och skivor hör tili grupp 1410. 
Tillverkning av trähus hör tili grupp 1431.

144 TILLVERKNING AV FÖRPACKNINGAR OCH LÄDOR AV 
TRÄ

1440 Tillverkning av förpackningar och lädor av trä
Tillverkning av packlädor, -askar, -häckar och andra liknande emballage av 
trä. Tillverkning av kabelrullar, lastpallar och -underlag av trä och andra 
liknande produkter.

Tillverkning av tunnor, säar och andra tunnprodukter av trä och delar tili 
sädana.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av sädana kappsäckar som inte är överklädda med nägot annat 
material än trä hör tili grupp 1450. Även lädor av flätade material hör tili grupp 
1450.

145 ÖVRIG TILLVERKNING AV TRÄVAROR
1450 Övrig tillverkning av trävaror

Tillverkning av andra träprodukter: verktyg, verktygsinfattningar, -skaft och 
-handtag; borst- och kvastinfattningar och -handtag; träläster för skor, 
skoblock, statyetter och andra prydnadsföremäl av trä; klädhängare; 
intarsiaarbeten av trä; personliga bruks- och prydnadsföremäl av trä; 
hushälls- och köksartiklar av trä; inredningsartiklar (säsom kryddhyllor o.d.) 
av trä.
Tillverkning av spolar, trädrullar och liknande av trä.

Tillverkning av likkistor.

Grovbearbetning av naturkork tili rätvinkliga stycken, klumpar, plattor, skivor 
och Ilster. Tillverkning av pressad kork.

Tillverkning av produkter av naturkork och pressad kork.

Tillverkning av golvbeläggningsmaterial av kork även dä en sida är av textil.

Tillverkning av av flätor och artiklar av liknande flätverksmaterial, även av 
plast, t.ex. mattor och spjälverk.

Tillverkning av korg- och flätverk samt andra artiklar direkt i viss form av 
flätverksamaterial.
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HIT HÖR INTE:
Tillverkning av apparater och maskiner av trä samt av för en viss apparat eller 
maskin identifierbara trädelar hör tili grupp 25.
Tillverkning av koffertar och kappsäckar av trä överklädda med nägot annat 
material hör tili grupp 1322, även sädana som är överklädda med plastskiva. 
Tillverkning av urfodral hör tili grupp 2644.
Tillverkning av oäkta smycken av trä hör tili grupp 2909.
Tillverkning av möbler hör tili grupp 1700.
Tillverkning av belysningsarmaturer hör tili grupp 2905.
Tillverkning av skodon och skodonsdelar hör tili grupp 1330.
Tillverkning av promenadkäppar och paraplyhandtag av trä hör tili grupp 
2909.
Tillverkning av mattor och spjälverk av textilmaterial hör tili grupp 1233.

15 TILLVERKNING AV MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR

151 TILLVERKNING AV MASSA, PAPPER OCH PAPP

1511 Separat tillverkning av massa
Tillverkning av massa av trä främst eller endast för leverans tili andra 
arbetsställen: mekanisk trämassa (slipmassa), halvkemisk trämassa, soda- 
eller sulfatmassa (även dissolvingmassa), sulfitmassa.

Tillverkning av massa av annat än trä främst eller endast för leverans tili andra 
verksamhetstsällen (av halm, lump, pappersavfall osv.).

1512 Integrerad tillverkning av massa, papper och papp
Tillverkning av papper, papp eller kartong främst av massa tillverkad pä 
samma arbetsställe. Jämför definitionen av följande klass.

1513 Separat tillverkning av papper och papp
Tillverkning av papper, papp och kartong främst av massa anskaffad frän 
andra arbetsställen.

Tillverkning av bestruket eller obestruket papper eller papp i rullar eller ark. 
Tillverkning av tidningspapper samt annat tryck- eller skrivpapper.
Tillverkning av papper för tillverkning av handdukar och servetter samt 
näsdukar o.d. produkter. Tillverkning av cellulosavadd. Tillverkning av 
vägpapper för Produktion av wellpapp. Tillverkning av papper för 
förpackningsändamäl. Tillverkning av cigarrettpapper.Tillverkning av 
Pergament- och greaseproof-papper och -papp samt imitationer av dessa. 
Tillverkning av glättat genomsynligt papper.

Tillverkning av mängskiktspapper.

Tillverkning av handgjort papper.

Förädling av frän annat veksamhetsställe anskaffat papper, papp och 
kartong: bestruket, impregnerat, rynkat, veckat och laminerat papper eller 
papp.
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Tillverkning av filterstycken, -plattor och -skivor av pappersmassa.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av wellpapp hör tili grupp 1522.
Tillverkning av bestruket och impregnerat papper hör tili samma klass som 
tillverkningen av bestryknings- eller impregneringsmedlet om det utgör 
produktens huvudsakliga del.
Tillverkning av slippapper hör tili grupp 2290.
Tillverkning av tapeter och andra väggbeklädningspapper hör tili grupp 1531. 
Tillverkning av andra produkter tillverkade av papper hör tili grupp 1539.

152 TILLVERKNING AV PAPPERS- OCH 
PAPPFÖRPACKNINGAR

1521 Tillverkning av säckar och päsar
Tillverkning av säckar och päsar av papper eller papp.

1522 Tillverkning av wellpapp och andra pappers- och 
pappförpackningar
Tillverkning av wellpapp.

Tillverkning av kapslar, askar och lädor av vägpapper.

Tillverkning av falsade kapslar, askar och lädor av papper, kartong eller papp.

Tillverkning av andra pappersförpackningar: lädor indelade i fack, brevaskar 
och liknande kartongföremäl som används t.ex. pä kontor och i butiker.

Tillverkning av äggförpackningar och andra förpackningsunderlag av 
cellulosavadd.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av kuvert hör tili grupp 1539.

153 ÖVRIG TILLVERKNING AV PAPPERS- OCH PAPPVAROR

1531 Tillverkning av tapeter
Tillverkning av papperstapeter och andra liknande väggbeklädningsmaterial 
av papper, även överdragna med plast eller annat material.

Tillverkning av väggbeklädningar av textilmaterial.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av väggbeklädningar av plast hör tili grupp 2121.

1539 Övrig tillverkning av pappers- och pappvaror
Tillverkning av karbonpapper och annat kopierande papper samt 
överföringspapper, tillskuret i visst format.

Tillverkning av brevpappersblock, kuvert, brevkort, postkort. Tillverkning av 
askar och folders av papper och kartong som innehäiler brevpapper, kuvert 
osv.
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Tillverkning av WC-papper, näsdukar, handdukar, servetter, dämm- och 
disktrasor samt andra artiklar för hushället av papper, papp, massa och 
cellulosavadd; engängskärl, undertägg för koppar osv.

Tillverkning av dambindor, tamponger, blöjor, liggunderiag för barn samt 
kiäder och beklädnadsartikiar av papper, pappersmassa eller cellulosavadd.

Tillverkning av andra pappers- och kartongartiklar samt formade artiklar av 
cellulosavadd: spolar, spolrör och liknande filterpapper och -papp, 
skrivpapper och annat grafikpapper tillskuret i visst format, tryckt, relieftryckt 
eller perforerat: papper behandlat med häftande ämnen; namn- och 
adresslappar.

16 FÖRLAGSVERKSAMHET OCH TRYCKNING
Tryckning av böcker, tidningar, tldskrifter och andra tryckalster. Hit hör även 
sädana tjänster tili tryckerierna som inbindning, montering, iordningställande 
för tryckning av tryckplätar och -cyllndrar.

Förläggande av tryckalster i samband med tryckningen eller skllt för sig. Med 
förlagsverksamhet avses bl.a. finansiering, teknisk, konstnärlig och juridisk 
verksamhet samt marknadsföring och reklam som gäller tryckalster.

HIT HÖR INTE:
Förläggande av grammofonskivor och andra ljudupptagningar hör tili klass 
9132 under rekreatlon och kultur.

161 FÖRLAG; TRYCKNING I SAMBAND MED
FÖRLAGSVERKSAMHET

1611 Tidnings- och tidskriftsförlag; tryckning i samband med 
förlagsverksamhet
Förläggande av tidningar och tidskrifter.

Tryckning vld sidan av förläggande av tidningar och tidfskrifter främst av 
sädana tidningar och tidskrifter som arbetsstället förlägger.

HIT HÖR INTE:
Tryckeriverksamhet heit för sig eller skllt frän verksamhet som huvudsakllgen 
är förlagsverksamhet hör tili grupp 1620.

1612 Bokförlag; tryckning i samband med förlagsverksamhet
Förläggande av böcker samt tryckning vid sidan av förlagsverksamheten 
främst av böcker som arbetsstället förlägger.

Förläggande och därmed sammanhängade tryckning av noter, flygblad, 
kartor, jordglober, gratulationskort, konstreproduktioner och andra 
tryckalster.

HIT HÖR INTE:
Boktryckning, uteslutande eller huvudsakligen, hör tili grupp 162.
Författare, kompositörer, Ingenjörer, arkitekter och andra personer som 
producerar originalmaterial bedriver verksamhet som hör tili den industriklass 
inom vilken den aktuella verksamheten sker, eller vanligen tili klass M



72 D  T IL L V E R K N IN G S IN D U S T R I

Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet eller klass R Rekreation och 
kultur, t.ex. 9133 Konstnärsverksamhet.

162 SEPARAT TRYCKNING 
1620 Separat tryckning

Tryckning som arvodesarbete eller beställningsarbete för förlag eller andra 
klienter av tidningar, tidskrifter, böcker, etiketter, blanketter, reklamtrycksaker, 
noter, flygblad, kartor, jordglober, postkort och annat material. Bland 
tryckning för andra än förlag kan nämnas tryckning pä uppdrag av industrin 
samt tryckning av frimärken, sedlar, skatte- och stämpelmärken för 
myndighetema.

Tryckning av allt slags material för egen räkning i tryckerier som inte är 
förbundna med förlag.

Förlagstryckerl som utför en betydande del av sina tryckeriarbeten för 
utomstäende betraktas som separat tryckställe.

Som tryckning betraktas även kopiering av material med olika metoder: 
duplicering pä dupliceringsmaskin, datorstyrd duplicering, fotokopiering och 
termokopiering.

Inbindning av böcker i samband med tryckning.

163 TJÄNSTER FÖR TRYCKERIER
1630 Tjänster för tryckerier

Separata bokbinderier, sätterier och reproanstalter.

Montering, preparering i tryckfärdigt skick av tryckplätar och -cylindrar samt 
beredning av annat i tryckerier använt material för andra arbetsställen.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av tryckplätar och annat material för tryckerier hör tili den 
industriklass som tillverkningsmaterialet anger.
Tillverkning av typer och tryckformar hör tili grupp 2519.

17 TILLVERKNING AV MÖBLER
170 TILLVERKNING AV MÖBLER
1700 Tillverkning av möbler

Tillverkning av möbler av annat material än sten eller keramiskt material 
(metall, trä, vide, bambu, glas, läder, plast osv.). Möblerna kan användas för 
inredning eller som bruksföremäl i olika slags rum. Till denna klass hör dock 
inte tillverkning av sädana möbler som tili sin natur främst är vetenskapliga, 
medicinska eller laboratorieredskap.

Tillverkning av sängbottnar. Tillverkning av madrasser och liknande 
möbeltillbehör. Dessa kan vara spiralmadrasser eller fyllda eller stoppade 
med vilket som helst material eller tillverkade av skum-, svamp- eller 
cellgummi eller cellplast.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av belysnlngsarmaturer och lampor hör tili grupp 2905.
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Tillverkning av läkar-, tandläkar-, kirurgi- och veterinärmöbler (t.ex. 
operations- och undersökningsbord och sjukhussängar med mekanisk 
utrustning) hör tili grupp 2641.

18 TILLVERKNING AV KEMIKALIER OCH KEMISKA
PRODUKTER

181 TILLVERKNING AV GRUNDKEMIKALIER

1811 Tillverkning av svavelsyra
Tillverkning av svavelsyra och rykande svavelsyra.

Tillverkning av svaveldioksld och svaveltrioxid.

1812 Tillverkning av alkali och klor
Tillverkning av klor.

Tillverkning av natriumhydroxid (kaustisk soda) och kaliumhydroxid (kaustisk 
potaska).

1813 Tillverkning av industrigaser
Tillverkning av väte, ädelgaser, syre och kväve.

Tillverkning av kväveoxidul.

Tillverkning av koldloxid, acetylen och propellanter.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av flytgaser av räolja hör tili grupp 1910.
Buteljering av flytgaser hör tili grupp 1929.

1814 Tillverkning av fosforsyra
Tillverkning av fosforsyra.

Tillverkning av fluorvätesyra.

1815 Tillverkning av ammoniak och salpetersyra
Tillverkning av salpetersyra, ammoniak, kommersiell ammoniumklorld, 
kaliumnitrat och andra kväveföreningar.

1816 Tillverkning av kolväten
Tillverkning av kolväten. Tillverkning av fenol och aceton.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av acetylen hör tili grupp 1813.
Tillverkning avterpentin och tallolja hör tili grupp 1890.
Tillverkning av fomaldehyd och myrsyra hör tili grupp 1890.
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1819 Tillverkning av andra grundkemikalier
Tillverkning av rostad svavelkis, metyalkohol, sulfider och polysulfider, 
ättikssyra, metallsalter, saltsyra, klorater och hypokloriter, färger och 
färgämnen, tltanoxid m.fl. grundkemikalier.

Bränning av träkol och tillverkning av eidfast murbruk.

Tillverkning av syntetiserade föreningar som används i bekämpningsmedel.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av för näringsgrenen typiska produkter säsom kväveförenlngar 
hör tili grupp 1815 och av kvävegödselmedel tili klass 1821 trots att dessa 
produkter används för andra ändamäl än som gödselmedel.
Tillverkning av plastämnen (i sina grundformer) och hartser hör tili grupp 
1830.
Tillverkning av gummiämnen hör tili grupp 1840.
Tillverkning av etylalkohol hör tili grupp 1161.
Tillverkning av propan och butan hör tili grupp 1910.

182 TILLVERKNING AV GÖDSEL- OCH BEKÄMPNINGSMEDEL

1821 Tillverkning av gödselmedel
Tillverkning av rena och blandade kväve-, fosfat- och kaligödselmedel. Till 
denna klass hör även tillverkning av urea, naturligt kalisalt och kemiskt 
behandlade, andra än naturliga gödningsmedel.

1822 Tillverkning av bekämpningsmedel
Tillverkning av desinficeringmedel, medel för bekämpnlng av insekter, 
svampar och ogräs, medel som förhindrar grodd, tillväxtreglerande 
växthormon och liknande produkter i minutförsäljningsform eller 
-förpackningar eller som preparat eller föremäl.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av syntetiserade föreningar för användning I bekämpningsmedel 
hör tili grupp 1819.

183 TILLVERKNING AV HARTSER OCH PLASTÄMNEN 
1830 Tillverkning av hartser och plastämnen

Tillverkning av plastämnen (i grundform): fenolplaster, aminoplaster, alkyder 
och andra polyestrar, amldplaster, uretanplaster och andra kondensatlons-, 
polykondensations- och polyadditivplaster; etenplaster, styrenplaster, 
vinylkloridplaster, vinylacetatplaster, akrylplaster och andra polymer- och 
blandpolymerplaster; cellulosanitrater, cellulosaetrar, CMC och andra 
cellulosaderivat och cellulosabaserade produkter; hartsestrar, klorgummi och 
andra kemlska derivat av naturgummi; andra storpolymerer, konsthartser och 
plastämnen.

Termen "i grundform" avser plastämnen i form av vätskor eller pastor 
(lösningar, dlspersioner, emulsioner), pulver, körn och fllngor, stycken, 
klumpar och liknande.
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HIT HÖR INTE:
Produktion av filmer, plattor, skivor, rör e.d. "plasthalvfabrikat" samt färgning 
och regenerering hör tili grupp 2121.

184 TILLVERKNING AV GUMMIÄMNEN 
1840 Tillverkning av gummiämnen

Tillverkning av syntetisk gummilatex, syntetiskt gummi och faktis tillverkad av 
olja. Dessa hör tili denna klass i sina "grundformer", som plattor, skivor och 
strängar.

Tillverkning av blandningar av syntetiskt och naturligt gummi i sina 
"grundformer", som plattor skivor och strängar.

185 TILLVERKNING AV KONSTFIBER 
1850 Tillverkning av konstfiber

Tillverkning av icke avskurna konstfibrer samt okardad och okammad 
avskurna konstfibrer.

Tillverkning av icke avskurna konstfibergarn, texturerat eller otexturerat. 

Tillverkning av monofilgarn och strängar.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av garn av avskurna konsfibrer hör tili grupp 1211.

186 TILLVERKNING AV FÄRG OCH TRYCKFÄRG
1860 Tillverkning av färg och tryckfärg

Tillverkning av mälfärg, lack, lackfärg och kitt.

Tillverkning av träimpregneringsmedel.

Tillverkning av beredda keramiska pigment, mattermedel och färger, 
glaserande emaljer, glasyrer, lystrar samt liknande produkter som används 
inom den keramiska industrin och emaljerings- och glasindustrin.

Tillverkning av konstnärs-, skol- och plakatfärger, toningsfärger och liknande 
färger.

Tillverkning av kitt, tätningsmedel eller liknande icke-eldfasta fyllnads- eller 
spackelfärger.

Tillverkning av organiska lösnings- och förtunningsmedelsföreningar o.d. 
Produktion av tillverkade färg- och lackborttagningsmedel.

Tillverkning av tryckfärger, tusch och bläck.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av färger och färgämnen hör tili grupp 1819.
Tillverkning av pigment säsom titanoxid, kromföreningar och andra kemiska 
färgämnesföreningar hör tili grupp 1819.
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187 TILLVERKNING AV LÄKEMEDEL 
1870 Tillverkning av läkemedel

Tillverkning av farmaceutiska préparât för medicinska och 
veterlnârmedicinska ândamâl: apoteksprodukter; ampuller, tabeletter, 
kapslar, salvor, pulver och lôsningar; krossade, malda eller pâ annat satt 
tillverkade örtläkemedel.

Tillverkning av kemiska ämnen som anvânds vid tillverkningen av 
farmaceutiska préparât: antibiotika, körtelprodukter, basvitaminer, 
opiumderivat, sulfa, sérum och plasmor, salicylsyra och dess salter och 
estrar, glukosider och vâxtalkaloider, kemiskt rent socker osv.

Tillverkning av med farmaceutiska medel behandlade eller för medicinskt eller 
kirurgiskt bruk avsedd vadd, gasbinda, omslag, sârsytrâd och liknande varor.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av diagnostikprodukter hörtill grupp 1819.

188 TILLVERKNING AV TVÄTTMEDEL SAMT KOSMETIKA OCH 
TOALETTARTIKLAR

1880 Tillverkning av tvättmedel samt kosmetika och 
toalettartiklar
Tillverkning av tvâl och sâpa i stânger, bitar, gjutna stycken, flingor, pulver, 
pastor och lôsningar. Tillverkning av sâsom tvâl anvânda organiska ytaktiva 
produkter i stânger, bitar och gjutna stycken. Tillverkning av med tvâl 
impregnerat eller ôverdraget papper, vadd eller annat material.

Tillverkning av hârvârdsmedel: schampo, hârlack och permamentvâtskor osv. 
Tillverkning av rakvatten, -krâmer och -skum.

Tillverkning av parfympreparat sâsom parfymer och toalettvatten.

Tillverkning av make-up, âven nagelvârdsmedel.

Tillverkning av produkter för munhygien och tandvârd, âven pulver och vax 
för fastsâttning av tandproteser.

Tillverkning av andra kosmetiska préparât och parfym- och toalettpreparat 
sâsom deodoranter, badsalter m.m.

Tillverkning av polermedel och smörjor för skor, möbler, golv, glas eller 
metall. Tillverkning av polerpulver och -pastor.

Tillverkning av konstvax och tillverkade vax.

Tillverkning av rumsdeodoranter.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av kemiskt definierade föreningar och kondensat samt eteriska 
oljor hö rtill grupp 1819.
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189 TILLVERKNING AV ANDRA KEMISKA PRODUKTER 
1890 Tillverkning av andra kemiska produkter

Tillverkning av krut, tillverkade sprängämnen, stubinträd, explosiv stubinträd, 
tändhattar, tändare (för sprängämnen), knallhattar och fyrverkeriartiklar.

Tillverkning av kaseiniim, gelatin, gelatinderivat samt fisk-, ben-, skinn- och 
liknande lim. Tillverkning av dextrinlim, stärkelseklister och stärkelselim. 
Tillverkning av lim baserade pä gummi och plast samt andra lim.

Tillverkning av peptoner och andra proteinämnen och deras derivat samt 
hudmjöl.

Tillverkning av eidfast murbruk.

Tillverkning av Segers käglor.

Tillverkning av produkter som används vid textilberedning.

Tillverkning av betningsmedel, svets- och lödflux och -pastor för metall.

Tillverkning av aktivt kol, tillsatsämnen för smörjolja, tillverkade 
vulkaniseringsacceleratorer och andra kemiska produkter för industriellt bruk.

Tillverkning av rostskyddsmedel och frysningshindrande medei, hydrauliska 
vätskor, diagnostikprodukter, laboratoriereagensser o.d. produkter.

Tillverkning av terpentin och tallolja.

Tillverkning av formaldehyd och myrsyra.

Tillverkning av sitosterol.

Tillverkning av enzym.

Tillverkning av övriga, pä andra Ställen onämnda kemiska produkter.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av tändstickor och ljus hör tili klass 2909.

19 TILLVERKNING AV OLJE- OCH
STENKOLSPRODUKTER SAMT KÄRNBRÄNSLE

191 OLJERAFFINERING
1910 Oljeraffinering

Tillverkning av bensin, petroelum, diesel- och brännoljor pä oljeraffinaderier. 

Tillverkning av propan, butan och andra gaser pä oljaraffinaderier.

Tillverkning av paraffin, vax, bergoljebitumen och andra bergoljeprodukter.

192 VIDARE FÖRÄDLING AV OLJEPRODUKTER

1921 Tillverkning av smörjmedel
Tillverkning av smörjoljor och -fetter.

1922 Tillverkning av bituminösa taktäckningsmaterial
Tillverkning av bituminösa taktäckningsmaterial.
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Tillverkning avtakpapp, isolerfilt, foderfilt och fcxlerpapp överdragna eller 
impregnerade med bitumen, asfalt eller tjära.

1929 Tillverkning av övriga olje- och asfaltprodukter
Anläggningar för päfyllning av propan, butan och andra flytgaser.

Tillverkning av asfaltmassa.

Tillverkning av bitumenlim och andra blandningar baserade pä 
bergoljebitumen, naturbitumen, mineraltjära eller mineralbeck.

HIT HÖR INTE:
Flyttbara asfaltstationer hör till grupp 37 under byggverksamhet.

193 KOKSVERK
1930 Koksverk

Tillverkning i koksverk av koks, halvkoks, retortkol och konsverksavfall säsom 
tjära och beck utgäende frän stenkol, brunkol eller torv.

Gaser som uppkommer vid koksningsprocessen.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av gaser i särskild process hör till grupp 3300 under 
energiförsörjning.
Beck som är ett stenkolsdestillat betraktas som en kemisk process och hör 
därför till klass 1819.
Distribution av naturgas hör till grupp 5500 under transport.

194 TILLVERKNING AV KÄRNBRÄNSLE 
1940 Tillverkning av kärnbränsle

Tillverkning av kemiska grundämnen och isotoper som klyvs.

Tillverkning av isotoper och deras organiska föreningar. Tillverkning av torium 
och uranium frän vilka U 235 avskiljts.

Tillverkning av bränsleelement för användning i kämreaktorer.
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21 TILLVERKNING AV GUMMI- OCH PLASTVAROR
211 TILLVERKNING AV GUMMIVAROR

2111 Tillverkning och regummering av däck
Tillverkning av slangar och däck av gummi för fordon, för användning i hjul 
för alla slags fordon och luftfarkoster ävensom leksaker, rullande möbler, 
masklner, artillerivapen, medicinsk och kirurgisk utrustning m.m. Tili denna 
klass hör tillverkning av pneumatiska och kompakta däck.

Tillverkning av delar tili gummidäck säsom slitbanor och bältband.

Tillverkning av band för beklädning av gummidäck.

Regummering och beklädning av däck.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av reparationsartiklar för gummidäck och -slangar hör till klass 
2119.
Reparation av punkterade däck och slangar hör till klass 4543 under 
reparation av motorfordon.

2119 Tillverkning av andra gummivaror
Tillverkning av färdiga och halvfärdiga gummiprodukter, av ovulkaniserat och 
vulkaniserat gummi och härdgummi samt av naturgummi och syntetiskt 
gummi.

Tillverkning av mänga olika slags produkter: plattor, skivor, strängar, träd, 
stänger och profilstänger; slangar och rör; drivremmar och transportband, 
hygieniska och farmaceutiska produkter; kläder, huvudbonader och 
beklädnadstillbehör; golvbeläggningar osv.

Tillverkning av gummibätar och -flottar som fylls med luft.

Regenerering av gummi.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av band för beklädning av gummidäck hör till klass 2111. 
Tillverkning av gummiskodon hör tili klass 1330.
Tillverkning av elastiska vävar hör till klass 1239.
Tillverkning av medicinska, odontologiska och veterinärmedicinska apparater 
och anläggningar hör till klass 2641.
Tillverkning av vetenskapliga instrument hör till klass 2642.
Tillverkning av madrasser beklädda med cellgummi hör tili klass 1700. 
Tillverkning av leksaker och spei hör till klass 2904.
Tillverkning av idrottsredskap hör tili klass 2903.

212 TILLVERKNING AV PLASTVAROR

2121 Tillverkning av filmer, skivor, rör o.d. piastvaror
Tillverkning av följande slag av plastprodukter: plattor, skivor, lister, filmer 
ellerfolier; rör, stavar, stänger och profilstänger; lister, plattor, skivor, filmer 
eller folier bestrukna med självhäftande lim eller liknande ämne; vägg- och
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2129

22

221
2210

golvbeklädnader av plast i form av plattor eller skivor; tekniska komponenter 
och andra "plasthalvfabrikat".

Krossning och regranulering av plastavfall och skrot för äteranvändning. 

Färgning och regenerering av plast.

Blandning av andra ämnen i plast (i syfte att förbättra dess egenskaper).

HIT HÖR INTE:
Egentllg tillverkning av basplaster, tillverkning av hartser och 
plastpolymerering hör till klass 1830.

Tillverkning av andra plastvaror
Tillverkning av sanitetsmöbler av plast; badkar, bidéer, wc-skâlar, handfat 
osv.

Tillverkning av förpacknings- och transportartiklar: säckar, pâsar, lädor, kari, 
flaskor osv. Tillverkning av plastrep och-snören.

Tillverkning av bords-, sanitets- och köksartiklar av plast.

Tillverkning av byggnadssnickeriprodukter: dörrar, dörr- och fönsterkarmar 
osv.

Tillverkning av andra plastprodukter: delar tili lampor och 
belysningsarmaturer, kontors- och skolartiklar, möbeltillbehör och -detaljer, 
huvudbonader av plast m.m. plastartiklar.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av plastrâmaterial hör till klass 1830.
Tillverkning av artiklar av syntet- och naturgummi hör till klass 2119. 
Tillverkning av flätverk och flätverksprodukter hör till klass 1450.
Tillverkning av skodon hör till klass 1330.
Tillverkning av madrasser beklädda med cellplast hör tili klass 1700. 
Tillverkning av spei och leksaker hör till klass 2904.
Tillverkning av idrottsredskap hör till klass 2903.

TILLVERKNING AV GLAS-, LER- OCH 
STENPRODUKTER
TILLVERKNING AV GLAS OCH GLASVAROR 
Tillverkning av glas och glasvaror
Tillverkning av plant glas medelst gjutning, valsning, dragning eller blâsning, 
skuret i rätvinkliga eller andra stycken, böjt eller pâ annat satt bereit, även 
med slipad eller polerad yta.

Tillverkning av isolerglas av glasskivor. Tillverkning av blyinfattade fönster och 
liknande artiklar.

Tillverkning av säkerhetsglas genom härdning eller laminering: vind-, sido- 
och bakrutor för bilar o.d.

Tillverkning av glasspeglar, även inramade.
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Tillverkning av korgflaskor, flaskor, burkar, krukor, rör och liknande kari av 
glas. Dessa används vanligen för förpacknlng eller transport av varor. Hit hör 
även burkar och kari som används för konservering i hemmet.

Tillverkning av proppar, lock och andra artiklar av glas för förslutning av kari.

Tillverkning av sädana glaskärl som vanligen används som bords-, köks-, 
toalett- eller kontorsföremäl, för dekorering inomhus eller liknande.

Tillverkning av glasdetaljer tili belysningsarmaturer säsom kupor av glas. 
Tillverkning av optiska glasföremäl.

Tillverkning av isolermaterial av glas samt isoleringsdetaljer av glas för 
elmaskiner, -apparater och tillbehör.

Tillverkning av glasfiber och glasfiberträd.

Tillverkning av andra glasvaror: öppna glaskupor för tillverkning av 
glödlampor o.d., glasbehällare för termosflaskor och andra termoskärl, tegel, 
plattor o.d. artiklar, glaspärlor etc.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av glasull och annan för vävning olämplig glasfiber samt glasfilt, 
glasfibermattor och andra glasfiberartiklar hör tili klass 2260.
Tillverkning av väv av glasfiberträd hör tili klass 1212.
Optisk tillverkning av optiska element hör tili klass 2643.
Tillverkning av medicinsk utrustning och laboratorieutrustning hör tili klass 
2641.
Tillverkning av leksaker av glas hör tili klass 2904.

222 TILLVERKNING AV PORSLINSVAROR OCH LERKÄRL 
2220 Tillverkning av porslinsvaror och lerkärl

Tillverkning av keramiska artiklar av porslin och andra keramiska material: 
porslins-, sten-, 1er- eller halvporslinsgods eller imiterat porslinsgods.

Tillverkning av bordsföremäl och andra föremäl som används för hushâlls- 
och toalettändamäl. Tillverkning av statyetter och andra prydnadsföremäl 
samt personliga smyckeföremäl samt inredningsföremäl.

Tillverkning av laboratorietillbehör samt föremäl för kemisk eller teknisk 
användning. Tillverkning av hoar, sâar och liknande kärl som används inom 
jordbruket.

Tillverkning av keramiskt sanitetsgods: badkar, handfat, WC-skälar osv. 

Tillverkning av andra keramiska föremäl.

Tillverkning av keramiska isolermaterial. Tillverkning av keramiska 
isoleringsdetaljer för elmaskiner och -apparater.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av eidfast och annan byggkeramik hör tili klass 2231 och 2239. 
Tillverkning av leksaker hör tili klass 2904.
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223 TILLVERKNING AV BYGGKERAMIK

2231 Tillverkning av tegel
Tillverkning av värmeisolerande tegel, piattor och andra värmeisolerande 
produkter av kiselhaltigt fossilpulver eller liknande kiselhaltiga jordarter.

Tillverkning av eldfasta tegel, piattor och liknande eldfast byggsten.

Tillverkning av byggtegel, även baiktegel, hältegel och liknande. Tillverkning 
av takpannor.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av kalksandtegel hör till klass 2250.
Tillverkning av andra keramiska produkter än byggkeramiska hör till klass 
2220.
Tillverkning av andra byggkeramiska produkter än tegel hör till klass 2239. 
Tillverkning av Segers käglor hör till klass 1890.

2239 Tillverkning av annan byggkeramik
Tillverkning av keramiska gatplattor och -stenar, golvplattor och väggplattor, 
glaserade och oglaserade.

Tillverkning av andra eldfasta produkter än tegel och tegelliknande produkter: 
retorter, deglar, muffar, munstycken, proppar, stöd, rör, stänger osv.

Tillverkning av keramiska rör och rännor (inbegripet vinklar, krökar och 
liknande delar).
Tillverkning av skorstensförlängningar, skorstenfoder, rökhattar, kantlister och 
andra konstruktionsdetaljer.
HIT HÖR INTE:
Tillverkning av andra keramiska produkter än byggkeramiska hör till klass 
2220.
Tillverkning av tegel och liknande produkter hör till klass 2231.
Tillverkning av Segers käglor hör till klass 1890.

224 TILLVERKNING AV CEMENT OCH KALK

2241 Tillverkning av cement
Tillverkning av cement: portland-, aluminat- och slaggcement, även färgad 
och i klinkerform.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av betong och betongprodukter hör till klass 2250.

2242 Tillverkning av kalk
Tillverkning av kalk, osläckt och släckt, även hydraulisk.

Tillverkning av gips.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av bruk och gipsvaror hör till klass 2250.



D T IL L V E R K N IN G S IN D U S T R I 83

225 TILLVERKNING AV BETONG SAMT BETONG- OCH 
GIPSVAROR

2250 Tillverkning av betong samt betong- och gipsvaror
Tillverkning av betongmassa, även torrbetong. Tillverkning av bruk, även 
torrbruk.

Tillverkning av byggelement och liknande byggvaror samt andra alster av 
betong, cement eller stenimitation.

Tillverkning av kalksandtegel och andra kalksandsartiklar.

Tillverkning av gipsartiklar.

Tillverkning av byggmaterial av växtdelar genom sammanpressnlng med 
cement, gips eller annat mineralämne som bindemedel.

Tillverkning av asbestartlklar: skivor, plattor, tegel, rör m.fl. artlklar.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av eidfast bruk hör till klass 1819.

226 TILLVERKNING AV MINERALULL 
2260 Tillverkning av mineralull

Tillverkning av slaggull, stenull och liknande mineralull. Tillverkning av 
produkter av mineralull.

Tillverkning av glasull och produkter av glasull.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av glasfiber och glasfiberträd hör till klass 2210.

227 TILLVERKNING AV LÄTTGRUS OCH 
LÄTTGRUSPRODUKTER

2270 Tillverkning av lättgrus och lättgrusprodukter
Tillverkning av lättgrus och lättgrusprodukter: expanderad lera och slagg och 
liknande expanderade mineralämnen, lättgrusblock och andra 
lättgrusprodukter. Lättgrusprodukter kan innehälla cement endast som 
bindemedel.

228 TILLVERKNING AV STENPRODUKTER SAMT 
MAKADAMKROSSNING

2280 Tillverkning av stenprodukter samt makadamkrossning
Bearbetnlng och berednlng av granit, gnejs och annan staty- och byggsten 
för användning i byggnader, vid jordbyggande, som gatumaterial, för 
gravstenar eller liknande ändamäl.

Bearbetning och beredning avtäljsten.

Bearbetnlng av grovbearbetad sten frän stenbrott. Makadamkvarnar, även 
separata.

HIT HÖR INTE:
Grovbearbetning av sten i samband med gruvdrift hör tili klass 0912.
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Tillverkning av kvarnstenar, slipstenar o.d. Sten hör till klass 2290.
Brytnlng och krossning av sten I samband med jordbyggande hör till klass 
3710.

229 TILLVERKNING AV ANDRA GLAS-, LER- OCH 
STENPRODUKTER

2290 Tillverkning av andra glas-, 1er- och stenprodukter
Tillverkning av asbestgarn, -vävar och -vadd samt av asbestväv tlllverkade 
asbest produkter.

Tillverkning av friktionsstycken baserade pä asbest, mineralämnen eller 
cellulosa.

Tillverkning av produkter av asfalt och liknande ämnen.

Tillverkning av brynstenar, slipsten och liknande handkvarnstenar, 
kvarnstenar, sliptrissor o.d. av natursten eller av sammanpressat naturllgt eller 
konstgjort slipmaterial osv. Tillverkning av naturligt eller konstgjort slippulver 
eller -granulat fastsatt pâ underlag av papper- eller annat material.

Tillverkning av produkter av torv.

23-27 METALLINDUSTRI

23 FRAMSTÄLLNING AV METALLER
231 FRAMSTÄLLNING AV JÄRN OCH STÂL
2310 Framställning av järn och stâl

Verksamhet vid masugnar, stälkonvertrar, valsverk och beredningsverk.

Tillverkning av järnmetallprodukter i form av granulat, mjöl, tackor, stycken, 
klumpar eller i flytande form.

Produktion av tackjärn, gjutjärn och ferrolegeringar. Sädana ferrolegeringar 
är ferromangan, spegeljärn, ferrokrom, ferronickel, ferrosllikon, osv. i form av 
tackor, block, stycken, granulat eller i sädan form som är lämplig för 
användning inom järnmetallurgin eller för andra ändamäl.

Tillverkning av järn- och stälgjuten.

Tillverkning av förvalsade gjuten, stänger, plattor m.fl. halvfärdlga järn-, stäl- 
eller legerade stälprodukter. Bearbetningen av produkterna kan vara varm- 
eller kallbearbetning eller den kan börja som varm- och sluta som 
kallbearbetnlng. Valsverkens, beredningsverkens och rörfabrikernas 
viktigaste produkter är plätar och plätämnen, stänger och valsad trâd, ihâllgt 
bergborrsstâl, proflljärn och -stâl, foglösa, svetsade och nitade rör och 
rördelar, material för byggande av järnvägs- och spärvägsräls samt andra 
järn- och stälprodukter.

HIT HÖR INTE:
Självständiga koksningsugnar hör till klass 1930.
Sintring av järnmalm hör tili klass 0710 under gruvor och mlneralbrott. 
Tillverkning av andra järn-, stâl- eller deras legeringsprodukter klasslficeras
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enligt användningsändamälet.
Gjutning och smidning i samband med annan tillverkning hör till samma klass 
som tillverkningen av de aktuella produkterna.
Separat smidning, pressning och stansning av färdiga och halvfärdiga 
metallprodukter hör till klass 2491.
Separat ytbehandling, härdning, sintring o.d. av metaller hör till klass 2499.

232 FRAMSTÄLLNING AV ICKE JÄRNMETALLER
2320 Framställning av icke järnmetaller

Rening av ädla metaller (guld, silver, platina och platinagruppens metaller).

Produktion av otillverkade eller tillverkade ädla metaller: klumpar, granulat, 
gjuten, gjutstänger, pellets osv. samt valsade stänger, profilstäng och träd, 
plattor, plätar, rör, folier, mjöl osv.

Produktion av metaller pläterade med ädla metaller.

Produktion av myntguld.

Framställning av andra oädla metaller än järn och stäl av malm eller 
primärsmälta eller av annat rämaterial som är en mellanform av malm och 
metall (t.ex. aluminiumoxid) eller av skrot.

Verksamhet vid smältverk, elektrolytiska reningsverk e.d. anläggningar, vilka 
producerar otillverkade oädla metaller utom järn.

Framställning av koppar-, bly-, zink-, aluminium-, nickel-, tenn- o.d. 
icke-järnmetaller samt legeringssmältverk och reningsverk för sädana 
metaller.

Tillverkning av primärsmälta av koppar och nickel samt av aluminiumoxid.

Framställning av andra än järnmetaller genom valsning, dragning eller 
extrudering. Tillverkning av mjöl och flingor, plattor, plätar, band, stänger och 
valsad träd, profiler, träd, rör och rördelar.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av ädelmetallsmycken och silvermynt hör tili klass 2901. 
Tillverkning av urboetter av ädelmetall hör tili klass 2644.
Gjutning och smidning i samband med annan tillverkning hör tili samma klass 
som tillverkningen av de aktuella produkterna.

233 GJUTNING AV METALLER

2331 Gjutning av järn och stäl
Separat gjutning av färdiga och halvfärdiga gjutjärns- och gjutstälsprodukter. 
Alia arbetsställen som hör tili denna grupp producerar en mängd olika artiklar 
som är typiska för andra branscher.

ANMÄRKNING:
Gjutning som sker som en del av tillverkningen av produkter som är typiska 
för en viss klass hör tili samma klass som dessa typiska produkter (t.ex. ett 
gjuteri som har specialiserat sig pä gjutning av cylindrar för fordonsmotorer 
hör tili klass 2741 Tillverkning av bilar; ett gjuteri som främst tillverkar 
gjutjärnsrör hör tili klass 2310 Framställning av järn och stäl).
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2332

24
241

2411

2412

2413

Gjutning av andra metaller
Separat gjutning av färdiga och halvfärdiga gjuteriprodukter av andra metaller 
än järn eller stäl. Alla arbetsställen som hör till denna grupp producerar en 
mängd olika artlklar som är typlska for andra branscher.

ANMÄRKNING:
Jämför definitionen av grupp 2331 och anmärknlngen till den.

TILLVERKNING AV METALLVAROR
TILLVERKNING AV METALLKONSTRUKTIONER, 
BEHÄLLARE OCH ÄNGPANNOR
Tillverkning av metallkonstruktioner
Tillverkning av metallkonstruktioner och delar av sädana av stäl och andra 
metaller (vanllgen av järn och aluminium).

Tillverkning av broar och brodelar, torn, master, pelare, balkar, bärlag, 
valvbägar, takbalkar, gruvtorn, slussportar, bryggor, vägbrytare osv. 
Tillverkning av färdiga byggnader av metall.

Tillverkning av metalldörrar, fönster och fönsterbägar, gallerverk, luckor, 
brandtrappor och -stegar, portar m.fl. flyttbara varor. Dessa används I 
byggnader och är färdiga för montering, Installation och uppförande.

HIT HÖR INTE:
Separat uppförande av konstruktioner och byggnader hör tili klass 35 under 
byggverksamhet.

Tillverkning av metallbehällare
Tillverkning av järn-, stäl- och aluminiumbehällare för komprimerade eller 
flytande gaser.

Tillverkning av järn-, stäl- eller aluminiumbehällare som används säsom fasta 
Installationer för lagring och tillverkning. Behällarna kan vara försedda med 
lock och slussar eller utan sädana, eventuellt även fodrade med andra 
material än stäl, järn eller aluminium.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av för ovannämnda ändamäl avsedda mekaniska eller med 
uppvärmningsaggregat försedda behällare hör tili klass 2519.
Tillverkning av kärl, tunnor, konservburkar, hinkar, askar, lädor m.fl. behällare 
avsedda för transport och förpackning hör tili klass 2482.
Tillverkning av containrar konstruerade och utrustade för användning I olika 
slags transportfordon hör till klass 2742.
Separat uppförande av konstruktioner och byggnader hör tili klass 35 under 
byggverksamhet.

Tillverkning av ängpannor
Tillverkning av kärnreaktorer. Med kärnreaktorer avses alia apparater och 
anordningar innanför det strälskyddande höljet inklusive höljet, ävensom alia
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utanför liggande maskiner och anläggningar om de utgör en oskiljbar del av 
de innanför höljet befintliga apparaterna och anordningarna.

Tillverkning av ängpannor och andra anordningar för alstrande av änga, utom 
centralvärmepannor.

Tillverkning av hjälpanordningarför ängpannor: förvärmare, överhettare, 
sotavlägsningsanordningar, anordningar för âterledning av rökgas osv.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av kärnbränsle-element hör tili klass 1940.
Tillverkning av ängturbiner och stationära ângmaskiner med ängpanna hör till 
klass 2511.
Tillverkning av änglokomotiv hör till klass 2730.
Tillverkning av centralvärmepannor hör till klass 2485.

2414 Tillverkning av rörledningar för industrin
Tillverkning av rörledningar för ollka industrigrenar inklusive kraftverk.

HIT HÖR INTE:
Separat Installation av industrirörledningar hör till klass 3525 under 
byggverksamhet.

248 TILLVERKNING AV ANDRA METALLVAROR

2481 Tillverkning av verktyg och redskap
Tillverkning av handverktyg och -redskap för användning ¡nom jordbruk, 
trädgärdsskötsel och skogsbruk, i snickararbete, vid möbeltillverkning m.fl. 
träarbeten, vid mekaniskt monteringsarbete, plätslageriarbete o.d.

Tillverkning av sâgar och sägblad, även för cirkelsâgar och kedjesägar. 
Tillverkning av knivar samt skärstäl för mekaniska anordningar och maskiner. 
Tillverkning av vektyg, utbytbara delar i verktyg, även motordrivna: borrstâl, 
även bergborrsstâl, prylspetsar, mejselstâl, stäl för fräsar och hyvlar, 
oinstallerade stycken, plattor och skaft för verktyg av sintrad metall, kermet 
o.d. Ässjor smidesstäd o.dyl. metallverkstads verktyg. Tillverkning av 
skruvtvingar och bläslampor.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av Icke-eldrivna motordrivna handverktyg hör till klass 2522. 
Tillverkning av eldrivna handverktyg hör till klass 2639.

2482 Tillverkning av metallförpackningar
Tillverkning av behällare som används för förpacknlng och transport: kärl, 
tunnor, säar, hinkar, konservburkar, burkar, askar o.d. artiklan

ANMÄRKNING:
Jämför deflnitionen av grupp 2412.

2483 Tillverkning av metallnät och -trädar
Tillverkning av metalikabel, flätade band och liknande varor. Produkter 
tillverkade av trâd: taggträd, Inhägnadsträd, nät, flätverk, vävar osv.
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HIT HÖR INTE:
Tillverkning av kablar för ledning av elektricitet hör tili klass 2634.

2484 Tillverkning av spik, skruvar o.d. varor
Tillverkning av fastsättningsdon av metall: spikar, nitar, märlor, brickor o.d. 
ogängade produkter.

Tillverkning av skruvprodukter; muttrar, bultar, skruvar och ogängade delar tili 
dessa.

2485 Tillverkning av andra byggtillbehör och -varor av metall
Tillverkning av icke-eldrivna anordnlngar för uppvärmnlng av rum: 
kokkaminer, äril, ugnar, bastuugnar samt centralvärmepannor och 
-anordningar. Tillverkning av Icke- eldrlvna anordningar för uppvärmning av 
vatten och för kokning samt av värmeplattor. Tillverkning av andra byggvaror.

Tillverkning av sanitetsgods av metall: badkar, diskbord, dlskhoar och 
liknande sanitetsgods, även emaljerat.

Tillverkning av läs, hängläs, hakar, nycklar och andra beslag för byggnader, 
möbler, fordon o.d.

Tillverkning av pansarklädda eller -förstärkta kassaskäp och kassaklstor samt 
av portar och dörrar tili kassavalv.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av möbler av metall hör tili klass 1700.
Tillverkning av sädana varor som utgör delar av fordon eller masklner hör 
vanllgen tili samma klass som de aktuella maskinerna och fordonen.

2486 Tillverkning av hushällsartiklar av metall
Tillverkning av metallprodukter som används I hushällen: knivar och knivblad 
samt andra skärredskap säsom köttknivar och -kvarnar, rakknivar och 
rakblad, saxar, här- och nagelklippare, skedar, gafflar, slevar, flskknlvar, 
tänger m.fl. husgeräd, kärl och serviser, även överdragna med ädelmetall, 
stekpannor och grytor m.fl. kokkärl.

Tillverkning av mindre handdrivna anordningar som används vld matlagning, 
konservering och servering.

2489 Övrig tillverkning av metallvaror
Tillverkning av metallprodukter för kontor, t.ex. kartotekaskar och liknande 
mekanlska system.

Tillverkning av andra än ovan nämnda metallvaror: kättingar och kedjor, 
ankaren, rlngklockor, ramar, knäppen, spännen, hakar, tvättkuddar av metall, 
skyltar o.d. varor, dock inte om de är av ädla metaller.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av möbler av metall hör tili klass 1700.
Tillverkning av idrottsredskap av metall hör tili klass 2903.
Tillverkning av spei och leksaker av metall hör tili klass 2904.
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249 TJÄNSTER FÖR METALLVARUTILLVERKNINGEN

2491 Smide, pressning och stansning
Tillverkning av olika slags färdiga och halvfärdiga metallprodukter främst 
genom smidning, pressning, stansning, svarvning eiler malning. Dessa 
produkter omfattar ett stort urval olika slags varor som är naturliga 
"slutprodukter" inom andra branscher.

HIT HÖR INTE:
Smidning, pressning, stansning, svarvning eiler malning som en del av 
tillverkningsprocessen av en viss produkt hör inte till denna klass, utan 
klassificeras enligt den tillverkade Produkten. Till exempel ett arbetsställe som 
specialiserat sig pä pressning av bilkarosser hör till klass 2742.

2492 Övriga tjänster for metallvarutillverkningen
Överdragning (galvanisering, mälning, förnickling), polering, anodisering, 
färgning, gravering, tryckning, härdning, lappering, avgradning, 
sandblastring, putsning, svetsning, malning, sintring e.d. förädling av metall 
medelst specialätgärder främst som arvodesarbete. Arbetsställen som hör till 
denna klass köper vanligen inte rävaror och säljer inte sina produkter till 
tredje parter.

HIT HÖR INTE:
Arbetsställen som sysslar med service och underhäll av maskiner och som 
utför smärre reparationer för utomstäende anses erbjuda tjänster till all slags 
affärsverksamhet. Sädana arbetsställen hör till klass 7644 Service av 
maskiner och apparater. Arbetsställen som installerar mekanlska anordningar 
eiler konstruktioner i byggnader medan det egentliga byggandet pägär (t.ex. 
hissar och ventilationsanordningar), maskiner pä fabriker eiler som 
nedmonterar sädana är specialentreprenörer och hör tili klass 35 eiler 36 
under byggverksamhet.

25 TILLVERKNING AV MASKINER
251 TILLVERKNING AV MASKINER FÖR UNIVERSELLT BRUK

2511 Tillverkning av Stationära turbiner och motorer
Tillverkning av förbränningskolvmotorer med gnisttändning eiler 
dieselmotorer, säväl mobila som monterade pä fast fundament, dock inte 
avsedda för motorfordon och flygmaskiner.

Tillverkning av motordelar tili ovanstäende.

Tillverkning av ängturblner och andra ängmaskiner.

Tillverkning av vattenturblner, vattenhjul och reglermasklnerier för sädana.

Tillverkning av gasturblner utom tillverkning av jet- och propellerturbiner för 
flygmaskiner. De turbiner som hör tili denna klass är avsedda att vara 
huvudsakllga drivkraftsmaskiner inom sjöfarten och I elgeneratorer och 
pumpar.
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HIT HÖR INTE:
Tillverkning av ängpannor och annan utrustning för alstring av änga hör tili 
klass2413.
Tillverkning av motorfordonsmotorer och delar tili sädana hör till Mass 2741. 
Tillverkning av flygplansmotorer och delar tili sädana, även tillverkning av 
reaktionsmotorer hör till Mass 2750.
Tillverkning av elanordningar och komponenter tili förbränningsmotorer hör 
till Mass 2639.
Tillverkning av generatorkombinationer hör till Mass 2631.

2512 Tillverkning av pumpar, hydrauliska och pneumatlska 
kraftmaskiner samt ventiler
Tillverkning av vattenkraftsmasklner och -motorer med effektiva pumpar.

Tillverkning av vätskepumpar även försedda med mättutrustning. S.k. 
handpumpar och pumpar med Inmonterad förbrännlngskolvmotor samt 
vätsketransportanordningar, betongtransportanordnlngar osv.

Tillverkning av luft- och vakuumpumpar, luft- eller gaskompressorer.

Tillverkning av proppar, kranar, ventiler och llknande anordningar för 
rörledningar, ängpannor, värmereglerare, behällare, baljor o.d. utrustning. 
Även trycksänknings- och termostatventller.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av proppar, kranar och ventiler av gummi, keramiska material 
eller glas hör till Mass 2119, 2220 eller 2210.
Tillverkning av sädana ventiler som är fasta delar av en maskin hör tili samma 
Mass som tillverkningen av maskinen. Till exempel tillverkning av in- och 
utloppsventiler för förbränningsmotorer hör till Mass 2511.

2513 Tillverkning av lager, kugghjul och 
transmissionsanordningar
Tillverkning av kul-, näl- och rullager och delar tili sädana.

Tillverkning av mekaniska transmissionsanordningar: kamaxlar, vevaxlar, m.fl. 
transmissionsaxlar, glidlager m.fl. lagerhus, kugghjul och kugghjulssystem 
samt friktionshjul; växellädor och andra hastighetsreglerande hjulsystem, 
kopplirtgar, även automatiska centrifugalkopplingar, svänghjul och 
axelkopplingar.

Tillverkning av ledringskedjor.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av växellädor m.fl. hastighetskopplingar i samband med 
motortillverkning hör tili samma Mass som motortillverkningen.
Tillverkning av elektromagnetiska kopplingar hör till Mass 2639.
Tillverkning av transmissionsanordningar som är fordonsdelar hör tili samma 
Mass som tillverkningen av fordonet.
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2514 Tillverkning av industriugnar och eldstadsbrännare
Tillverkning av icke-eldrivna masugnar och ugnar för rost- och smältverk för 
upphettning av malm, pyrit, icke-metalliska mineral, metaller och andra 
ämnen.

Tillverkning av elinduktionsvärmare och dielektriska värmare för industri- och 
laboratoriebruk.

Tillverkning av eldstadsbrännare för flytande, malda fasta eller gasformiga 
bränslen. Tillverkning av bränslematningsanordningar, äril och anordningar 
för avlägsnande av aska och liknande varor.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av anordningar konstruerade för höjning av temperaturen i 
massa, papper e.d. industrirämaterial hör till klass 2525.
Tillverkning av uppvärmningsanordningar som används vid tillverkning av 
livsmedel, drycker och tobak hör tili klass 2526.
Tillverkning av icke-eldrivna bageriindustriugnar hör även tili klass 2526. 
Tillverkning av steriliseringsapparater konstruerade för medicinskt bruk och 
laboratoriebruk hör tili klass 2641.

2515 Tillverkning av lyft- och transportanordningar
Tillverkning av mekaniska transportanordningar för transport av varor, 
material och människor, dock inte tillverkning av fordon. Tillverkning av säväl 
enkla som komplicerade, kontinueriigt eller periodiskt arbetande, fast 
monterade eller mobila maskiner. Dessa kan även vara monterade pä 
hjulförsedda fundament.

Tillverkning av taljor, luftlinbanor, och lyftvagnar, tillverkning av lyftkranar och 
vindspel, tillverkning av lyftskruvar.

Tillverkning av lyftkranar, även kabellyftanordningar, tillverkning av mobila 
lyfthäckar, lyftgafflar samt andra lyftanordningar, även självgäende.

Tillverkning av sädana, tili lyft- eller hanteringsutrustning icke anpassade 
truckar som används pä fabriker, i lager, i hamnar och pä stationsperronger 
e.d.

Tillverkning av lyft-, transport-, lastnings- och lossningsmaskinerier: hissar, 
rulltrappor, lyftanordningar, transportörer och telferbanor osv.

Tillverkning av specialdelar tili lyft- och transportanordningar: korgar, skopor, 
gripklor o.d. varor.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av bygganordningar säsom lastningsmaskiner för byggen hör tili 
klass 2524. Dit hör även tillverkning av maskiner och anläggningar för 
hantering av material under markytan.
Tillverkning av skopor och schaktblad tili schaktningstraktorer och bulldozrar 
hör ocksä tili klass 2524.
Tillverkning av jordbrukstraktorer hör till klass 2521.
Tillverkning av förbränningsmotorer för lyft- och transportanordningar hör tili 
klass 2511.
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2516 Tillverkning av vapen och ammunition
Tillverkning av stridsvagnar och andra stridsfordon. Andra stridsfordon är 
pansarbilar, fordon för bogsering av stridsvagnar, pansarförstärkta 
servicefordon osv., även om de inte är konstruerade för transport av tunga 
vapen.

Tillverkning av sádana tunga vapen som inte kan bäras av en person: 
kanoner, mobila vapen (t.ex. kanoner monterade pá järnvägsmateriel), 
raketer inklusive avskjutningsramper, torpeder, sjunkbomber och 
kastmekanism för sádana, tunga maskingevär osv.

Tillverkning av lätta vapen sásom lätta maskingevär, revolvrar och pistoler. 
Tillverkning av handvapen avsedda för poliser, säkerhetspersonai och 
liknande. Tillverkning av vapen för jakt och skyttesport.

Tillverkning av luft- och gasvapen och -pistoler.

Tillverkning av sádana vapen som skjuter endast blanka skott, ljusraketer, 
spik o.d.

Tillverkning av ammunition för ovan uppräknade vapen samt ammunition som 
avfyras pá annat sätt: bomber, granater, torpeder, minor, raketer o.d. 
ammunition för m ilitärt bruk, gevärspatroner, hagelpatroner, kastammunition 
och robotprojektiler.

Tillverkning av dolkar, svärd, bajonetter och motsvarande handvapen. 
Tillverkning av batonger, kulsäkra västar o.d.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av förbränningsmotorer för tanks och andra stridsvagnar hör tili 
klass 2511.
Tillverkning av pansarfordon för transport av sedlar och andra värdeföremäl 
hör tili klass 2741.
Tillverkning av vattenkanoner hör tili klass 2512.
Tillverkning av knallar, tändhattar och ljusraketer hör tili klass 1890. 
Tillverkning av krigsfartyg hör tili klass 2710.

2519 Tillverkning av andra maskiner för universellt bruk
Tillverkning av anordningar för vägning (dock inte känsliga laboratorievágar): 
hushállsvágar, butiksvágar, bárbara eller mobila bordsvágar, vágar för 
vägning av varor och vätskor osv. Anordningarna kan även inbegripa räkne- 
och kontrollanordningar som fungerar enligt vägningsprincipen. Även 
tillverkning av vikter för vágar.

Tillverkning av kyl- och frysmaskiner och -anläggningar för kommersiellt bruk. 
Tillverkning av huvudkomponenterna för kyl- och frysanläggningar: 
kompressorer, kondensatorer, evaporatorer osv. Även tillverkning av sádana 
möbler som är konstruerade för att komplettem kyl- och frysanläggningar.

Ventilationsanordningar med motorfläkt samt utrustning för förändring av 
luftens temperatur och fuktighet sammanbyggda tili en helhet.

Tillverkning av maskiner och -anläggningar för filtrering och rening av vätskor 
och gaser.
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Tillverkning av mekaniska anordningar (även manuella) för sprutning, 
spridning eller sprejning av vätskor eller pulver, t.ex. sprutmälningsmaskiner. 
Förutom tillverkning av sprutpistoler och liknande anordningar omfattar 
denna bransch även tillverkning av eldsläckare, äng- och 
sandblästringsmaskiner samt liknande sprutmaskiner.

Tillverkning av behällare för lagrings- och förpackningsändamäl försedda 
med mekaniska anordningar eller uppvärmningsutrustning.

Tillverkning av förpacknings- och emballeringsmaskiner och -anordningar. 
Även tillverkning av maskiner och anordningar konstruerade för tvätt och 
torkning av fiaskor och kari.

Tillverkning av destillerings- och rektifieringsmaskinerier, värmeväxlare samt 
anordningar för komprimering av luft och gaser.

Tillverkning av generatorgas- eller vattengasgeneratorer samt 
acetylengasgeneratorer.

Tillverkning av kalander- och valsverk, dock inte tillverkning av maskiner för 
bearbetning eller valsning av metaller eller för valsning av glas.

Tillverkning av centrifuger, dock inte gräddseparatorer och torktumlare för 
tvätt.

Tillverkning av packningar och packningssatser laminerade av olika eller 
samma material.

Tillverkning av andra specialmaskiner om den sker pä arbetsställen som pä 
beställning producerar specialdelar tili universalmaskiner och -anordningar 
som hör tili bransch 331.

Tillverkning av typer och regaler.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av filter för förbränningsmotorer hör till klass 2511.
Tillverkning av besprutningsmaskiner särskilt för lantbruket hör tili klass 2521. 
Tillverkning av sädana fläktar som främst används i hem och pä kontor hör tili 
klass 2633.
Tillverkning av kylar och frysar för hushällsbruk hör ocksä tili klass 2633. 
Tillverkning av valsverk för metallvalsning hör tili klass 2523 och tillverkning 
av valsverk för glasvalsning hör tili klass 2526.
Tillverkning av gräddseparatorer hör tili klass 2526.
Tillverkning av tvättorktumlare för kommersiellt bruk hör tili klass 2526. 
Tillverkning av precisionsvägar hör tili klass 2642.
Tillverkning av specialmaskiner för industrin hör vanligen tili klass 252.

252 TILLVERKNING AV SPECIALMASKINER

2521 Tillverkning av jordbruksmaskiner
Tillverkning av traktorer (dock Inte traktorer avsedda för landsvägstransport, 
bandtraktorer eller truckar). Tillverkning av hjultraktorer, jordbrukstraktorer 
och enaxlade fotstyrda trädgärdstraktorer samt gräsklippningsmaskiner.
Även tillverkning av traktorer försedda med vinschar o.d. anordningar med 
vilka tilläggsutrustning eller enheter för effektuttag kan styras och kontrollera 
(dock inte redskap för schaktning, lyftning eller transport).
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Tillverkning av självlastande och -lossande släpvagnar och halvsläp för 
jordbruksändamäl.

Tillverkning av jordbruks-, skogs- och trädgärdsmaskiner för upparbetning av 
mark, planterlng och gödsllng: plogar, harvar, harvar för bekämpning av 
ogräs, hackor, säningsmaskiner, gödselspridare, gallringsmasklner osv., även 
självgäende. Tillverkning av djurdragna maskiner.

Tillverkning av skördetröskor m.fl. skördemaskiner: skördetröskor, 
betupptagningsmaskiner, slättermaskiner samt skärutrustnlng för sädana, 
höbalningsmaskiner samt maskiner för rensning och sortering av ägg, frukt, 
bar o.d. Dessa maskiner kan vara självgäende eller traktor- eller djurdrlvna.

Tillverkning av mjölkningsmaskiner.

Tillverkning av besprutningsanordnlngar för jordbruket.

Tillverkning av andra ovan Inte nämnda maskiner och anläggningar för 
jordbruk, boskapsskötsel, trädgärdsskötsel eller skogsbruk. anläggningar för 
skötsel av fjäderfä, foderberednlngsmaskiner, utrustnlng för blskötsel, 
skogsmaskiner osv.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av truckar och hamntraktorer hör till klass 2515.
Tillverkning av tra n s p o rte r hör till klass 2515.
Tillverkning av handverktyg för jordbruket hör till klass 2481.
Tillverkning av gräddseparatorer hör till klass 2526.
Tillverkning av bandtraktorer hör till klass 2524.
Reparation av jordbruksmaskiner hör till klass 2530.

2522 Tillverkning av bearbetningsmaskiner
Tillverkning av maskiner för bearbetnlng av metall, trä, sten, kork, ben, 
hârdgummi, hârdplast o.d. material.

Tillverkning av bearbetningsmaskiner för svarvning, borrning, arborming, 
formning, planing, slipning o.d.

Tillverkning av bearbetningsmaskiner för smldning och pressning: 
perforeringspressar, hydrauliska pressar, skäranordnlngar, krossar, hammar- 
och smldningsmaskiner osv. Tillverkning av dragbänkar, gängmaskiner samt 
trâddragningsmaskiner.

Tillverkning av maskiner för spikning, nltning, limning o.d. sammanfogning.

Tillverkning av gas- och eldrivna maskiner för svetsning, lödnlng, skärning 
och ythärdnlng. Dessa kan fungera enligt laser-, foto-, ultraljuds- e.d. 
principer.

Tillverkning av pneumatlska eller med el- eller annan motor sammanbyggda 
handverktyg: borrar (även bergborrar), kedjesägar, filmasklner, stälborstar, 
hammare, nltmasklner, metallplätsaxar o.d. maskiner och anordningar.

Tillverkning av pressar för tillverkning av spän- eller flberskiva av trä eller 
annat trämaterial och tillverkning av andra maskiner och anläggningar för 
hantering av trä eller kork.
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Bearbetningsmaskinerna kan hálla varierande teknisk nivá frán enkla 
mekaniska tili numeriskt styrda anordningar. De kan ocksá fungera enligt 
laserprincipen.

Tillverkning av delar och tillbehör tili bearbetningsmaskiner: hállare för 
arbetsstycken och arbetsstál, självöppnande gänghuvuden och 
fördelningshuvuden m.fl. specialdelar.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av maskiner och anläggningar för metallframställning pá 
metallfabriker och smältverk hör till klass 2523.
Tillverkning av maskiner för gruvor och mineralbrott hör tili klass 2524. 
Tillverkning av utbytbara delar tili handverktyg och bearbetningsmaskiner hör 
till klass 2481.

2523 Tillverkning av metallförädlingsmaskiner
Tillverkning av maskiner och anläggningar för värmebehandling av metaller: 
konvertrar, gjutkokiller, gjutskopor o.d. gjutmaskiner och -anläggningar som 
används pá metallsmältverk och -gjuterier. Tillverkning av valsmaskiner och 
valsar.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av dragbänkar för tillverkning av stänger, rör, profilstänger, trád 
och liknande produkter hör tili klass 2522.
Tillverkning av formramar och formar hör tili klass 2526.

2524 Tillverkning av gruv- och byggnadsmaskiner
Tillverkning av maskiner och anläggningar särskilt avsedda för lyftande och 
transport av material under markytan.

Tillverkning av maskiner och anläggningar för mineralhantering: säll, 
sorterings- och avskiljningsanordningar, tvättanordningar, krossar, kvarnar, 
blandare, pressar, formare osv.

Tillverkning av maskiner och anläggningar för tillverkning av takpannor, tegel, 
keramiska produkter, rör, gjutformar o.d. produkter.

Tillverkning av bandtraktorer.

Tillverkning av bulldozrar och schaktningstraktorer. Tillverkning av andra 
schaktningsmaskiner, även icke självgäende: väghyvlar, 
markutjämningsmaskiner, jordskrapningsmaskiner, grävskopor och andra 
grävmaskiner, skoplastare. stampmaskiner, icke självgäende snöplogar osv. 
Tillverkning av pá andra Ställen icke nämnda byggmaskiner: anordningar för 
utbredning av bruk och betong, vägbyggnadsmaskiner och -anordningar, 
maskiner för ytbehandling av betong osv. Även tillverkning av 
pálningsmaskiner och pállyftkranar.

Tillverkning av skopor och schaktblad och liknande delar inklusive stänger 
och hydrauliska arbetscylindrar tili schaktningstraktorer och bulldozrar.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av jordbrukstraktorer utom bandtraktorer hör tili klass 2521. 
Tillverkning av stenbearbetningsmaskiner hör tili klass 2522.
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2525 Tillverkning av massa- och pappersmaskiner
Tillverkning av maskiner och delar tili maskiner för tillverkning av massa, 
papper och kartong.

2526 Tillverkning av andra specialmaskiner för industrin
Tillverkning av maskiner för livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustrin.

Tillverkning av maskiner och anläggningar som används vld mjölkförädling: 
gräddseparatorer, mejerimasklner och -anläggningar, smörkärnor, 
ostberedningsmaskiner och -anläggningar.

Tillverkning av maskiner och anläggningar som används Inom kvarnindustrln: 
maskiner och anläggningar för framställning av mjöl, gryn o.d. basprodukter 
av spannmäl.

Tillverkning av sädana pressar, krossar och andra maskiner och anläggningar 
som används vid framställning av vin, äppelvin, fruktsaft eller liknande 
produkter.

Tillverkning av maskiner som används inom bageriindustrin samt för 
tillverkning av makaroni och spaghetti.

Tillverkning av maskiner som används vid framställning av konfektyr, kakao 
och choklad. Produktion av tillverkningsmaskiner som används vid förädling 
av socker, inom bryggeriindustrin, pä slakterier och inom 
köttförädlingsindustrin och vid förädling av grönsaker och frukt, inom 
fiskeriindustrin och vid tillverkning av andra livsmedel och drycker.

Tillverkning av nedkylnings- och uppvärmningsmaskiner och -anläggningar 
som används vid behandling av drycker och livsmedel: anläggningar för 
pastörisering, koncentrering och kokning av mjölk, anläggningar för mogning 
av ost, destillerings- och rektifieringsanläggningar, tork- och 
evaporeringsmaskiner. Tillverkning av icke eldrivna ugnar för bageriindustrin.

Tillverkning av maskiner och anläggningar för djur- eller växtfetts- och 
oljeindustrin.

Tillverkning av maskiner och anläggningar för framställning av tobak och 
tobaksprodukter.

Tillverkning av maskiner och anläggningar för textil-, konfektlons- och 
läderindustrin: maskiner (strängsprutmaskiner) och anläggningar för 
tillverkning av textilkonstfiber; maskiner och anläggningar som används vid 
behandling eiler beredning av natur- och konsttextilfiber; maskiner och 
anläggningar för spinning, tvinning, spolning och härvning av textilgarn; 
vävmaskiner, trikämaskiner samt maskiner och anläggningar för tillverkning 
av med textilmaterial lindad trád, tyll, spetsar, broderier, band, flätverk eller 
nät; maskiner och anläggningar för behandling av trád för nämnda maskiner, 
även för varpning och varplimning; hjälpmaskiner och -anläggningar för 
förenämnda maskiner och anläggningar samt delar och tillbehör. Maskiner 
och anläggningar för tillverkning och efterbehandling av filt, även för 
tillverkning av filthattar. Maskiner och anläggningar för appretering av 
textiltrád och -vävar eller färdlga textilvaror (tvättmaskiner, bleknlngs- och
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färgningsmaskiner, press- och strykmaskiner osv.). Symaskiner och 
symaskinsnâlar.

Formramar för metallgjutning: formar som används för formning av metall, 
metallkarbider, glas, mineralâmnen, kautschuk eller plast.

Tillverkning av maskiner och anläggningar för kautschuk- och plastindustrin.

Tillverkning av tryckerimaskiner och -anläggningar samt hjälpmaskiner och 
-anläggningar för tryckarbete.

Tillverkning av tvätt- och diskmaskiner, torktumlare och torrtvättmaskiner av 
anstaltstyp.

Tillverkning av maskiner och anläggningar för hopsättning av glödlampor och 
lysrör.

Tillverkning av glasvalsmaskiner.

Tillverkning av andra ovan inte nämnda specialmaskiner och -anläggningar. 

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av kyl- och frysmaskiner för kommersiellt bruk hör tili klass 2519. 
Tillverkning av elmaskiner och -apparater för hushället hör tili klass 2633.

253 SEPARAT REPARATION OCH INSTALLATION AV 
MASKINER

2530 Separat réparation och installation av maskiner
Reparation av special- och universalmaskiner för industrin och i samband 
med réparation utförd installation som inte sker vid den egentliga 
tillverkningen.

Reparation av jord- och skogsbruksmaskiner som inte sker vid den egentliga 
tillverkningen.

HIT HÖR INTE:
Service som tillverkaren utför hör tili samma klass som tillverkningen. 
Reparation av motorfordon hör tili klass 454.
Reparation av hushällsmaskiner hör tili klass 449.
Service av datorer och kontorsmaskiner som utförs av annan än tillverkare 
eller grossist hör tili klass 7644 Service av maskiner och apparater.
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26 TILLVERKNING AV ELTEKNISKA PRODUKTER
OCH INSTRUMENT

261 TILLVERKNING AV DATORER OCH KONTORSMASKINER 
2610 Tillverkning av datorer och kontorsmaskiner

Tiilverkning av maskiner för automatisk databehandling (av digital-, analog- 
och hybridtyp), alia storlekar.

Tillverkning av magnetiska och optiska läsanordningar.

Tillverkning av läsanordningar for mikrofilmer och mikroficher.

Tillverkning av kompletta numeriska datorer. Tillverkning av kompletta 
numeriska centralenheter samt tillverkning av sädana numeriska datorer som 
bestär av räkne-, logik- och styrelement.

Tillverkning av perifer utrustning: minnes-, inmatnings- och 
utmatningsenheter, modem och alia slag av terminaler.

Tillverkning av sädana videospei som kan användas kopplade till 
televisionsapparater.

Tillverkning av skrivmaskiner och textbehandlingsmaskiner.

Tillverkning av alia slag av raknemaskiner.

Tillverkning av alia slag av dupliceringsmaskiner.

Tillverkning av fotokopieringsmaskiner.

Tillverkning av andra ovan inte nämnda kontorsmaskiner.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av datordelar hör till klass 262 eller 263.
Tillverkning av numeriska informationsregister hör till klass 2624.
Separat tillverkning av datorprogram och -programvara hör till klass 7220 
under databehandlingstjänster.
Service av datorer och kontorsmaskiner hör till klass 7644.

262 TILLVERKNING AV HEMELEKTRONIK OCH 
KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING

2621 Tillverkning av elektroniska kretsar och komponenter
Tillverkning av varmkatod-, kallkatod- och ljuskatodrör (t.ex. rör för 
TV-apparater och TV-kameror, kvicksilveriikriktningsrör, mikrovägsrör osv.).

Tillverkning av dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter. 
Tillverkning av ljuskänsliga halvledarkomponenter inklusive elektrolytiska 
fotoceller. Tillverkning av installerade piezoelektriska kristaller.

Tillverkning av elektroniska integrerade kretsar och mikrokretsar.

Tillverkning av tryckta kretsar. Tillverkning av konstanta, variabla och 
reglerbara kondensatorer. Tillverkning av motständ, även av potentiometrar 
och regiermotständ.
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HIT HÖR INTE:
Tillverkning av värmemotständ hör till Mass 2633.
Tillverknlng av sádana helheter (t.ex. digitala datorer) som inneháller en 
mängd installerade elektroniska mikrokretsar hör till samma Mass som den 
aktuella maskinen eller utrustningen.

2622 Tillverkning av kommunikationsutrustning
Tillverkning av rundradio- och TV-sändare. Tillverkning av reläingsutrustning 
och TV-sändare för industriell användning.

Tillverknlng av utrustning för radiotelefon- och radiotelegrafkommunikation, 
även sädan som är försedd med mottagare eller ljudupptagnings- och 
Ijudátergivningsutrustnlng: fasta sändare och sändare-mottagare, 
radlotelefonutrustning för transportfordon, radlotelefoner, telegrafapparater 
osv.

Tillverkning av radarutrustning, radiosäkerhetsutrustning och -redskap samt 
utrustning för radlofjärrstyrning.

Tillverkning av alia slag av TV-kameror.

Tillverkning av utrustning för trädöverförda samtal och telegraferlng, även 
bärvägsutrustning med trädöverföring. Tillverkning av telefonapparater och 
-utrustning, telefonstationer och -växlar, morsenycklar och nycklar av 
morsetyp, teleprlntrar o.d. trädtelegrafimasklner.

Tillverkning av mikrofoner, högtalare, hörlurar och förstärkare oberoende av 
användningsändamälet.

Tillverkning av specialdelar för föremäl som kan Massificeras under 
tillverkning av kommunikationsutrustning.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av delar för universalbruk säsom batterier och elledningar hör tili 
Mass 263.
Tillverkning av delar för universalbruk säsom rör, kretsar och motständ hör tili 
Mass 2621.
Tillverkning av filmkameror hör till Mass 2643.
Tillverkning av modern hör till Mass 2610.

2623 Tillverkning av radio- och TV-apparater
Tillverkning av rundradiomottagare och TV-apparater (även sádana i vilka 
videobandspelare ingär). Dessa kan vara sammanbyggda och kan innehälla 
t.ex. Mocka.

Tillverkning av bandspelare, skivspelare o.d. ljudupptagnings- och 
ljudätergivningsutrustning.

Tillverkning av videoutrustningar: videomonitorer, -kameror och 
-bandspelare.

Tillverkning av specialdelar till radio- och TV-mottagare samt ätergivnings- 
och upptagningsutrustning.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av delar för universalbruk säsom batterier och elledningar hör tili
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klass 263.
Tillverkning av delar för universalbruk säsom rör, tryckta kretsar och 
motständ hör till klass 2621.

2624 Tillverkning av ljud- och bildupptagningar
Tillverkning av inspelade band, kassetter, grammofonskivor m.fl. ljud- eller 
bildupptagningar. Även tillverkning av mellanprodukter för sädana 
(skivmatrlser).

Tillverkning av färdiga oinspelade medier för ljud- och bildupptagningar.

Tillverkning av andra reglstreringar, t.ex. ADB- och andra 
Informatlonsreglster.

HIT HÖR INTE:
Original ljudupptagning hör till klass 9132 under rekreation och kultur. 
Tillverkning av separata band som Innehäller data och programvara hör tili 
klass 7220 under databehandlingstjänster.
Förläggning av ljudupptagningar hör tili klass 9132 under rekreation och 
kultur.
Förläggning av filmupptagningar hör tili klass 9111 under rekreation och 
kultur.

263 TILLVERKNING AV ELMASKINER OCH -APPARTER SAMT 
HUSHÄLLSMASKINER

2631 Tillverkning av elmotorer, -generatorer och 
-transformatorer
Tillverkning av elgeneratorer, -motorer, Stationära och mobila omformare, 
transformatorer, likriktare och induktansspolar.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av Stationära motorer och turbiner hör tili klass 2511.
Tillverkning av diodrör hör tili klass 2621.
Tillverkning av generatorer och startmotorer för fordon hör tili klass 2639.

2632 Tillverkning av apparater för eldistribution och -kontroll
Tillverkning av anordningar för slutande och brytning av strömkretsar, skydd 
av sädana eller koppling tili sädana (t.ex. strömställare, reläer, 
varningsanordningar, äskskydd, spänningsdämpare, stickproppar, 
lamphällare och förgreningsdosor) samt tillverkning av manöverbord.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av styranordningar för telefonkopplingsbord o.d. hör tili klass 
2622.
Tillverkning av smältträd hör tili klass 2320.
Tillverkning av produkterav plast, glas och keramik hör tili klass 212, 221 eller 
222.
T illverkn ing  a v  kol- e ller graflte lektroder hö r tili klass 1819.
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2633 Tillverkning av hushällsmaskiner
Tillverkning av elmaskiner som används i hushällen: elektriska filtar, kylskäp, 
frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, dammsugare, 
boningsmaskiner, sopkvarnar, olika slags matlagningsmaskiner (kvarnar, 
mixrar, konservöppnare osv.), spis- o.a. fläktar samt andra elmaskiner för 
hushället (rakapparater, eltandborstar, knivvässare osv.).

Tillverkning av elvärmeanordningar och andra eluppvärmningsmotständ än 
sädana som är tillverkade av koi: vattenvärmare och doppvärmare, kaminer 
och andra apparater för rumsuppvärmning, härvärdsanordningar, press- och 
strykjärn, spisar och kompletta kokplattor, ugnar, mikrovägsugnar, grillar, 
brödrostar, kaffebryggare osv.

HIT HÖR INTE:
Ovan uppräknade maskiner avsedda för industriellt eller kommersiellt bruk 
hör till klass 2526.
Tillverkning av hemelektronikutrustningar hör till klass 2623.

2634 Tillverkning av elledningar och -kablar
Tillverkning av elträd, -kablar, -stänger, -fiber, remsor eller liknande 
elledningar.

Tillverkning av tändkabelsatser, även sädana som är avsedda för fordon.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av oisolerad träd av icke-järnmetall hör till klass 2320.
Tillverkning av sädan metallkabel som inte kan användas för ledning av 
elektricitet hör tili klass 2483.

2635 Tillverkning av ackumulatorer och batterier
Tillverkning av galvaniska par och batterier.

Tillverkning av ackumulatorer.

2639 Tillverkning av andra elmaskiner och -apparater
Tillverkning av elektriska glödlampor och urladdningslampor, även infraröda 
och ultravioletta, samt bäglampor. Även tillverkning av lampor för fotografiska 
blixtljusaggregat.

Tillverkning av eltändnings- och startanordningar för förbränningsmotorer: 
tändmagneter, dynamomagneter, tändspolar, startmotorer, tänd- och 
glödstift. Tillverkning av generatorer: likströms- och växelströmsgeneratorer. 
Tillverkning av laddnings- och likströmsreläer för förbränningsmotorer.

Tillverkning av belysnings- och signalanordningarför cyklar eller motorfordon 
samt av vindrutetrokare och anordningar för avlägsnande av is eller imma.

Tillverkning av elanordningar för övervakning och styrning av järnvägs-, 
landsvägs-, insjö-, hamn- eller flygplatstrafik.

Tillverkning av andra elektriska signalanordningar säsom inbrottsalarm, 
brandalarm, ringklockor, sirener o.d. signaler baserade pä syn eller hörsel.
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Tillverkning av elektriska och permanenta magneter samt sädana ämnen för 
dessa magneter som är tillverkade av special material avsedda för 
permanenta magneter.

Tillverkning av isolatorer som inte är av glas eller keramik. Tillverkning av 
isoleringsdelar för elmaskiner och -apparater, utom sädana som är av 
keramik eller plast.

Tillverkning av handverktyg med inbyggd elmotor: borrmaskiner, sägar, slip- 
och polermaskiner osv.

Tillverkning av pä andra Ställen icke nämnda elmaskiner och -apparater.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av lampglas hör tili klass 2210.
Tillverkning av elektronrör hör tili klass 2621.
Tillverkning av eldrlvna sprutplstoler för manuell användnlng hör tili klass 
2519.
Tillverkning av eldrivna gräskllppningsmaskiner hör tili klass 2521.
Tillverkning av eldrivna medlcinska och odontologiska instrument för manuell 
användning hör tili klass 2641.

264 TILLVERKNING AV INSTRUMENT OCH FINMEKANISKA 
PRODUKTER

2641 Tillverkning av medicinska och ortopediska artiklar
Tillverkning av medicinska, odontologiska, klrurgiska och veterinärmedicinska 
apparater och -anordningar: sterillseringsapparater, autoklaver, registrerande 
elektriska dlagnostlkapparater, infraröd- och ultraviolettsträlningsapparater, 
odontologiska apparater och -anordningar, ögonläkarapparatur osv.

Tillverkning av mekanoterapeutiska apparater, massageapparater, 
utrustningar för psykologiska lämplighetstest, apparater för konstgjord 
andning, utrustnlng för ozon-, syre- och aerosolbehandllng o.d.

Tillverkning av ortopediska redskap säsom kirurgiska bälten, bräckbälten, 
spjälor, brottstöd, konstgjorda lemmar, ögon-, tand- o.a. proteser, 
hörapparater o.d. produkter.

Tillverkning av anordningar som bygger pä röntgensträlning eller radioaktiv 
strälnlng, röntgengeneratorer, -rör, -skärmar, röntgenkontrollpaneler och 
-bord, röntgenundersöknlngs- och behandlingsbord o.d.

Tillverkning av medicinska, odontologiska, kirurgiska och veterinärmedicinska 
möbler.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av glasögonlinser och -bägar hör tili klass 2643.
Tillverkning av mikroskop hör tili klass 2643.
Tillverkning av febertermometrar hör tili klass 2642.
Tillverkning av invalidcyklar hör tili klass 2791.

2642 Tillverkning av mät-, kontroll- och styranordningar
Tillverkning a v  precls lonsvägar.
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Tillverkning av rît- och markeringsapparater, matematiska räkneapparater, 
mät- och kontrollapparater, -anordningar och -maskiner. Tillverkning av 
mâttstickor och mättband samt balanseringsmaskiner. Tillverkning av 
konturprojektorer.

Tillverkning av elektron- och protonmikroskop och -dlffraktionsapparater.

Tillverkning av apparater och anordningar för mätning av elektriska storheter: 
oscilloskop och oscillografer, voit-, ampere- och wattmetrar, frekvensräknare 
och frekvensintervallräknare, ritarförsedda mätare och 
instrumenteringsbandinspelare.

Tillverkning av apparater och anordningar för mätning av andra än elektriska 
storheter: strälningsmätare och -räknare, mätare som används vid 
kommunikation, test- och regleranordningar för motorfordon osv.

Tillverkning av apparater och anordningar för mätning, kontroll och 
automatisk regiering av vätskors eller gasers strömning, antändbarhet, tryck 
eller andra varlabla egenskaper: tryckmätare, termostater, 
vätskeytsindikatorer, flödesmätare, värmeförbruknlngsmätare och 
automatiska dragreglage.

Tillverkning av geodetiska och hydrograflska apparater och anordningar för 
sjö- och lufttrafik. Tillverkning av meteorologiska, hydrologiska och 
geofysikallska apparater och anordningar, kompasser och distansmätare.

Tillverkning av konsumtions- och produktionsmätare för gas, vätskor eller 
elektricitet och justeringsmätare för dessa.

Tillverkning av maskiner, anordningar och apparater för testning av ämnens 
fysikallska egenskaper: apparater för mekanlsk provning av härdheten, 
hälifastheten, kompressibiliteten, elasticiteten och liknande egenskaper hos 
metall, trä, textilvaror, papper eller plast.

Tillverkning av apparater och anordningar för fysikalisk eller kemisk analys: 
polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar, gasanalysapparater, 
viskoslmetrar, porositets-, utvidgnings- och ytspänningsmätare, ljusmätare, 
exponeringsmätare och kalorimetrar, mikrotomer.

Tillverkning av andra än ovan nämnda mät-, styr- och kontrollanordningar. Tili 
exempel tillverkning av termometrar, hydrometrar, pyrometrar, barometrar, 
psykrometrar o.d. anordningar.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av pumpar med mätanordningar hör till Mass 2512.
Tillverkning av kikare och teleskop hör till Mass 2643.
Tillverkning av medicinska instrument hör till Mass 2641.

2643 Tillverkning av optiska och fotografiska anordningar
Tillverkning av optiska element av glas eller andra material: oinfattade och 
infattade linser, prismor, speglar och andra föremäl som bearbetats för 
optiska ändamäl.

Obearbetade optiska element av andra material än glas.

Tillverkning av  b ä g a rfö r  g lasögon, lornjetter, skyddsg lasögon  o .d . förem äl.
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2644
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Tillverkning av glasögon, kontaktlinser, lornjetter o.d. föremäl avsedda att 
förbättra synen och skydda ögonen.

Tillverkning av kikare, teleskop, astronomiska apparater säsom 
spegelteleskop, passageapparater, ekvatorialteleskop och fundament for 
sädana.

Tillverkning av optiska mikroskop.

Tillverkning av andra, ovan Icke nämnda optiska apparater och anordningar: 
strälkastare, lasrar (dock Inte laserdioder) dörrögon osv.

Tillverkning av fotografikameror. Tillverkning av fllmkameror, även sädana 
som är utrustade for ljudupptagning.

Tillverkning av projektorer. Tillverkning av apparater för förstoring och 
förminskning av fotografier.

Tillverkning av blixtljusaggregat for fotografering.

Tillverkning av anordningar och utrustningar for foto- och filmlaboratorier. 
Tillverkning av vita dukar.

Tillverkning av fotograferingstillbehör säsom plätar, film, ljuskänsligt papper 
och andra ljuskänsliga oexponerade produkter samt tillverkning av kemlkalier 
for fotoframkallnlng.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av sädana Instrument som innehäller optiska element utöver 
andra for anordningens funktion viktiga element hör till klass 2641 om de 
används för medlcinska ändamäl.
Tillverkning av lampor för fotografiska blixtljusaggregat hör till klass 2639. 
Tillverkning av obearbetade optiska element av glas hör till klass 2210. 
Tillverkning av läsanordningar för mlkrofilmer och mlkroficher hör till klass 
2610.
Tillverkning av videokameror hör till klass 2623.

Tillverkning av ur
Tillverkning av alia slag av ur, urhöljen samt urdelar.

Tillverkning av tidsnoteringanordningar.

Tillverkning av urarmband av metall, även av ädelmetall.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av urarmband av andra material än metall hör till klass 1322.

TILLVERKNING AV TRANSPORTMEDEL
BYGGANDE OCH REPARATION AV FARTYG 
Byggande och reparation av fartyg
Byggande och reparation av fartyg när det inte är fräga om tillverkning av 
fritidsbätar och farkoster för rekreatlon och sport. Även tillverkning och 
reparation av s.k. fiytande konstruktioner.
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Tillverkning av handels- och passagerarfartyg, Isbrytare och andra 
specialfartyg för insjö-, kust- och högsjöfart. Specialfartyg kan även vara 
utrustade med t.ex. laboratorier, förädiingsanläggningar osv. Även tillverkning 
av fyrskepp och av muddringsfartyg, flytdockor, borrplattformar o.d. flytande 
konstruktioner.

Tillverkning av skrovfartyg som pâminner om fritidsbätar om de är utrustade 
för serviceuppgifter.

Tillverkning av krigsfartyg, även trupptransport- och lasarettfartyg för militärt 
bruk.

Tillverkning av fartyg konstruerade för vetenskaplig forskning.

Tillverkning av andra flytande konstruktioner: kassuner, bryggor, bojar och 
sjömärken osv. Dock inte tillverkning av luftfyllda flytande konstruktioner.

Reparation, översyn och service av fartyg pä skeppsdockor.

Skrotning och nedmontering av fartyg.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av luftfyllda gummibätar och -flottar hör till klass 2119.
Tillverkning av sädana motordrivna fartyg som kan gâ bâde pä land och i 
vatten hör till klass 2741.
Tillverkning av andra fartygsdelar än skrov och fartygssektioner klassificeras 
antingen enligt material (t.ex. tillverkning av segel i klass 1232, tillverkning av 
järn- och stâlankaren i klass 2489) eller varuslag (t.ex. tillverkning av 
dieselmotorer i klass 2511).

272 BYGGANDE OCH REPARATION AV FRITIDSBÄTAR 
2720 Byggande och reparation av fritidsbätar

Tillverkning av fritidsbätar o.a. farkoster för sport- och rekreati- 
onsanvändning, även roddbätar och kanoter.

Bätarför rekreationsanvändning kan vara försedda med inombords- eller 
utombordsmotor eller drivas av vinden, med äror eller paddel.

Tillverkning av fritidsbätar, kryssare, sportfiskebätar m.fl. bätar avsedda för 
rekreationsbruk även om de är rätt Stora. Vanligen är bâtarna i denna klass 
mindre än fartyg.

Tillverkning av ekor, roddbätar, livbätar med äror, kuttrar, kajaker, kanoter, 
tävlingsbätar, trampbätar m.m.

Reparation av bätar.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av sädana skrovbyggda bätar som pâminner om fritidsbätar men 
är specialutrustade för kommersiellt bruk eller servicebruk (t.ex. lotsbätar, 
hamnbevakningsbätar, fiskebätar osv) hör till klass 2710.
Tillverkning av surfingbräden hör till klass 2903.
Tillverkning av luftfyllda gummibätar och -flottar hör tili klass 2119.
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273 TILLVERKNING AV RÄLSFORDON 
2730 Tillverkning av rälsfordon

Tillverkning av lokomotiv och tendrar. Lokomotiven kan drivas med 
elektricitet, dieselmotorer, gasturbinmotorer, ängmotorer osv.

Tillverkning av självgäende järnvägs- eller spärvägsmateriel oberoende av 
drivsättet. Även andra vagnar än sädana som är avsedda för passagerartrafik, 
t.ex. underhälls- och reparationsvagnar, lyftkransvagnar, mätningsvagnar osv.

Tillverkning av järnvägs- och spärvägsvagnar: passagerarvagnar, 
godsvagnar, tankvagnar, verkstadsvagnar, lyftkransvagnar, postvagnar, 
biltransportvagnar osv.

Tillverkning av speclaldelar tili lokomotiv och rullande järnvägs- och 
spärvägsmateriel: boggier, axlaroch hjul, bromsaroch bromsdelar, krokar 
och kopplingar, buffertar och buffertdelar, stötdämpare (dock inte fjädrar), 
underreden och stommar tili vagnar och lok osv.

Tillverkning av sammanbyggd järnvägs- och spärvägsräls och växlar, 
svängplattformar och plattformsbuffertar o.d. konstruktioner.

Tillverkning av icke eldrivna mekaniska Signal- och styranordningar. De kan 
vara avsedda för styrning av järnvägs-, spärvägs-, landsvägs-, sjö- och 
lufttrafik. Även tillverkning av delar tili sädana anordningar.

Reparation av rälsfordon pä verkstad.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av elmotorer hör tili klass 2631.
Tillverkning av ängmaskiner, motorer och turbiner hör tili klass 2511. 
Tillverkning av containrar hör tili klass 2742.
Tillverkning av omonterade skenor hör tili klass 2310.
Tillverkning av eldrivna Signal- och styranordningar hör tili klass 2639.

274 TILLVERKNING AV BILAR OCH SLÄPVAGNAR

2741 Tillverkning av bilar
Tillverkning av bilar och andra fordon avsedda främst för persontransport: 
personbilar, fordon anpassade tili speciella förhällanden (motorkälkar, jeepar) 
och bussar.

Tillverkning av fordon för godstransport: lastbilar, längtradare, tankbilar osv.

Tillverkning av specialfordon: bogserbilar, brandbilar, ambulanser, mobila 
kliniker, gatusopningsbilar, avfallstransportbilar, butiksbilar, biblioteksbussar, 
pansarfordon för annat än militärbruk osv.

Tillverkning av dragbilarför halvsläp som används i landsvägstrafik.

Tillverkning av sädana motordrivna fordon som kan röra sig bäde pä land och 
i vattnet.

Tillverkning av motorförseddä bilchassier.

Tillverkning av förbränningskolvmotorer med gnisttändning och dieselmotorer 
för motorfordon.
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Tillverkning av delar tili fordonsmotorer.

Tillverkning av andra fordonsdelar och -anordningar: bromssystem, 
växellädor, axlar, fäljar och navkapslar, stötdämpare, kyiaggregat, 
ljuddämpare, avgasrör, kopplingar, rattar och styranordningar osv.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av elanordningr för motorfordon hör till klass 2639.
Reparation av bilar hör till klass 4541 och service av bilar hör till klass 4530.

2742 Tillverkning av bilkarosserier och släpvagnar
Tillverkning av alla slag av karosserier för motorfordon oberoende av 
tillverkningsmaterialet.

Tillverkning av delar och anordningar tili bilkarosserier.

Tillverkning av hei- och halvsläp avsedda att dras av motorfordon. Även 
tillverkning av hus- o.d. vagnar.

Tillverkning av delar tili hei- och halvsläp.

Tillverkning av chassier utan motor samt tillverkning av delar tili chassier.

Tillverkning av sädana containrar som kan användas i flera olika 
transportmedel.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av släpvagnar särskilt för användning inom lantbruket hör till 
klass 2521. Dessa släpvagnar är vanligen försedda med lämplig 
tilläggsutrustning (tipp, spridare, lyftkran osv.).
Tillverkning av motorfordonsdelar hör till klass 2741.
Tillverkning av motorförsedda chassier hör till klass 2741.
Tillverkning av startmotorer m.fl. elanordningar hör tili klass 2639.

275 TILLVERKNING OCH REPARATION AV LUFTFARTYG OCH 
LUFTFARTYGSMOTORER 

2750 Tillverkning och reparation av luftfartyg och 
luftfartygsmotorer
Tillverkning av flygplan med eller utan motorer samt av andra flygande 
anordningar.

Tillverkning av sädana bemannade motoriserade och med fasta vingar 
försedda flygplan som är avsedda för person- och godstransport, för 
luftstridskrafternas bruk, för sportbruk osv.

Tillverkning av helikoptrar för alla slag av användning.

Tillverkning av segelflygplan och andra glidplan. Tillverkning av luftskepp, 
varmluftballonger samt meteorologiska observationsballonger.

Tillverkning av rymdskepp och bärraketer o.d., dock inte för militära ändamäl.

Tillverkning av delar och utrustningar tili maskiner och anläggningar som hör 
tili denna klass: flygplanskroppar, vingar, dörrar, manöverplan, roder, 
landningsställ, bränsletankar, korgar osv.

Tillverkning a v  propellrar och  rotorblad.
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Tillverkning av alia slag av motorer för luftfarkoster: förbränningsmotorer med 
kolvar, turbojetmotorer, turbopropellermotorer, reaktionsmotorer.

Tillverkning av delar till ovannämnda motorer.

Reparation av flygplan och flygplansmotorer hör ocksä till denna klass.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av instrument som används i flygplan hör till klass 2642. 
Tillverkning av robotprojektiler för militära ändamäl hör till klass 2516. 
Tillverkning av mekaniska delar till kolvmotorplan hör till klass 2511 och 
tillverkning av elanordningar för dessa motorer hör till klass 2639.
Service av flygplan hör till klass 5639 under transport.

279 TILLVERKNING AV ANDRA FORDON
2791 Tillverkning av cyklar, mopeder och motorcyklar

Tillverkning av cyklar för all slags ändamäl, dock inte trehjulingarför barn. 
Tillverkning av cykeldelar, även sitsar.

Tillverkning av motorcyklar, mopeder och motorförsedda cyklar.

Tillverkning av invalidcyklar och -vagnar, säväl med som utan motor.

Tillverkning av motorer, även delar, till motorcyklar, mopeder, cyklar och 
invalidcyklar.

Tillverkning av sidovagnar till motorcyklar samt andra delar till fordon som hör 
till denna klass.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av trehjulingar och sparkbräden för barn hör till klass 2904.

2799 Tillverkning av andra transportmedel
Tillverkning av kärror, bagagetransportmedel, kälkar, vagnar o.d. som skjuts 
för hand.

Tillverkning av djurdragna fordon säsom pulkor, kärror, slädar m.m.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av delar till dessa slag av fordon hör till klass 2742.
Tillverkning av barnvagnar och -kärror hör till klass 2909.

29 ÖVRIG TILLVERKNING
290 ÖVRIG TILLVERKNING

2901 Tillverkning av guldsmedsprodukter
Tillverkning av guld- och silversmedsalster av ädla metaller eller av metaller 
pläterade med ädla metaller: bords-, prydnads-, inrednings- o.d. föremäl, 
toalettartiklar, religiösa prydnadsföremäl, skrivbords- och kontorsföremäl.

Tillverkning av mynt och medaljer av säväl ädla som oädla metaller.

Tillverkning av artiklar för tekniskt bruk och laboratoriebruk av ädla metaller 
och av med ädla metaller pläterade metaller: deglar, kapell, spatlar, platina 
och platinalegerlngar i form av vävda trädnät, vävar och galler för användning
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som katalysatorer o.d., anoder, behâllare, osv. (Dock inte tillverkning av 
instrument elfer instrumentdelar.)

Tillverkning av smycken och smyckedelar av ädla metaller eller av metaller 
pläterade med ädla metaller.

Tillverkning av artiklar av äkta parlor eller ädel- eller halvädelstenar eller som 
innehâller sâdana: personliga smycken och andra dekorativa föremäl, andra 
föremäl av ädelsten och halvädelsten.

Tillverkning av andra metallartiklar av ädla metaller eller av metaller pläterade 
med ädla metaller.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av urboetter och -stenar hör till klass 2644.
Tillverkning av originate skulpturer utförda av bildhuggare hör till klass 9133 
under rekreation och kultur.
Tillverkning av textiler och textilprodukter hör till klass 12 eller 131.
Tillverkning av metallartiklar överdragna med ädelmetall hör till klass 24. 
Tillverkning av elartlklar hör till klass 262 eller 263.

2902 Tillverkning av musikinstrument
Tillverkning av pianon och andra stränginstrument som spelas pä tangenter, 
även automatpianon. Tillverkning av andra stränginstrument: vlollner och 
andra strâkinstrument, gitarrer och andra knäppinstrument, andra 
stränginstrument.

Tillverkning av pip- och strängorglar. Tillverkning av harmonier och andra 
Instrument med tritt vibrerande metallsträngar som spelas pä tangenter, även 
munharpor.

Trä- och bleckblâsare och andra blâsinstrument.

Tillverkning av trummor, xylofoner och andra slaginstrument.

Tillverkning av elektromagnetiska, elektrostatiska, elektroniska och liknande 
instrument.

Tillverkning av speldosor, positiv, spelsâgar, mekaniska sângfâglar, lockpipor 
och liknande lockdon, slgnalanordningar for blâsnlng med munnen osv.

Tillverkning av deter och tillbehör till musikinstrument. Även tillverkning av 
perforerade pappersrullar for mekaniska instrument samt av mekanismer for 
speldosor. Tillverkning av metronomer, stämgafflar och stämpipor.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av musikinstrument som kan betraktas som leksaker hör till klass 
2904.

2903 Tillverkning av sportartiklar
Tillverkning av gymnastik- och styrkesportredskap: barrar, räcken, stänger, 
rep, ribbstolar, boxningsbollar, boxnlngssäckar osv.

Tillverkning av idrottsredskap och redskap for utomhusspel: olika slags 
bolter, racketar och stegträn för olika spei, nät för olika slags spel, skidor, 
skridskor, skydd som används vld Idrott och spel osv.
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Tillverkning av metkrokar, spön och andra tillbehör för fiske med rev. 
Tillverkning av fiskhävar och insekthävar. Tillverkning av vättar och liknande 
jakttillbehör.

Tillverkning av utrustningar och bord for bordtennis.

Tillverkning av surfingbräden.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av sportskor hör till klass 133.
Tillverkning av piskor och ridpiskor hör till klass 2909.
Tillverkning av sadlar hör till klass 1322.
Tillverkning av skidglasögon o.d. glasögon hör till klass 2643.
Tillverkning av sportfordon (exkl. bobsleigh-kälkar) hör till klass 27. 
Tillverkning av segel hör till klass 1232.

2904 Tillverkning av leksaker och spel
Tillverkning av dockor, delar till dockor, dockkläder och andra tillbehör.

Tillverkning av hjulförsedda leksaksfordon: trehjulingar, dockvagnar och 
-kärror, trampbilar osv.

Tillverkning av sällskapsspel for barn och vuxna: även motordrivna eller 
mekaniska spei för allmänt bruk., spelautomater och andra spelanordningar, 
möbler specialkonstruerade för spel, t.ex. biljardbord.

Tillverkning av delar till miniatyrkonstruktioner samt andra liknande serier. 
Tillverkning av sädana miniatyrmodeller som används som tidsfördriv. 
Tillverkning av andra leksaker.

Tillverkning av karuseller, gungor och annan utrustning för nöjesparker.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av bord och utrustning för bordtennis hör till klass 2903. 
Tillverkning av andra cyklar än trehjulingar för barn hör till klass 2791. 
Tillverkning av miniatyrmodeller för presentationsändamäl hör till klass 2909.

2905 Tillverkning av belysningsarmaturer och belysningsartiklar
Tillverkning av belysningsarmaturer och belysningsartiklar.

Tillverkning av ficklampor och andra bärbara lampor.

2906 Framkallning av fotografier
Framkallning av film er och fotografier.

HIT HÖR INTE:
Framkallning hos fotografer och i fotoautomater hör till klass 9591 under 
personliga tjänster och hushällstjänster.
Framkallning i fotoaffärer hör till klass 4441 under detaljhandel.

2909 Tillverkning av här oklassificerade produkter
Tillverkning av tändstickor.

Tillverkning av pennor med patroner och likande pennor. Tillverkning av 
Wyertspennor.
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Tillverkning av stämplar för datering, försegling, numrering och liknande. 
Tillverkning av färgband för skrivmaskiner o.d. färgband samt stämpeldynor.

Tillverkning av bamvagnar och -kärror.

Tillverkning av paraplyer, parasoller, spatserkäppar, piskor, rldpiskor, 
knappar, knäppen och blixtläs.

Tillverkning av cigarrett- o.a. tändare.

Tillverkning av tobakspipor och munstycken för cigarretter och cigarrer. 
Tillverkning av kammar, härspännen och liknande. Tillverkning av 
pudervippor och -dynor. Tillverkning av artiklar av här, t.ex. peruker.

Tillverkning av penslar och andra mälarborstar och -rullar. Tillverkning av 
sopborstar och andra borstar för rengörlng. Tillverkning av tandborstar. 
Tillverkning av andra kvastar och borstartiklar.

Tillverkning av apparater, anordningar och mallar som används endast vid 
undervlsning och demonstrationer.

Tillverkning av oäkta smycken. Tillverkning av sniderler av material frân 
djurriket o.d. material.

Tillverkning av sâdana produkter som inte kan Inpassas i nâgon annan klass: 
ljus, konstgjorda blommor och frukter osv.
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E ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNING
Prcxiuktion, överföring och distribution av elektricitet och värme oberoende 
av om syftet med verksamheten är att betjäna samhäilet i allmänhet eller det 
egna företagets industriella tiliverkning.

Produktion och distribution av stadsgas.

Rening och distribution av vatten för samhällen.

HIT HÖR INTE:
Byggande av kraftverk hör till klass 35 och 37 under byggverksamhet. 
Byggande av vattenverk, ledningsnät o.d. hör tili klass 3750 under 
byggverksamhet.
Hantering av avloppsvatten hör tili klass 6621 under miljöhygien.
Distribution av naturgas hör tili klass 5500 Transport i röriedningar.

31-33 ENERGIFÖRSÖRJNING
El- och värmeförsörjning samt produktion och distribution av stadsgas.

HIT HÖR INTE:
Tiliverkning av olje- och stenkolsprodukter hör tili klass 19 under industri. 
Handel med fasta och flytande bränslen samt naturgas (exkl. 
bränsleförsäljning pä servicestationer) hör tili klass 416 under partihandel. 
Minutförsäljning av flytande bränslen för bilar, motorcyklar, bätar osv. hör tili 
klass 4530 Servicestationsverksamhet.
Transport av olja och gas i röriedningar hör tili klass 5500 Transport i 
röriedningar.

31 ELFÖRSÖRJNING (INKL.
SAMPRODUKTIONSVÄRME)
Produktion, överföring och distribution av elektricitet samt produktion och 
distribution av värme när detta sker med mottryckskraft, dvs. samproduktion 
av elektricitet och värme.

HIT HÖR INTE:
Verksamhet specialiserad pä produktion och distribution av värme hör tili 
klass 3210 och 3220.

311 EL- OCH VÄRMEPRODUKTION SOM BETJÄNAR
SAMHÄLLEN
Produktion och distribution av elektricitet för det allmänna el- och 
värmedistributionsnätet samt produktion och distribution av värme i det fall 
att det sker som samproduktion av elektricitet och värme. Denna ei- och 
värmeproduktion betjänar bl.a. hushállen och de fiesta affärs- och 
industrilokaler.

HIT HÖR INTE:
Produktion och distribution av elektricitet vilken ett industriföretag utför främst 
för sitt eget behov hör tili klass 313. Även samproduktion av elektricitet och
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värme för ett industriföretags egna behov.
Separat Produktion och distribution av värme hör tili klass 32.

3111 Eiproduktion med vattenkraft för samhällen
Eiproduktion med vattenkraft för allmän distribution.

3112 El- och värmeproduktion med värmekraft för samhällen
El- och värmeproduktion med mottryckskraft för samhällen.

3113 Separat elproduktlon med värmekraft för samhällen
Separat elproduktion i värmekraftverk för samhällen. Den värme som aistras 
vid denna s.k. kondensvärmeproduktion utsläpps t.ex. i närliggande 
vattendrag.

3114 Eiproduktion med kärnkraft för samhällen
Kärnkraftverk.

3119 Övrig elproduktion för samhällen
Eiproduktion med bl.a. gasturbiner. Det är ofta fräga om reservström.

312 EL- OGH VÄRMEDISTRIBUTION
Ledning och distribution av elektricitet samt distribution av värme.

HIT HÖR INTE:
Distribution frän separata värmecentraler hör tili klass 3210.

3121 Elöverföring och -distribution
Överföring av säväl inhemsk som importerad elektricitet i riksnätet (bl.a. 
Imatran Voimas nätdistrikt) samt lokal distribution bl.a. pä försorg av 
kraftverk.

3122 El-och värmedistribution
Distributionsnät som tillhör energiverk som distribuerar bäde elektricitet och 
värme.

313 INDUSTRINS EL- OCH VÄRMEPRODUKTION FÖR EGET 
BRUK
El- och värmeproduktion vid industrins kraftverk främst för 
produktionsanstaiternas eget bruk. Produktionen kan ske vid egna 
vattenkraftverk eller i värmekraftverk genom förbränning av processavfall eller 
pä annat sätt.

3131 Industrins elproduktion med vattenkraft för eget bruk
Vattenkraftverk vilkas elproduktion främst gär tili ett industriföretags egna 
arbetsställen.
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3132 Industrins el- och värmeproduktion med värmekraft för 
eget bruk
Samproduktion av elektricitet och värme för ett industriföretags egna behov.

3133 Industrins separata elproduktion med värmekraft för eget 
bruk
Eiproduktion med kondenskraft för ett industriföretags egna behov.

ANMÄRKNING:
Kondenskraft (se klass 3113).

3139 Industrins elproduktion med andra metoder för eget bruk

32 SEPARAT PRODUKTION OCH DISTRIBUTION AV 
VÄRME
Separat Produktion och distribution av värme vid värmecentraier.

321 SEPARAT PRODUKTION OCH DISTRIBUTION AV 
FJÄRRVÄRME FÖR SAMHÄLLEN

3210 Separat Produktion och distribution av fjärrvärme för 
samhällen
Separat Produktion av värme för det allmänna distributionsnätet samt 
distribution av sädan värme.

HIT HÖR INTE:
Industrianläggningars värmeproduktion för eget bruk hör tili klass 3220.

322 INDUSTRINS VÄRMEPRODUKTION 
3220 Industrins värmeproduktion

Separat värmeproduktion vid industriföretags värmecentraier för företagens 
eget bruk.

33 PRODUKTION OCH DISTRIBUTION AV STADSGAS 
330 PRODUKTION OCH DISTRIBUTION AV STADSGAS
3300 Produktion och distribution av stadsgas

Produktion och distribution av stadsgas.

Tillverkning av gaser som aistras vid separat process.

HIT HÖR INTE:
Rörtransport och distribution av naturgas hör tili klass 5500 Transport i 
rörledningar.
Tillverkning av flytgaser hör tili klass 1910 under industri.
Gaser som aistras vid koksningsprocess hör tili klass 1930.
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34 REN1NG OCH DISTRIBUTION AV VATTEN 
340 RENING OCH DISTRIBUTION AV VATTEN 
3400 Rening och distribution av vatten

Tákt, rening och distribution av dricksvatten.

HIT HÜR INTE:
Hantering av avioppsvatten hór till kiass 6621 under miljohygien.
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F BYGGVERKSAMHET
Byggande och réparation av byggnader, installations-, uppbyggnads- och 
monteringsarbeten pâ byggplatsen, anläggningsverksamhet samt tjänster för 
byggandet.

Byggverksamhet bedrivs av huvudentreprenörer som utför mänga olika 
delarbeten samt av sido-, under- och delentreprenörer som är specialiserade 
pâ vissa arbeten.

HIT HÖR INTE:
Skötsel av parker o.d. grönomräden hör tili klass 6623 Gaturenhällning. 
Uthyrning av byggmaskiner utan förare och användare hör tili klass 6730 
under uthyrning av maskiner och apparater.
Byggprojektering hör tili klass 711 eller712 under tekniska tjänster.

35 HUSBYGGANDE
Byggande och reparation av hus och andra byggnader samt delarbeten i 
samband därmed. Montering och uppförande av färdiga konstruktioner.

351 BYGGANDE OCH REPARATION AV HUS 
3510 Byggande och reparation av hus

Av huvudentreprenör eller motsvarande utfört byggande av 
bostadsbyggnader, butiks-, hoteil- och restaurangbyggnader, 
värdanstaltsbyggnader, kontors- och förvaltningsbyggnader, 
konferensbyggnader, undervisningsbyggnader, industribyggnader, 
lagerbyggnader, byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske, 
trafikbyggnader samt andra byggnader.

Av huvudentreprenör i samband med husbyggande utförda andra arbeten 
(om de kan särskiljas säsom separata arbetsställen).

Grynderverksamhet.

Reparations- och ombyggnad samt renovering.

Byggande för eget eller eget företags behov.

HIT HÖR INTE:
Rivning av byggnader utförd av annan än huvudentreprenör hör tili klass 
3890, anläggningsverksamhet hör tili klass 37, hjälparbete under byggtiden 
hör tili klass 3890, installation och slutbehandling hör tili klass 36 och 
jordbyggnadsarbeten pâ byggomrâdet hör till klass 37.
Läggande av tegeltak hör tili klass 3521 och läggande av plât- och filttak hör 
tili klass 3522.
Tjänster i hemlandet med anknytning tili byggexport hör tili klass 3890.

352 DELARBETEN INOM HUSBYGGANDET
Arbeten som gäller byggnadsstommen och som huvudentreprenören läter 
utföra hos specialiserade delentreprenörer. Arbetena kan även utföras av ett 
specialiserat arbetsställe hos huvudentreprenören. Resultatet av



F B Y G G V E R K S A M H E T 117

verksamheten är inte en färdig byggnad. Àven réparations- och 
renoveringsarbeten med anknytning tili förenämnda prestationer.

3521 Betong- och murningsarbeten
Förtillverkning, montering och rivning av betongformar av olika slag.

Armering, betong- och cementarbeten jämte efterarbeten samt beredning av 
betongmassa i liten Skala pâ byggplatsen. Sägning och borrning av betong, 
t.ex. diamantborrning samt annan bearbetning.

Murning och stapling, rappning och spackling samt plattläggning. Läggning, 
reparation och mälning av tegeltak. Murning av skorstenar m.fl. 
skorstensarbeten.

3522 Metall- och plätarbeten
Montering och uppförande av pelare, balkar och andra stomkonstruktioner 
av olika metaller.

Montering av fönster, ytterdörrar, underhällsbryggor, räcken, stegar, 
mellanväggsstommar osv. av metallprofiler.

Beklädning med plât av olika metaller av tak, fasader och fönster. Installation 
av tak-, stup- o.a. rännor. Även byggande av filttak samt reparation och 
mâlning av plât- och filttak.

Läggning av taktäckningsmaterial och fasadbeklädningar o.a. 
ytkonstruktioner av olika metaller.

Montering och installation av branddörrar av stâl, reservutgängar, gardiner, 
markiser o.d.

Installation av fasta inredningar av metall.

Skärbränning och svetsning och andra metallarbeten speclellt för byggandet. 

HIT HÖR INTE:
Montering och uppbyggnad av färdiga metallelement hör tili klass 3525. 
Tegeltakarbeten hör tili klass 3521. Montering av fasta inredningar pâ 
tillverkarens försorg hör tili klass 1700 under industri.

3523 Trä- och skivarbeten
Träarbete som anknyter tili stomkonstruktioner.

Beklädning med trä-, spän- eller mineralskivor.

Träbeklädning och träpanelering.

Inpassning och infästning av dörr- och fönsterkarmar, bägar och dörrblad.

Bearbetning och fastsättning av dörr-, fönster, golv-, matt- o.d. lister. 
Montering av dörr- och fönstergängjäm och -reglar, dörrpumpar, handtag 
och läs.

Installation av skâp, hyllor, bord o.d. fasta möbler av trä.

Andra s.k. timmermansarbeten samt tili dem hörande reparation och 
renovering.
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HIT HÖR INTE:
Tätning av fönster, dörrar o.d. hör till Mass 3524.
Läggning av bräd- och parkettgolv hör till Mass 3650.
Montering och installation av färdiga träelement hör tili Mass 3525.
Montering av fasta inredningar pä tillverkarens försorg hör till Mass 1700 
under industri.

3524 Isoleringsarbeten
Värme- och ljudisolering samt ljuddämpning med mineralull, cellplast, 
lättgrus, lättbetong, cellglas, kork, ljudisoleringsmattor eller isolerpapp.

Vatten- och fuktisolering med bitumen, bitumenlösningar, bitumen- o.a. 
skärmar, plastfilm, gjutasfalt eiler andra gjutna vattenisoleringar samt 
metallplät.

Vibrations-, brand- och strâlningsisolering med specialamaterial.

Reparation och inständsättning av isoleringar.

Tätning av fönster, dörrar o.a. konstruktioner med olika material.

HIT HÖR INTE:
Isolering av industrirörledningar hör till Mass 3525.
Värmeisolering av vattenledningar i samband med WS-entreprenad hör tili 
Mass 3610.
Fogning av element hör till Mass 3525.

3525 Hopfogning och montering av färdiga konstruktioner
Montering och fastsättning av fabriksmässigt förtillverkade betong-, metall-, 
tegel- och träelement samt fogning av element.

Uppbyggnad och uppmontering av färdighus och huspaket.

Montering och installation av Stationära industrimaskiner och -anordningar i 
samband med byggande eiler reparation. Montering och installation av all 
slags behällare, värme- o.a. pannor, bränn- och smältugnar, fasta 
lyftanordningar o.d. lasthanteringsanläggningar.

Uppförande av tunga industribyggnader av färdiga delar. Montering och 
installation av tunga anordningar, valsverk o.d. i oljeraffinaderier o.a. kemiska 
industrianläggningar, elverk och eldistributionsstationer och gruvor.

Installation och isolering av industrirörledningar.

HIT HÖR INTE:
Byggande av de byggnader i vilka tunga maskiner och anordningar 
installeras hör till Mass 3510.
Installation av dörrar, fönster och fasta inredningar hör tili klass 3522 eiler 
3523 beroende pä tillverkningsmaterialet.
Fogning vid isoleringsarbete hör tili klass 3524.
Tillverkningen av de delar av vilka de tunga maskinerna och anordningarna 
monteras hör tili de aktuella klasserna under industri.
Inspektion av oljecisterner och -brännare hör tili klass 7190 under tekniska 
tjänster och service av sädana hör tili klass 7644 Service av maskiner och 
apparater.
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3529 Övrigt husbyggande
Stenbeklädning, byggande av trappor o.a. naturstensarbeten.

36 BYGGINSTALLATION OCH SLUTBEHANDLING
Installations- och slutbehandlingsarbeten som ökar olika slags byggnaders 
användbarhet jämte därmed sammanhängande reparation och underhäll. 
Arbetena utförs vanligen av specialiserade sido- eller underentreprenörer.

HIT HÖR INTE:
Sido- och underentreprenader som avser stomarbeten hör tili klass 352. 
Speciaiiserad service av anordningar för produktioneil användning hör tili 
klass 7644 Service av maskiner och apparater.
Speciaiiserad service av el-, kyl- och ventilationsanordningar i hushällen hör 
tili klass 449 under detaljhandel.

361 INSTALLATION AV VÄRME OCH VATTEN 
3610 Installation av värme och vatten

Värme- och vattenentreprenader.

Installation av anordningar för aistring och distribution av värme.

Installation av vatten- och avloppsanordningar och -möbler.

Installation av kyl-, trycklufts-, gas- och eldsläckningsanordningar o.dyl.

Installation och service av regier- och kontrollanordningar o.a. automatik 
med anknytning tili värme och vatteninstallationer.

Även smärre ventilationsinstallationer i samband med värme- och 
vatteninstallation.

Även byggplät- och Isolerarbeten som sammanhänger med nämnda arbeten. 

HIT HÖR INTE:
Montering och installation av tunga värmepannor, vattenvärmare o.d. för 
industrin hör tili klass 3525.
Speciaiiserad service av W -anordningar hör tili klass 7644 Service av 
maskiner och apparater.
Reparation och service av W-anordningar, kylmöbler o.d. i hushällen hör tili 
klass 449 under detaljhandel.
Service av oljecisterner och -brännare hör tili klass 7644 Service av maskiner 
och apparater.

362 VENTILATIONSINSTALLATION 
3620 Ventilationsinstallation

Ventilationsentreprenader.

Installation av ventilationsanordningar, -kanaler, -maskiner, -maskinrum samt 
tili dessa hörande grillar och ventiler.

Installation och service av regier- och kontrollanordningar o.d. automatik 
som har att göra med ventilationsinstallationer.
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Även byggplât- och isolerarbeten méd anknytning tili nämnda arbeten.

HIT HÖR INTE:
Speclaliserad service av ventllationsanordningar hör till Mass 7644 Service av 
masklner och apparater.
Reparation och service av ventllationsanordningar i hushâllen hör till Mass 
449 under detaljhandel.
Smärre ventilationsinstallationer i samband med W -installation 
(WS-entreprenader) hör till Mass 361.

363 ELINSTALLATION 
3630 Elinstallation

Installation av eldistributionsanordningar, ledningar, beiysningsarmaturer och 
olika slags elmaskiner och -apparater.

Installation av elektriska värmeanordningar.

Installation av telekommunikations- och telefonapparater och -ledningar. 

Installation av antenner.

Även elkopplingsarbeten som gäller specialmaskiner inom industrin.

HIT HÖR INTE:
Bygg- och installationsarbeten pä elverk och eldistributionsstationer hör till 
Mass 3525.
installationsarbeten pä kraftverk och kraftlednings- och -distributionslinjer hör 
till Mass 3750.
Specialiserad service av elanordningar hör till Mass 7644 Service av maskiner 
och apparater.
Reparation av elektriska hushâllsmaskiner hör till Mass 4492 under 
detaljhandel.
Elinstallation päfartyg hör till Mass 2710.

364 GLASNING 
3640 Glasning

Glasning och beklädning med glasskivor.

Till denna Mass hör även installation av solskyddsfilm o.d.

HIT HÖR INTE:
Försäljning av färdiga speglar hör till Mass 4399 under detaljhandel. 
Glasaffärer som endast skär och slipar plant glas hör till Mass 2210 under 
industri.

365 GOLVBELÄGGNING 
3650 Golvbeläggning

Läggning, slipning och slutbehandling av brad- och parkettgolv.

Läggning av linoleum-, plast- o.d. beläggningar och ytmaterial pâ golv.
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366 MÄLNING OCH VÄGGBEKLÄDNAD 
3660 Mälning och väggbeklädnad

Mälning av byggnader in- och utvändigt. Restaurerings-, fresk- o.d. 
dekorationsmälning.

Tapetsering o.d. beklädning av väggar och s.k. ytliga reparationer.

HIT HÖR INTE:
Inredningsplanering o.a. konsultverksamhet hör till klass 7129 under tekniska 
tjänster.
Reparationsbyggande hör till klass 3510.
Mälning av yttertak hör till klass 352.
Mälning av broar o.d. konstruktioner hör till klass 3720.
Markering av körbanor hör till klass 3790.

369 ÖVRIG BYGGINSTALLATION OCH SLUTBEHANDLING 
3690 Övrig bygginstallation och slutbehandling

Installation, service och reparation av hissar, rulltrappor o.a. 
transportanordningar utförd av specialiserad företagare.

Byggande och installation av lätta avfallsbrännugnar.

HIT HÖR INTE:
Installation och service av hissar o.a. transportanordningar pä tillverkarens 
försorg hör tili klass 2515 under industri.
Enbart service av hissar hör tili klass 7644 Service av maskiner och 
apparater.

37 ANLÄGGNINGSVERKSAMHET
Jord- och grundbyggnad för ollka ändamäl, byggande av vägar och broar, all 
slags vattenbyggande samt byggande av vatten- och energiverk.

HIT HÖR INTE:
Huvudentreprenörs anläggnlngsverksamhet hör tili huvudentreprenörens 
bransch om den inte kan särskiljas som separat arbetsställe.
Uthyrning av schaktningsmaskiner utan förare hör tili klass 6730 under 
uthyrning av maskiner och apparater.

371 JORD- OCH GRUNDBYGGANDE
3710 Jord- och grundbyggande

Jordbyggnadsarbeten i samband med husbyggande samt 
jordbyggnadsarbeten för bergrum och olika slags uterum.

Röjning och rivning pä byggplats, skyddande av konstruktioner och 
växtlighet, tillvaratagande av virke samt transport av röjningsavfall.

Schaktning och krossning samt transport av jord och schaktmassor i 
samband med byggande. Byggande av tunnlar, schakt, kanaler o.a. bergrum 
under mark och vatten. Putsning av bergytor och bergskärning.
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Grundkonstruktionsbyggande och grundförstärkning. Täckdikning, dragning 
av avlopp o.a. arbeten i samband med grundbyggande samt utfyllning och 
vältning av byggomrädet.

Grönbyggande. Anläggning, utrustning och grundförbättring av gärdsplaner 
och fri tomtmark, parker, i miljövärdssyfte skyddade omräden, 
begravningsplatser o.d. grönomräden. Anläggning, utrustning och 
beläggning av trafikomräden i anslutning tili byggnader.

Anläggning och utrustning av idrotts- och rekreationsomräden och -platser, 
tävlingsbanor, simbassänger o.d.

Installation och uppbyggnad av stäket, flaggstänger, pisk- och torkställningar, 
idrotts-, lek- och avfallshanteringsutrustning.

HIT HÖR INTE:
Jord- och grundbyggnad utförd av huvudentreprenör hör tili dennes bransch. 
Specialiserad rivning av byggnader hör tili klass 3890.
Brytning av sten för bearbetning hör tili klass 0912 under gruvor och 
mineralbrott.
Täckdikning i andra sammanhang än husbyggande hör tili klass 3790.
Skötsel av parker o.a. grönomräden hör tili klass 6623 Gaturenhällning. 
Planering av grönomräden hör tili klass 7129 under tekniska tjänster.
Skötsel och underhäll av trädgärdar hör tili klass 0120 under jordbruk. 
Byggande av sporthallar hör tili klass 3510.
Skötsel och underhäll av idrotts- och rekreationsomräden hör tili klass 9150 
eller 919 under rekreation och kultur.
Jord- och grundbyggande i anslutning tili vägbyggande hör tili klass 3720. 
Ler-, grus- och sandtäkt som huvudsyssla samt stenkrossning hör tili klass 
0920 under gruvor och mineralbrott.
Transport av jord som huvudsyssla hör tili klass 5240 under vägtrafik.

372 VÄG- OCH BROBYGGANDE 
3720 Väg- och brobyggande

Byggande och beläggning av vägar, gator o.a. trafikleder (även under jord), 
parkeringsomräden och flygfält.

Reparationsbyggande, iständsättning och underhäll av nämnda trafikleder. 
Även snöplogning och sandning av vägar.

Byggande, beläggning och underhäll av gäng- och cykelvägar.

Väg- och vattenbyggnadsverkets (VW) distriktsorganisation. Väghällning och 
färjor.

Byggande av all slags broar, planskilda vägar och bankar samt tili dem 
hörande räcken och stödkonstruktioner. Även mälning av broar o.a. 
konstruktioner.

HIT HÖR INTE:
Gaturenhällning hör tili klass 6623.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och -verket hör tili klass 3810.
Beläggning i samband med husbyggande hör tili klass 3710. 
Undervattensbyggande hör tili klass 3740.



F B Y G G V E R K S A M H E T 123

373 JÄRNVÄGSBYGGANDE 
3730 Järnvägsbyggande

Byggande och reparation av jäm- och spärvägar samt metrobanor. Bank- 
och banarbeten, byggande och underhäll av lastbryggor och 
stationsperronger, signalanordningar och ellinjer och -anordningar.

Statsjärnvägarnas (SJ) banbyggnads-, elektrifierings- och trädgärdsarbeten.

HIT HÖR INTE:
Byggande av järnvägsstationer, lager- o.a. byggnader samt till dem hörande 
lastbryggor o.d. konstruktloner hör till klass 3510.
Byggande av järnvägsbroar och -tunnlar hör till klass 3720.
Tillverkning av färdlga räls- o.a. element hör till klass 2730 under industri.

374 VATTENBYGGANDE 
3740 Vattenbyggande

Bottenarbeten för hamnbassänger, byggande av vägbrytare, kajer o.a. 
anordningar samt av hamnomräden och fält. Byggande av fasta 
skeppsdockor.

Muddrlng, invallning o.a. iständsättning av farleder, sjöar, älvar, bäckar och 
liknande. Byggande av kanaler och kanaliserade älvar. Byggande av 
dammar, kanal- o.a. slussar och pumpverk I anslutnlng tili dem. Installering 
av navigations- och säkerhetsanordningar för farleder.

Vattendragsarbeten. Byggande av bassänger, bevattnlngssystem o.d. 
Inständsättning av vattendrag. Regleringsarbeten som översvämningsskydd 
förutsätter. Anläggningsarbeten som anknyter tili vattenvärden och 
bätturlsmen. Byggande av dammar med naturlig näring o.a. 
vattenbyggnadsarbeten som har att göra med flskerinäringen.

Alit slags undervattensbyggande, bl.a. pä byggande specialiserade 
dykartjänster.

HIT HÖR INTE:
Byggande av terminal-, upplags- o.a. byggnader för hamnar samt fyrar hör till 
klass 3510.
Montering och uppbyggnad av fasta lasthanteringsanläggnlngar hör till klass 
3525.
Byggande av flytdockor o.a. flytande konstruktioner hör till klass 2710 under 
industri.
Byggande av broar hör till klass 3720.
Användning och underhäll av farleder hör till klass 562 under sjöfart.
Dikning av skogar och kärr hör till klass 3790.
Icke-speclaliserade dykartjänster hör till klass 7190 under tekniska tjänster. 
Räddningsdykning hör till klass 8220 under allmän ordnlng och säkerhet. 
Sportdyknlng hör tili klass 9150 under rekreation och kultur.

375 BYGGANDE AV VATTEN- OCH ENERGIVERK 
3750 Byggande av vatten- och energiverk

Vattenbyggnadsarbeten som gäller vattenkraftverk.
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Byggande av vatten- och avloppsreningsverk, avloppsanlâggningar, 
dammpumpverk o.d.

Byggande av vattenlednings-, fjärrvärme- och avloppsledningsnat.

Byggande och installation av hög- och lâgspânningslinjer för eldistribution.

Byggande av röriedningar för transport av olja och gas.

Byggande av telekommunikationsnât. Byggande och installation av telefon-, 
telegraf-, kabeltelevisions- o.a. linjer och nät. Byggande av linktorn och 
master för radio- och TV-verksamhet samt radar- o.a. kontrolltorn.

HIT HÖR INTE:
Husbyggnadsarbeten som hör tili vatten- o.a. kraftverk hör till klass 3510. 
Montering och installation av industrirörledningsnät hör till klass 3525. 
Byggande av pumpstationer för röriedningar hör till klass 3510.
Byggande av matar- och distributionsstationer för eiström och av elverk hör 
till klass 3525. Elinstallationer i andra byggnader hör till klass 3630.
Byggande och installation av väg- och gatubelysningssystem hör till klass 
3790.
Byggande av bemannade radio-, TV- o.a. stationer hör till klass 3510. 
Förmedling av radio- och TV-program som självständig verksamhet hör till 
klass 5830 under telekommunikation.
Förmedling av radio- och TV-program som sidoverksamhet hör till klass 9120 
under rekreation och kultur.

379 ÖVRIG ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 
3790 Övrig anläggningsverksamhet

Röjning av ny mark, täckdikning samt dikning av skogar och karr.

Byggande av skogsvägar.

Brunnsgrävning och -borrning.

Jordbyggnadsarbeten som anknyter tili avfallshantering.

Byggande och installation av väg- och gatubelysningssystem samt 
trafiksäkerhets- och styranordningar. Markering av körbanor.

Byggande av skidliftar, linbanor o.a. konstruktioner.

Borrning av räolje- och naturgasfyndigheter och därtill hörande byggande.

HIT HÖR INTE:
Montering och uppbyggande av tunga cisterner och tankar hör tili klass 3525. 
Tömning av avlopps- och slambrunnar hör tili klass 6622 under 
avfallshantering.
Kalkning, gödsling o.a. grundförbättring av jord hör tili klass 0422 under 
skogsbruk.
Skötsel av parker, begravningsplatser o.a. grönomräden hör tili klass 6623 
under gaturenhâllning.
Planering av grönomräden hör tili klass 7129 under tekniska tjänster. Letning, 
kartläggning och härmed sammanhängande provborrning av olje- och 
gasfyndigheter hör tili klass 7190 under tekniska tjänster.
Utvinning av räolja och naturgas hör tili klass 0620 under gruvor och 
mineralbrott.
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38 TJÄNSTER FÖR BYGGANDET
Byggherreverksamhet, uthyrning av maskiner i samband med 
byggverksamhet, rivning och flyttning av byggnader, tjänster under 
byggtiden samt tjänster för byggexporten.

381 BYGGHERREVERKSAMHET 
3810 Byggherreverksamhet

Markanskaffning, byggnadsprojektering, anordnande av finansiering och 
offerttävlingar, övervakning under byggtiden samt marknadsföring och 
försäljning av bostadsaktier.

Byggnadsstyrelsens byggnadsbyräer samt väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen och -verket.

Kommunernas byggherreorganisationer.

HIT HÖR INTE:
Byggkonsultering och projektledning som enda verksamhet hör tili klass 
7129 under tekniska tjänster.
Markanskaffning och bostadsförsäljning som huvudsyssla hör tili klass 6520 
under fastighetstjänster.
W Vs dlstriktsorganisation hör tili klass 3720.

382 UTHYRNING AV BYGGMASKINER
3820 Uthyrning av byggmaskiner

Uthyrning av lyftkranar, bllar med lyftflak, bygghlssar o.a. husbyggmaskiner 
och -anordningar med förare.

Uthyrning av grävskopor, bulldozrar, borrmaskiner, mudderverk o.a. 
anläggningsmaskiner och -anordningar med förare och användare.

Uthyrning och uppbyggnad av ställningar. Försäljning av värme (änga o.d.) 
samt avlägsnande av rök, dämm och änga under byggtiden.

HIT HÖR INTE:
Egentlig byggentreprenörsverksamhet hör tili klass 35 eller 37 beroende pä 
arbetets natur.
Uthyrning av byggmaskiner utan förare hör tili klass 6730 under uthyrning av 
maskiner och apparater.

389 ÖVRIGA TJÄNSTER FÖR BYGGANDET 
3890 Övriga tjänster för byggandet

Rivning och flyttning av byggnader.

Putsning av utsldan av byggnader genom sandblästring, ängtvätt e.d. 

Tjänster I hemlandet som anknyter tili byggexport.



126 G  H A N D E L

G HANDEL
Partihandel, agenturverksamhet och detaljhandel. Även reparation av 
hushällsmaskiner och motorfordon.

41 PARTIHANDEL
Vidareförsäljning av nya och begagnade varor till detaljister och andra 
partihandlare. Hit hör även försäljning för annan Produktionen verksamhet: 
bl.a. till industriföretag, anstalter, offentliga myndigheter och jordbrukare. 
Partihandel omfattar säledes försäljning för andra ändamäl än privat 
konsumtion.

Varorna övergär i partihandlarens ägo.

Kontinuerlig sammanställning, sortering, klassificering, lossning, 
omförpackning och buteljering av stora varupartier. Vidare distribution i 
mindre partier, lagring och nedkylning av varor samt medverkan i kundernas 
säljfrämjande. Även service- och reparationsverksamhet som importör 
bedriver säsom bisyssla.

Distribution, export och import av samt kooperativa upphandlingscentraler för 
industrivaror; säljkontor som fabriker och gruvbolag upprätthäller och som 
arbetar självständlgt med marknadsföring av de aktuella företagens 
produkter, dock sä att de inte tar emot beställningar för direkt leverans frän 
fabrikerna och gruvorna; upplagring av bränslen i stör skala; uppköpare och 
kooperativa sammanslutningar som marknadsför jordbruksprodukter; 
försäljning och upplagring av skrotmetall och skrotvaror.

HIT HÖR INTE:
Försäljning direkt tili hushällen för konsumtionsbruk hör tili den aktuella 
klassen under detaljhandel.
Handel med motorfordon som används pä allmänna vägar samt med delar 
och tillbehör tili sädana fordon hör tili klass 451 eller 452.

411 ALLMÄN PARTI HANDEL 
4110 Allmän partihandel

Partihandel som har ett brett Sortiment. Sortimentet omfattar ätminstone 
livsmedel, järnhandelsvaror och textiler. Allmän partihandel som bedrivs av 
sädana stora centralpartiaffärer som har egna detaljhandelskedjor. Sädana är 
SOK, E-andelslaget Eka, Tuko och Hankkija. Till denna klass hör ocksä andra 
allmänna partiaffärer samt statens och kommunernas upphandlingscentraler.

HIT HÖR INTE:
Frän den allmänna partihandein särskiljs bland centralpartiaffärernas 
arbetsställen sädana som klart hör tili nägon annan klass. Sälunda hör t.ex. 
handel med och reparation av motorfordon tili klass 45.
Partihandel som avser fröcentraler och plantskoior hör tili klass 4192. 
Spannmälstorkar hör tili klass 0150 under jordbruk.
Spannmälstorkar i anslutning tili partihandel hör tili klass 4127.
Industriell verksamhet som bedrivs av centralpartiaffärer hör tili den aktuella 
klassen under industri.
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412 PARTIHANDEL MED LIVS- OCH NJUTNINGSMEDEL
Specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och njutningsmedel.

HIT HÖR INTE:
Försäljning av livsmedel som en del av allmän partihandel hör tili klass 4110.

4121 Allmän partihandel med livsmedel
Sädan livsmedelspartihandel med brett Sortiment där försäljningen inom 
nägot specialomräde inte överstiger tvä tredjedelar av heia försäljningen.

Partihandel med diversehandelsprodukter; skeppsproviantering oberoende 
av varusortimentet.

4122 Partihandel med lantbruksprodukter och frukt
Partihandel där lantbruksprodukter eller frukt stär för minst tvä tredjedelar av 
heia försäljningen.

Import, export och förpackning av samt partihandel med grönsaker, 
rotfrukter, bär, svamp och frukt.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med naturkostprodukter hör tili klass 4129.
Partihandel med kött och förädlade köttprodukter hör tili klass 4123. 
Partihandel med mjölkhushällningsprodukter hör tili klass 4125.
Partihandel med ägg hör tili klass 4126.
Partihandel med kreatursfoder hör tili klass 4171.
Partihandel med plantor och frö för t.ex. gräsmattor hör tili klass 4192. 
Partihandel med spannmäl och spannmälstorkning i samband med 
partihandel hör tili klass 4127.
Försäljning av utsäde för jordbruksproduktion hör tili klass 4171.
Torkning av spannmäl säsom självständig verksamhet hör tili klass 0150 
under jordbruk.

4123 Partihandel med kött
Partihandel med oförädlat kött samt köttförädlingsprodukter; kött, inälvor; 
korv; helkötts- och specialprodukter; naturtarmar.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med syntetiskt korvskinn hör tili klass 4199.
Partihandel med slaktboskap som bedrivs av slakterier och 
djurförmedlingsföretag hör tili klass 4166.

4124 Partihandel med fisk
Partihandel med fisk, kräftor, skaldjur, musslor o.d. och förädlade produkter 
av sädana.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med akvariefiskar och -tillbehör hör tili klass 4199.
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4125 Partihandel med mjölkhushällningsprodukter
Partihandel med mjölk, mjölkpulver, grädde, smör, surmjölk, fil, yoghurt, ost, 
glass o.d.
Även verksamhet som s.k. uppsamlingsmejeri.

4126 Partihandei med ägg
Partihandel med och förpackning av höns-, vaktel- och andra ägg och 
förädlade produkter som innehäller endast ägg.

HIT HÖR INTE:
Förpackning av ägg utanför egentliga äggförpackningsanstalter hör tili klass 
0112 eller 0113 under jordbruk.

4127 Partihandei med spannmäl
Partihandel med spannmäl och torkning av spannmäl i samband med 
partihandel.

HIT HÖR INTE:
Försäljning av foder och utsäde tili jordbruket hör tili klass 4171.

4129 Övrig partihandel med livs- och njutningsmedel
Partihandel med kaffe, te, kakao, kryddor, konfektyr, socker och 
sockerprodukter.

Partihandel med bageriprodukter.

Partihandel med djupfrysta produkter (utom glass) och konserver.

Partihandel med naturkostprodukter.

Partihandel med tobak och andra tobaksvaror.

Partihandel med alkohol-, malt-, läske-, konditions- o.d. drycker (inkl. 
buteljering).

Partihandel med tillsats- o.d. ämnen som används inom livsmedelsindustrin. 

Partihandel med barnmat.

Partihandel med katt- och hundmat.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med kreatursfoder o.d. hör tili klass 4171.
Buteljering i samband med tillverkning eller blandning av alkoholhaltiga 
drycker och alkoholfritt vin hör tili klass 1161 eller 1162 under industri. 
Partihandel med foder för andra sällskapsdjur än hundar och katter samt 
partihandel med värd- o.a. tillbehör för alla slags sällskapsdjur hör till klass 
4199.
Partihandel med naturprodukter av läkemedelskaraktär för försäljning pä 
apotek hör tili klass 4181.
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PARTIHANDEL MED TEXTILER, KLADER OCH 
LÄDERVAROR

129

413

Partihandel med textiler, accessoarer och kläder, partihandel med tyger, 
partihandel med skinn- och pälsplagg samt partihandel med skodon.

4131 Partihandel med kläder
Partihandel med dam-, herr- och barnkläder, underkläder, trikäplagg, 
handskar, hattar, sportkläder, regnkläder, läderrockar och pälsar o.a. kläder 
och accessoarer.

Partihandel med arbetskläder.

4132 Partihandel med textil- och lädervaror
Partihandel med andra av tyg, läder o.d. tillverkade produkter än kläder och 
accessoarer.

Partihandel med hemtextiler, uppsydda gardiner och rullgardiner, borddukar, 
handdukar o.d., sängkläder.

Partihandel med väskor, kappsäckar och portföljer av tyg, läder och 
konstläder.

Partihandel med paraplyer.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med kläder och accessoarer hör tili klass 4131.
Partihandel med tyger och garn hör till klass 4133.
Partihandel med läder och skinn som rämaterial hör tili klass 4169.

4133 Partihandel med tyger och garn
Partihandel med tyger, trikä, garn och sybehör.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med symaskiner hör tili klass 4153.
Partihandel med kläder och accessoarer hör tili klass 4131.
Partihandel med andra tillverkade tyg-, trikä-, läder- o.d. varor hör tili klass 
4132.

4134 Partihandel med skodon
Partihandel med all slags skodon: skor, stövlar, galoscher, sportskor. 

Partihandel med lössulor, skosnören, lösklackar o.d.

Partihandel med skoputsmedel, skovax, skofärger o.d. värdmedel.

414 PARTIHANDEL MED JÄRN- OCH BYGGVAROR
Partihandel med järnhandelsvaror, byggvaror samt husgeräd.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med värme-, vatten- och ventilatlonsanordnlngar och -tlllbehör 
hör tili klass 4176.
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4141 Allmän partihandel med jam- och byggvaror
I eke special iserad partihandel med jam- och byggvaror och verktyg med 
brett Sortiment. Inom inget specialomräde färförsäljningen överstiga tvâ 
tredjedelar av hela försäljningen.

4142 Partihandel med verktyg och tillbehör
Partihandel med hand- och elverktyg och smä järnhandelsvaror: spik och 
skruv, beslag, borrar och borrstàl, andra elverktyg för hobbybruk, 
handverktyg, spadar, räfsor o.d., skottkärror, läs, gräsklippare, rep, slipstenar.

HIT HÖR INTE:
Försäljning av byggmaskiner för professioneilt bruk hör tili klass 4172. 
Partihandel med gräsklippningsmaskiner för professionellt bruk o.a. 
jordbruksmaskiner hör tili klass 4171.
Handel med andra maskiner för professionellt bruk 4174.

4143 Partihandel med trävaruprodukter
Partihandel med byggvaror och konstruktioner som främst bestär av trä eller 
förädlat trä samt parti- och detaljhandel (pâ brädgärdar) med sägat och 
hyvlat virke. Partihandel med plywood, sägat och hyvlat virke, blockboard, 
spän- och gipsskivor o.d.

Partihandel med dörrar, fönster, köksinredningar och andra fasta skâp 
oberoende av tillverkningsmaterialet.

Partihandel med smähus- och sommarstugepaket och baracker av 
varierande färdigställningsgrad och storlek.

Partihandel med likkistor, takstolar o.d.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med râvirke hör till klass 4164.
Partihandel med badrumsmöbler hör till klass 4176.

4144 Partihandel med metall- och mineralprodukter
Partihandel med byggvaror av jam och andra metaller och andra metallvaror 
samt med cement, grus, glas, isolermaterial o.d.: sand, grus, lättgrus, 
makadam o.d.; glas för byggnadsändamäl; cement- och betongvaror; gips; 
tegel; all slags taktäckningsmaterial; armeringsstâl; isolermaterial; berg-, 
cellulosa- och glasull, cellplast, polyuretan o.d.; bitumen; byggplast och 
-gummi; metallgjutgods som används i byggnader; stâlplât; järnprofiler; 
metallkonstruktioner; regnvattensystem, täckdikningsrör och stegar 
oberoende av tillverkningsmaterialet; sprängämnen och fyrverkeripjäser.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med W S-tillbehör hör till klass 4176.
Försäljning av färdig betong hör till klass 2250 under industri.

4145 Partihandel med färg, tapeter och golvbeklädnader
Partihandel med mälfärger, lack, tapeter o.a. ämnen och tillbehör för inre och 
yttre ytbeklädning: mälfärger, impregneringsmedel o.d.; lim; penslar, rullar
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o.d.; tapeter, keramiska plattor och lim och fogbruk för sädana; 
plattläggningstillbehör; golvbeläggningsmaterial: av plast, trä, kork; 
heltäckande manor m.m.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med and ra textil- e.d. mattor än heltäckande manor hör tili klass 
4185.
Partihandel med taktäcknings- och fasadmaterial (exkl. sädana av trä) hör tili 
klass 4144.
Partihandel med spackel och bruk hör tili klass 4144.

4146 Partihandel med husgeräd
Partihandel med kärl för tillagning och förvaring av mat, serviser och bestick 
och tillbehör för rengöring av sädana m.fl. husgeräd, partihandel med tvätt- 
och städredskap samt partihandel med andra hushällsartlklar av plast och 
gumml.

Köks- och prydnadsglas; porslin; ler- och plastkärl; plasthlnkar, -säar, 
-slangar; plastkassar och plastfilm för isolering; redskap av gummi; 
korgarbeten; tändningstillbehör; utegrillar.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med all slags W S-tlllbehör (t.ex. plaströr och gummipackningar) 
hör tili klass 4176.
Partihandel med täckdiknlngsrör hör tili klass 4144.
Partihandel med tvätt- och rengöringsmedel hör tili klass 4147.
Handel med tvätt- och städmasklner för professionellt bruk hör tili klass 4174. 
Partihandel med elektrlska hushällsmaskiner hör tili klass 415.

4147 Partihandel med rengöringsmedel
Partihandel med tvätt- och rengöringsmedel, vax o.d.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med insektbekämpningsmedel hör tili klass 4171.
Partihandel med tvätt- och rengöringsmedel och -tillbehör för personllg 
hygien hör tili klass 4183.
Partihandel med tvätt- och rengörlngsredskap hör tili klass 4146.
Partihandel med värdmedel och -tillbehör för skodon hör tili klass 4134.

415 PARTIHANDEL MED ELARTIKLAR OCH
HUSHÄLLSMASKINER
Partihandel med eiartiklar, kommunikationsutrustningar, hushällsmaskiner, 
hemelektronik och musikinstrument.

4151 Partihandel med eiartiklar
Partihandel med elinstallationstillbehör, belysningsarmaturer och andra 
elarmaturer.

Fast monterade och flyttbara belysningsarmaturer, ellednlngar och -kablar, 
Installationsrör och -tillbehör, dosor, säkringar, elcentraler och -mätare,
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transformatorer, generatorer, elvärmeanordningar och -tillbehör, glöd- o.a. 
lampor, komponenter: reläer, kontaktorer o.d., batterier.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med maskiner, anläggningar och delar tili sädana för industrin 
och annan produktions- och affärsverksamhet hör tili klass 4174.
Partihandel med elektrlska hushällsapparater hör tili klass 4153 eller 4152. 
Verksamheten vid företag med elinstallation som huvudsyssla hör tili klass 
3630 under byggverksamhet.

4152 Partihandel med kommunikationsutrustning
Pä andra Ställen icke klassificerad partihandel med 
kommunikationsutrustning: teleterminaler: telefoner, moblltelefoner, 
radlotelefoner och tillbehör tili dem, telefoncentraler, telesystem, utrustning 
för passerkontroll.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med datorer och kontorsmaskiner hör tili klass 4173.

4153 Partihandel med hushällsmaskiner
Partihandel med maskiner och apparater som används i hushällen: tvätt- och 
diskmaskiner; centrifuger och torktumlare; spisar, mikrovägsugnar o.d.; kyl-, 
sval- och frysskäp; bastuugnar; symaskiner; kaffebryggare; luftfuktare och 
-renare; hushällsassistenter och vispar; rakapparater.

HIT HÖR INTE:
Försäljning av storköksmaskiner hör tili klass 4174.
Partihandel med ventilationsanordningar hör tili klass 4176.
Partihandel med hemelektronik hör tili klass 4154.

4154 Partihandel med hemelektronik
Partihandel med hemelektronik och tillbehör tili sädan.

Utrustning för inspelning och ätergivning av ljud och bild;; radioapparater 
(även bilradior); TV-apparater; förstärkare; mottagare; högtalare; tomma bild- 
och ljudband och kassetter; rengöringstillbehör.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med mobiltelefoner hör tili klass 4152.
Partihandel med andra videoutrustningar och -tillbehör för bildinspelning hör 
tili klass 4191.

4155 Partihandel med musikartiklar
Partihandel med musikinstrument (pianon, gitarrer o.d.) och andra 
musikartiklar för privat och professionellt bruk.

Partihandel med inspelade ljud- och bildband samt grammofonskivor.
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416 PARTIHANDEL MED BRÄNSLEN OCH RÄVAROR
Partihandel med fiytande, fasta och gasformiga bränslen samt rävaror.

4161 Partihandel med fiytande bränslen
Partihandel med olja och förädlade oljeprodukter (bl.a. smörjmedel) samt 
flytgas.

Även försäijning av fiytande bränslen tili hushäll och fastigheter, dock ej 
försäljning pä servicestationer.

HIT HÖR INTE:
Servicestationsverksamhet hör tili klass 4540.

4162 Partihandel med naturgas

HIT HÖR INTE:
Transport av naturgas i rörlednlngar hör tili klass 5500 under transport.

4163 Partihandel med övriga bränslen
Partihandel med koi, bränntorv och klabbved samt pä andra ställen icke 
klassificerade bränslen.

4164 Partihandel med virkesrävara
Partihandel med obehandlat rävirke och julgranar samt import av virke.

HIT HÖR INTE:
Parti- och detaljhandel med sägat och hyvlat virke hör tili klass 4143.

4165 Partihandel med Industrikemikalier
Partihandel med industrikemikalier som används säsom rävara.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med läkemedel som definieras I apoteksvaruförteckningen hör tili 
klass 4181.
Partihandel med smörjmedel hör tili klass 4161.
Partihandel med tillsats- o.d. ämnen som används inom livsmedelsindustrin 
hör tili klass 4129.

4166 Partihandel med slaktdjur
Slakteriernas och djurförmedlingsföretagens partihandel med levande djur. 

HIT HÖR INTE:
Partihandel med sällskapsdjur hör tili klass 4199.
Partihandel med kött hör tili klass 4123.

4167 Partihandel med avfall och skrot
Partihandel med avfall för ätervlnning. Bilskroterier; annat metallskrot; 
papper; trä; glas; plast; spillolja.
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Även parti- och detaljhandel med bl.a. begagnade bildelar i samband med 
demontering eller nedskrotning av bilar.

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel specialiserad pä begagnade bildelar (utan egentligt skroteri) hör 
tili klass 4525.

4169 Partihandel med övriga rävaror
Partihandel med pappersmassa, papper, kartong o.d.

Även partihandel med ull, filt, hudar och skinn säsom rämaterial samt med pä 
andra stallen icke klassificerade rämaterial.

417 PARTIHANDEL MED MASKINER OCH ANDRA 
KAPITALVAROR
Partihandel med maskiner, apparater, tillbehör och möbler som används i 
Produktion eller affärsverksamhet samt med W S-anordningar och -tillbehör.

4171 Partihandel med jord- och skogsbruksmaskiner och 
-tillbehör
Partihandel med maskiner och anläggningar samt material och tillbehör som 
används i jord- och skogsbruket och försäljning av sädana tili jordbrukare 
samt för annat professioneilt eller produktionellt bruk.

Jordbruks- och skogstraktorer; markberednings- och skördemaskiner samt 
tilläggsutrustning; gräsklippningsmaskiner för professioneilt bruk; parti- och 
detaljhandel med skogsmaskiner och motorsägar; parti- och detaljhandel 
med gödselmedel, växtskyddsmedel, foder och utsäde samt andra material 
och tillbehör som används inom jordbruket, skogsbruket och 
boskapsskötseln.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med plantor och frö för t.ex gräsmattor hör tili klass 4192. 
Spannmälstorkar hör tili klass 0150 under jordbruk.
Torkning av spannmäl i samband med partihandel samt partihandel med 
spannmäl hör tili klass 4127.

4172 Partihandel med byggmaskiner
Partihandel med schaktnings- och byggmaskiner för professioneilt bruk.

Schaktningsmaskiner; bulldozrar och vägbyggmaskiner; snöslungor o.d.; 
eldrivna arbetsmaskiner för professioneilt bruk; varmluftfläktar, spikpistoler 
o.d.; byggnadsställningar.

HIT HÖR INTE:
Handel med jord- och skogsbrukstraktorer och -maskiner hör tili klass 4171.

4173 Partihandel med kontorsmaskiner och datorer
Partihandel med kontorsmaskiner och datorer samt andra apparater för 
kontor, butiker o.d. jämte tillbehör.
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Skriv- och räknemaskiner; datorer och hemdatorer, modern, terminaler o.d.; 
textbehandlingsmaskiner; kopiatorer; kassaapparater; kalkylatorer; 
butiksvägar; spräkstudior.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med m öblerför bildskärmsterminaler o.d. hör tili klass 4175. 
Partihandel med kylmöbler för butiker och maskiner för storkök hör tili klass 
4174.

4174 Partihandel med andra maskiner och tilibehör
Partihandel med industri- och andra annanstädes icke klassificerade 
maskiner, anläggningar och tilibehör för produktioneilt eller professioneilt 
bruk.

Maskiner och rabotar; processtyrnings- o.dyl. datatekniska anordningar; 
bearbetningsmaskiner; kylmöbler för butiker o.d. och storköksmaskiner; 
tvätt- och städmaskiner och -apparater för affärsmässigt bruk; industrivágar 
och -möbler; lyft- och andra transportanordningar (bl.a. hissar); 
kompressorer och pumpar; mät-, kontroll- och styrutrustning för industrin; 
arbetarskyddstillbehör.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med tillsats- o.d. ämnen för livsmedelsindustrin hör tili klass 4129. 
Partihandel med andra industrikemikalier som används säsom rävara hör tili 
klass 4165.
Partihandel med smörjmedel och andra oljeförädlingsprodukter hör tili klass 
4161.
Partihandel med egentliga datorer hör tili klass 4173.
Partihandel med truckar o.d. hör tili klass 4193.

4175 Partihandel med kontorsmöbler
Partihandel med möbler för kontor, butiker och andra offentliga miljöer.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med sjukhusmöbler hör tili klass 4182.
Partihandel med belysningsarmaturer hör tili klass 4151.

4176 Partihandel med värme-, vatten- och 
ventilationsanläggningar
Partihandel med anordningar och tilibehör som används i W S-installationer.

Värmeelement och -anordningar (bl.a. radiatorer, fjärrvärmeanläggningar); 
vattenarmaturer och -anordningar (bl.a. handfat, kranar, heredare); 
luftkonditioneringsapparater och -tilibehör; WS-mätare och -rör; 
isolermaterial särskllt avsedda för W S-rör; eldsläckningsutrustning; skäp och 
andra möbler särskilt avsedda för badrum o.dyl.

Även partihandel med regier- och styrutrustning för WS-ändamäl.

HIT HÖR INTE:
WS-installationsarbeten hör tili klass 3610 eller 3620 under byggverksamhet. 
Partihandel med andra byggisolermaterial hör tili klass 4144.
Partihandel med elvärmelement och -tilibehör hör tili klass 4151.
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418-419ÖVRIG PARTIHANDEL

4181 Partihandel med läkemedel
Partihandel med farmaceutiska specialpreparat, preparat som avses i 
Paragraf 10e apoteksvarulagen och läkemedel som upptas i 
apoteksvaruförteckningen.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med naturkostprodukter hör tili klass 4129.

4182 Partihandel med laboratorie- och sjukvärdsartiklar
Partihandel med laboratorie-, hälsovärds- och sjukvärdsapparater, -maskiner, 
-redskap och -tillbehör samt laboratoriekemikalier, diagnostiska preparat och 
desinfektionsmedel.

Även partihandel med hjälpmedel för invalider (t.ex. invalidcyklar, proteser) 
samt sjukhusmöbler.

4183 Partihandel med hygienprodukter och kosmetika
Partihandel med produkter för personlig hygien, parfymer och annan 
kosmetika.

Parfymer och rakvatten; tväl o.d.; kosmetlkprodukter.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med sanitets- och hygienprodukter av papper, cellulosa, vadd 
o.d. (hushälls- och toalettpapper, blöjor o.d.) hör tili klass 4199.
Partihandel med sanitetsmöbler och skäp, hyllor o.d. för badrum hör tili klass 
4176.

4184 Partihandel med sportartiklar
Partihandel med idrotts-, camping-, jakt- och fiskeredskap och -tillbehör samt 
cyklar, barnvagnar och tillbehör för sädana.

Campingmöbler, tält, sovsäckar; jakt- och skyttevapen och -tillbehör; kälkar; 
flytvästar; dykarutrustning; rullskridskor; vattenskidor; segelbräden; 
sporthjälmar m.fl. skyddsutrustningar, ridtillbehör.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med sportskor hör tili klass 4134.
Partihandel med sportkläder hör tili klass 4131.
Partihandel med andra bätar än s.k. segelbräden hör tili klass 4193.

4185 Partihandel med möbler och mattor
Partihandel med möbler för hemmet och andra än fast monterade mattor.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med belysningsarmaturer hör till klass 4151.
Partihandel med kontorsmöbler hör tili klass 4175.
Partihandel med fast monterade mattor hör tili klass 4145.
Partihandel med hemtextiler hör tili klass 4132.
Partihandel med tyger hör tili klass 4133.
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4186 Partihandel med pappersvaror och kontorsmaterial
Partihandel med andra än för sanitetsändamäl tillverkade pappersprodukter, 
trycksaker (exkl. böcker) samt skol- och kontorstillbehör.

Tidningar, haften; pennor; hobbymaterial; häftapparater o.d.; äffischer, 
postkort osv.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med böcker hör tili klass 4187.
Partihandel med sanitetsprodukter av papper e.d. hör tili klass 4199. 
Partihandel med kontorsmaskiner och datorer hör tili klass 4173.

4187 Partihandel med böcker
4188 Partihandel med ur och ädla metaller

Partihandel med ur och urdelar samt ädla metaller och av sädana tillverkade 
smycken, kärl o.d. föremäl.

4189 Partihandel med optiska artiklar
Partihandel med glasögon, kontaktlinser, kikare, teleskop samt andra optiska 
anordnlngar och tillbehör.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med laboratiorieutrustningar och -tillbehör hör tili klass 4182. 
Partihandel med maskiner och apparater för industrin och för annan 
produktion och affärsverksamhet hör tili klass 4174.

4191 Partihandel med fotografiska apparater och artiklar
Partihandel med sädana bildinspelningsapparater och tillbehör tili dem i vilka 
bilden upptas pä nägot annat medium än magnetband.

Stillbilds- och smalfilmskameror, -filmer och -utrustningar; projektorer; 
apparater och tillbehör för filmframkallning och framställning av koplor.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med apparater och utrustningar som tar upp bild pä magnetband 
(videokameror och -apparater) hör tili klass 4154.
Filmframkallning och framställning av kopior hör tili klass 2906 under industri.

4192 Partihandel med blommor och trädgärdsartiklar
Partihandel med frö för gräsmattor o.d., planter, snittblommor och kruk- o.a. 
grönväxter, snittgrönt samt med tillbehör för sädana.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med gödselmedel och andra jordförbättringsmedel hör tili klass 
4171.
Partihandel med utsäde hör tili klass 4171.
Partihandel med växtskydds- och bekämpningsmedel hör tili klass 4171.
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4193 Partihandel med bätar och vissa andra transportmedel
Partihandel med andra motorfordon än sädana som används pä allmänna 
vägar, bätar och bätmotorer samt flygplan.

Truckar; mikrobilar, motorkälkar o.d.; segel- och motorbätar, bätdelar och 
-tillbehör och bätmotorer jämte utrustning.

HIT HÖR INTE:
Handel med motorfordon för användning pä allmänna vägar samt tillbehör för 
sädana fordon hör tili klass 45.
Partihandel med cyklar hör tili klass 4184.
Partihandel med traktorer och andra jordbruksmaskiner hör tili klass 4171. 
Partihandel med bygg- och schaktningsmaskiner hör tili klass 4172. 
Partihandel med segelbräden hör tili klass 4184.

4199 Här oklassificerad partihandel
Partihandel med sanitetsprodukter (hushälls- och toalettpapper, blöjor o.d.) 
av papper, cellulosa o.d., automater, smycken (andra än av ädla metaller) 
konstnärstillbehör, prydnadsföremäl, syntetiskt korvskinn, leksaker, 
sällskapsdjur och värdtillbehör för sädana samt med andra annanstädes icke 
klassificerade varor.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med katt- och hundmat hör tili klass 4129.

42 AGENTURVERKSAMHET
Agenturverksamhet avser sädana enheter som agerar förmedlare imellän 
köpare och säljare eller deltar i affärstransaktioner för en huvudmans räkning. 
Huvudmannen kan vara utländsk eller inhemsk. Varorna övergär inte i 
agentens ägo.

Även auktionsförrättare och rävarubörsar.

HIT HÖR INTE:
Förmediing av värdepapper hör tili klass 614 under finansiering.
Förmedling av försäkringar hör tili klass 629 under försäkring.
Förmediing av fastigheter hör tili klass 652 under fastighetstjänster. 
Förmedling av resor hör tili klass 564.
S.k. KTK-företag som bedrivertransportförmedling hör tili klass 5652 under 
transport.
Befraktningsagenturer hör tili klass 5651 under transport.
Förmedling av inträdesbiljetter hör tili klass 9131 under rekreation och kultur. 
Agenturverksamhet i samband med bilhandel hör tili klass 4514.

421 ALLMÄN AGENTURVERKSAMHET 
4210 Ailmän agenturverksamhet

Agenturhandel med ett brett varusortiment. Ingen enskild varugrupp stärför 
mer än tvä tredjedelar av agenturhandeln.

Även auktionsförrättare.
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422 AGENTURER FÖR LIVS- OCH NJUTNINGSMEDEL 
4220 Agenturer för iivs- och njutningsmedel

Agenturhandel med livsmedel, lantbruksprodukter, frukt, kött, fisk, 
mjölkhushällningsprodukter, ägg, kaffe, te, kryddor, tobak, drycker, 
tillsatsämnen för livsmedel, katt- och hundmat och andra Iivs- och 
njutningsmedel. Även förmedling av drycker ur tillverkarnas lager.

423 AGENTURER FÖR TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSVAROR 
4230 Agenturer för textil- och beklädnadsvaror

Agenturhandel med accessoarer, kläder, textil- och läderprodukter (även 
rullgardiner), tyger, garn och skodon.

424 AGENTURER FÖR VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR 
4240 Agenturer för varaktiga konsumtionsvaror

Agenturhandel med husgeräd, hushällsmaskiner, hemelektronik, möbler, 
mattor, musikinstrument, sportredskap, cyklar, ur, smycken, glasögon, 
kikare, fotograferingsapparater och -tillbehör samt bátar och bátmotorer.

HIT HÖR INTE:
Agenturhandel med motorfordon, bl.a. personbilar och motorcyklar hör tili 
klass4514.

425 AGENTURER FÖR MASKINER OCH ANLÄGGNINGAR 
4250 Agenturer för maskiner och anläggningar

Agenturhandel med jordbruks-, industri-, bygg- och kontorsmaskiner, datorer 
och telekommunikationsutrustning (även telefoner).

Agenturhandel med metall- och mineralprodukter säsom byggmaterial (bl.a. 
byggskivor, betongprodukter, tegel, armeringsstäl).

Agenturhandel med hand- och eldrivna verktyg och tillbehör samt värme-, 
vatten- och ventilationsanordningar och -tillbehör, eltillbehör, kontors-, 
sjukhus-, butiks- o.d. möbler samt laboratorie- och sjukvärdsutrustning.

HIT HÖR INTE:
Agenturhandel med hushällsmaskiner och -apparater hör tili klass 4240. 
Agenturhandel med tapeter, mälfärger och plattor hör tili klass 4290.

426 AGENTURER FÖR TRÄ- OCH PAPPERSVAROR 
4260 Agenturer för trä- och pappersvaror

Agenturhandel med virkesrävara, sägat och hyvlat virke samt träprodukter 
säsom dörrar och fönster; pappersmassa, slipmassa, papper och kartong 
samt kartongprodukter. Agenturhandel med trähus, träskivor och fasta 
köksinredningar.
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427 AGENTURER FÖR ÖVRIGA RÄVAROR SAMT BRÄNSLEN
4270 Agenturer för övriga rävaror samt bränslen

Agenturer för bränslen och smörjmedel (även torv) samt bl.a. cement, sand, 
grus och byggnadssten, industrikemikalier, slaktboskap, glas-, plast- och 
metallskrot, ylle, filt, skinn, hudar och pälsskinn.

429 ÖVRIG AGENTURVERKSAMHET
4290 Övrig agenturverksamhet

Agenturer för leksaker, trädgärdsartiklar och frö, foder, trycksaker, 
kontorsförnödenheter, sanitetsvaror, tvätt- och rengöringsmedel, tapeter, 
mälfärger och plattläggningsmaterial, kosmetika och läkemedel; agenturer för 
likkistor; bokagenturer, tidningsagenter och pä andra stallen icke klassificerad 
agenturverksamhet.

43-44 DETALJHANDEL
Försäljning av nya och begagnade varor tili konsumenterna för personligt 
bruk eller användning i hemmet. Försäljningen sker pä varuhus, i snabbköp 
och betjäningsaffärer, butiksbilar, butiksbätar, kiosker, av postorderföretag, 
pä salutorg, i saluhallar, av gärdfarihandlare e.d.

Andelsaffärernas sparkasseverksamhet hör tili samma klass som den aktuella 
detaljhandeln. üthyrning och reparation av husgeräd vid sidan av 
detaljhandel hör tili samma klass som den aktuella detaljhandeln.

Reparation av husgeräd som enda verksamhet hör tili klass 449.

HIT HÖR INTE:
Försäljning tili jordbrukare eller industrin eller tili annan idkare av Produktion 
eller affärsverksamhet hör i regel tili den aktuella klassen under partihandel. 
Försäljning av bränslen tili hushällen hör tili klass 4530 om säljaren är en 
Servicestation och tili klass 416 i övriga fall.
Handel med bilar och andra motorfordon för användning pä allmänna vägar 
samt delar och tillbehör tili sädana fordon hör tili klass 45.
Üthyrning som enda verksamhet hör tili klass 67 Üthyrning av maskiner och 
apparater.

431 VARUHUSHANDEL
Detaljhandel som bedrivs av arbetsställen av varuhustyp med ett stört 
varusortiment och en butiksarea pä minst 400 kvadratmeter. Ingen enskild 
varugrupp stär för mer än tvä tredjedelar av heia försäljningen. 
Varusortimentet skall alltid omfatta ätminstone husgeräd, sportartiklar, 
järnvaror, textiler och skodon. Dessutom kan sortimentet innehälla livsmedel, 
droghandelsvaror, pappersvaror och böcker. För varje varugrupp finns en 
särskild avdelning men heia arbetsstället är konstruerat som en 
sammanhängande helhet.

Även detaljhandel som bedrivs som postorderhandel med brett Sortiment 
samt s.k. diversehandlar med en butiksarea pä minst 400 kvadratmeter.
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4311 Självbetjäningsvaruhus
Detaljhandel som bedrivs av s.k. bilmarketar och andra 
självbetjäningsvaruhus med en butiksarea pä minst 2500 kvadratmeter. 
Försäljningen bygger pä självbetjäningsprincipen men varuhuset kan ocksä 
ha diskar med betjäning. Ingen enskild varugrupp stär för mer än tvä 
tredjedelar av heia försäljningen.

4312 Varuhus
Detaljhandel som bedrivs av varuhus med brett varusortiment och en 
butiksarea pä minst 1000 kvadratmeter. Ingen enskild varugrupp stär för mer 
än tvä tredjedelar av heia försäljningen.

Även detaljhandel som bedrivs av postorderföretag med brett varusortiment.

4313 Mindre varuhus
Detaljhandel som bedrivs av butiker med brett varusortiment och en 
butiksarea pä 400-999 kvadratmeter. Ingen enskild varugrupp stär för mer än 
tvä tredjedelar av heia försäljningen.

432 ICKE SPECIALISERAD DETALJHANDEL MED 
DAGLIGVAROR
Detaljhandel där dagligvaror stär för minst tvä tredjedelar av heia 
försäljningen, utom i klass 4322 där dagligvarorna utgör minst hälften.

HIT HÖR INTE:
Försäljning av dagligvaror i varuhus hör tili klass 431.

4321 Supermarkethandel
Detaljhandel som bedrivs av självbetjäningsaffärer av supermarkettyp med 
en butiksarea pä minst 400 kvadratmeter. Dagligvarorna stär för minst tvä 
tredjedelar av försäljningen.

4322 Allmän detaljhandel med dagligvaror
Detaljhandel som bedrivs av självbetjänings- och betjäningsaffärer som 
koncentrerar sig pä dagligvaror och har en butiksarea pä mindre än 400 
kvadratmeter. Dagligvarorna stär för minst hälften av försäljningen. Även 
detaljhandel som bedrivs i butlksbilar och -bätar.

433 SPECIALISERAD DETALJHANDEL MED DAGLIGVAROR
Detaljhandel som bedrivs av specialiserade dagligvaruaffärer där de för 
branschen specifika specialprodukterna stär för minst tvä tredjedelar av 
försäljningen. Undantag utgör klass 4337 där dagligvarornas andel skall vara 
minst hälften. Även specialiserad livsmedelshandel I saluhallar och pä 
salutorg.
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4331 Detaljhandel med kött
Detaljhandel där oförädlat kött, inälvor, korv m.fl. förädlade köttprodukter stár 
för minst tvä tredjedelar av hela försäljningen. Köttaffärer; specialiserad 
kötthandel i saluhallar.

HIT HÖR INTE:
Handel med levande slaktdjur hör tili klass 4166 under partihandel.

4332 Detaljhandel med fisk
Detaljhandel där fisk, förädlade fiskprodukter, kräftor, musslor o.d. stär för 
minst tvä tredjedelar av heia försäljningen. Fiskaffärer; specialiserad 
fiskhandel i saluhallar och pä salutorg.

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel med akvariefiskar hör tili klass 4481.

4333 Detaljhandel med mjölk- och bageriprodukter
Detaljhandel där mjölkhushällningsprodukter eher bröd och andra 
konditoriprodukter stär för minst tvä tredjedelar av heia försäljningen.

Ostaffärer; glasskiosker; bröd- och konditoriaffärer; specialiserad torg- och 
saluhallshandel med bakverk.

4334 Detaljhandel med frukt och grönsaker
Detaljhandel där frukt och grönsaker stär för minst tvä tredjedelar av heia 
försäljningen.

Specialiserad torg- och saluhallshandel med frukt och grönsaker.

4335 Detaljhandel med sötsaker
Detaljhandel där sötsaker stär för minst tvä tredjedelar av heia försäljningen. 

"Karamellaffärer; pä sötsaker specialiserade delikatessaffärer.

HIT HÖR INTE:
Kioskförsäljning av sötsaker hör tili klass 4337 även om sötsakerna stär för 
mer än tvä tredjedelar av försäljningen. Skillnaden mellan kiosk och affär: se 
definitionen pä klass 4337.

4336 Detaljhandel med naturprodukter
Detaljhandel där naturkostprodukter stär för minst tvä tredjedelar av heia 
försäljningen.

HIT HÖR INTE:
Försäljning av naturprodukter pä apotek hör tili klass 4411.

4337 Kioskhandel
Detaljhandel med dagligvaror i kiosker. Kioskens varusortiment gär inte ut 
över det som fastställs i lag och förordning.

Dagligvarorna stär för minst hälften av försäljningen.
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Det största varusortimentet bland kioskerna har livsmedelskioskerna.

HIT HÖR INTE:
Egentliga glasskiosker hör till klass 4333.
Försäljning av uppvärmd eller pä annat satt tillredd mat (t.ex. korvkiosker) 
hör till klass 484.
Specialiserad detaljhandel med tidskrifter (tidningskiosker) hör till klass 4424. 
Detaljhandel med blommor (blomkiosker) hör till klass 4451.
Kiosker som säljer endast presentartiklar hör till klass 4485.

ANMÄRKNING:
Om en kiosk finns i anslutning till en livsmedels- eller annan affär sä att den 
har samma öppettider som affären hör den till samma klass som affären. Om 
kiosken däremot har andra öppettider än de som är tillätna för affärer hör den 
tili branschen kiosker.

Om en företagare bedriver annan verksamhet och i samband med den har en 
kiosk hör kiosken tili samma klass om den andra verksamheten om kioskens 
öppettider är beroende av denna verksamhet och om kiosken främst är 
avsedd att betjäna den andra verksamhetens kunder. Sädan annan 
verksamhet är t.ex. filmförevisning, idrottsverksamhet samt annan nöjes- och 
rekreationsverksamhet.

4339 Övrig specialiserad detaljhandel med dagligvaror
Specialiserad detaljhandel där nägon ovan icke klassificerad dagligvarugrupp 
stär för minst tvä tredjedelar av heia försäljningen; bl.a. tobaksaffärer.

Automatförsäljning av läskedrycker, sötsaker och tobak.

HIT HÖR INTE:
Hällande av automater för matportioner och kaffe hör tili klass 4850.

434 DETALJHANDEL MED ALKOHOLDRYCKER
4340 Detaljhandel med alkoholdrycker

Detaljhandel som bedrivs av Oy Alko Ab:s detaljhandelsbutiker samt av s.k. 
taxfree-butiker för försäljning av alkoholdrycker pä flygplatserna.

Även försäljning av alkoholdrycker ombord pä flygplan.

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel i rederiets regi med alkoholdrycker ombord pä fartyg i 
utrikestrafik hör tili klass 53 under transport.

435-436DETALJHANDEL MED TEXTILER, KLÄDER OCH SKODON
Specialiserad detaljhandel med textiler, accessoarer och kläder, tyger, läder- 
och pälsartiklar samt skodon.

HIT HÖR INTE:
Försäljning av textiler o.d. pä varuhus hör tili klass 431.
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4351 Allmän detaljhandel med textiler, kläder och skodon
Ospecialiserad detaljhandel med textiler, accessoarer och kläder, skodon, 
tyger o.d. Dessa produkter stär tillsammans för minst hälften av heia 
försäljningen.

Ingen enskild varugrupp skall dock stä för mer än hälften av heia 
försäljningen.

4352 Specialiserad detaljhandel med kläder
Specialiserad detaljhandel med kläder och accessoarer där pälsverk och 
skinnplagg, barnkläder eller mössor och hattar, dock inte skilt fö r sig, stär för 
mer än hälften av heia försäljningen. Däremot skall försäljningen av alla slag 
av kläder stä fö r minst hälften av heia försäljningen.

Även specialiserad detaljhandel med dam- och herrkläder.

Även uthyrning av accessoarer och kläder i samband med detaljhandel.

HIT HÖR INTE:
Uthyrning av accessoarer och kläder som huvudverksamhet hör tili klass 
6750 Uthyrning av hushällsartiklar.

4353 Detaljhandel med pälsverk och läderkläder
Detaljhandel med uppsydda päls- och läderplagg och -accessoarer. Även 
detaljhandel med skinn och pälssklnn som inte är uppsydda. Dessa varor 
skall stä fö r minst hälften av heia försäljningen.

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel med handskar och bälten av läder hör tili klass 4357.

4354 Detaljhandel med barnkläder
Specialiserad detaljhandel med barnkläder och accessoarer. Dessa artiklar 
stär för minst hälften av heia försäljningen.

4355 Detaljhandel med hattar och mössor
Specialiserad detaljhandel med mössor och hattar. Dessa artiklar stär för 
minst hälften av heia försäljningen.

4356 Detaljhandel med skodon
Detaljhandel där skodon stär för minst hälften av heia försäljningen.

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel med skodon pä varuhus hör tili klass 431.

4357 Detaljhandel med väskor
Detaljhandel där väskor, kassar o.d. stär för minst hälften av heia 
försäljningen.

Kappsäckar, handväskor, portföljer o.d. oberoende av tillverkningsmaterialet. 

Även handskar och bälten av läder.
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Paraplyer.

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel med skodon och väskor pä varuhus hör tili klass 431.

4361 Detaljhandel med tyger
Detaljhandel dar tyger stär för minst hälften av heia försäljningen.

4362 Detaljhandel med garn och handarbetstillbehör
Detaljhandel dar garn, sybehör o.d. stär för minst hälften av heia 
försäljningen.

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel med symaskiner hör tili klass 4382.

4363 Detaljhandel med inredningstextiler
Detaljhandel där uppsydda textiler för Inrednlngsändamäl stär för minst 
hälften av heia försäljningen.

Hemtextller: sängkläder, uppsydda gardiner och rullgardlner, borddukar, 
handdukar o.d.

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel med mattor hör tili klass 4399.
Detaljhandel med andra inredningstillbehör än textiler (t.ex. spjälgardiner) hör 
tili klass 4399.
Detaljhandel med heltäckande mattor hör tili klass 4372.

437 DETALJHANDEL MED JÄRN- OCH BYGGVAROR
Detaljhandel där järn- och byggvaror stär för minst hälften av heia 
försäljningen. Även specialiserad detaljhandel med gummi- och plastartiklar.

HIT HÖR INTE:
Parti- och detaljhandel med maskiner och tillbehör för jordbruksproduktion 
hör tili klass 4171 under partihandel.
Handel med sägat och hyvlat virke (bl.a. brädgärdar) hör tili klass 4143 under 
partihandel.

4371 Allmän detaljhandel med järn- och byggvaror
Detaljhandel med brett Sortiment där järn- och byggvaror samt verktyg 
tillsammans stär för minst hälften av heia försäljningen. Ingen enskild järn- 
eller byggvarugrupp fär stä för mer än hälften av heia försäljningen.

4372 Detaljhandel med färg, tapeter och golvbeklädnader
Detaljhandel där ämnen och tillbehör för invändig och utvändig ytbehandling 
och -beklädning stär för minst hälften av heia försäljningen.

Mälfärger, impregneringsmedel o.d.; lim; penslar, rullar o.d.; tapeter; 
keramiska plattor och plattläggningsmaterial och -tillbehör; 
golvbeläggningsmaterial: av plast, trä, kork osv. samt heltäckande mattor för 
fast montering.
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HIT HÖR INTE:
Detaljhandel med textil- och andra mattor som inte monteras fast hör till klass 
4399.

4373 Detaljhandel med husgeräd
Specialiserad detaljhandel med matbestick och serviser o.d., tvätt- och 
städredskap samt andra artlklar, utom plast- och gummiartiklar, som används 
I hushället.

Koks- och prydnadsglas; porslin; lerkärl; korgarbeten; tändningstillbehör; 
utegrillar.

HIT HÖR INTE:
Specialiserad detaljhandel med gummi- och plastartiklar hör till klass 4374. 
Detaljhandel med elektriska hushällsapparater hör till klass 4382.
Detaljhandel med tvätt- o.d. medel hör till klass 4412.
"De blindas" affärer hör till klass 4399.

4374 Detaljhandel med gummi- och plastvaror
Specialiserad detaljhandel med husgeräd av gummi och plast.

HIT HÖR INTE:
Specialiserad detaljhandel med däck för motorfordon hör till klass 4524.

4379 Övrig detaljhandel med jam- och byggvaror
Lässmeds- och nyckelaffärer.

Specialiserad detaljhandel med köksinredningar och andra fasta inredningar.

Specialiserad detaljhandel med sanitetsmöbler och -tillbehör och andra 
W S-artiklar.

Specialaffärer för gräsklippnings- o.d. maskiner samt annan specialiserad 
detaljhandel i järn- och byggbranschen.

HIT HÖR INTE:
W S-installationsaffärernas verksamhet hör till klass 3610 eller 3620 under 
byggverksamhet.
Handel med sägat och hyvlat virke hör till klass 4143 under partihandel.

438 DETALJHANDEL MED ELARTIKLAR OCH 
HUSHÄLLSMASKINER
Detaljhandel med eltillbehör, -maskiner och -apparater samt musikartiklar 
främst för hushällen.

4381 Detaljhandel med elartiklar och belysningsarmaturer
Detaljhandel med elinstallationstillbehör, belysningsarmaturer och andra 
elarmaturer främst riktad till hushällen. Dessa produkter stär för minst hälften 
av heia försäljningen.

Fast installerade och flyttbara belysningsarmaturer; skarv- o.a. ledningar; 
glöd- o.a. lampor; batterier; elvärmare; säkringar o.a. eltillbehör för hushället.
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HIT HÖR INTE:
Försäljning av elinstallationstillbehör och -anordningar för professionellt bruk 
(tili Installationsaffärer o.d.) hör tili klass 4151 under partihandel. 
Elinstallationsaffärernas verksamhet hör tili klass 3630 under 
byggverksamhet.
Detaljhandel med elektriska hushällsapparater hör tili klass 4382.

4382 Detaljhandel med hushällsmaskiner och hemelektronik
Specialiserad detaljhandel med hushällsmaskiner och hemelektronik och 
tillbehör tili sädana.

Även symaskiner; oinspelade ljud- och bildband och kassetter; 
bilradioapparater.

Reparation av hushällsmaskiner och hemelektronik vid sidan av detaljhandel. 
Reparation av bilradioapparater.

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel med mobiltelefoner hör tili klass 4383.
Affärer specialiserade pä uthyrning av videokassetter eller hemelektronik hör 
tili klass 6750 Uthyrning av hushällsartiklar.
Detaljhandel med grammofonskivor och inspelade band och kassetter som 
huvudsaklig verksamhet hör tili klass 4384.
Specialiserad reparation av hushällsmaskiner och hemelektronik hör tili klass 
4492.

4383 Detaljhandel med kommunikations- och 
databehandlingsutrustning
Specialiserad detaljhandel med elektronik främst för hushällen.

Mikrodatorer Inkl. färdig programvara; elektronikbyggsatser; komponenter; 
kalkylatorer; teleterminaler (telefoner, radiotelefoner och mobiltelefoner).

Detaljhandel med kontorsmaskiner som huvudsaklig verksamhet.

Reparation av mobiltelefoner.

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel med hemelektronik hör tili klass 4382.
Försäljning av elektroniska anläggningar, datorer o.d. samt tillbehör tili 
sädana tili företag och för annat professionellt bruk hör tili klass 4173 under 
partihandel.

4384 Detaljhandel med musikartiklar
Specialiserad detaljhandel med musikinstrument (pianon, gitarrer o.d.) och 
andra musikartiklar för privat och professionellt bruk.

Även detaljhandel med grammofonskivor och inspelade band och kassetter 
som huvudsaklig verksamhet.

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel med oinspelade band och kassetter hör tili klass 4382. 
Specialiserad detaljhandel med hemelektronik hör tili klass 4382.
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439 DETALJHANDEL MED INREDNINGSARTIKLAR
Specialiserad detaljhandel med möbler, mattor och andra inredningsartiklar 
utom textiler.

HIT HÖR INTE:
Specialiserad detaljhandel med inrednings- o.a. hemtextiler hör till klass 4363. 
Specialiserad detaljhandel med belysningsarmaturer hör till klass 4381.

4391 Detaljhandel med möbler
Specialiserad detaljhandel med möbler.

HIT HÖR INTE:
Specialiserad detaljhandel med köksinredningar hör till klass 4379. 
Specialiserad detaljhandel med mattor hör till klass 4399.
Detaljhandel med heltäckande mattor och andra golvbeläggningsmaterial för 
fast montering hör till klass 4372.
Handel med kontorsmöbler och möbler för offentlig miljö hör till klass 4175.

4399 Övrig detaljhandel med inredningsartiklar
Specialiserad detaljhandel med mattor samt annan specialiserad detaljhandel 
med pä andra Ställen icke klassificerade inredningsartiklar.

Mattaffärer; konst- och antikaffarer; kommersiella konstgallerier; 
spegelaffärer; ramaffarer om inramningsarbetet bedrivs vid sidan av 
detaljhandel; specialiserad detaljhandel med spjälgardiner; detaljhandel med 
rotting- och korgartiklar ("De blindas" affärer).

441 DETALJHANDEL MED APOTEKS- OCH 
DROGHANDELSVAROR

4411 Apotek
Detaljhandel som förutsätter apoteksrättigheter med farmaceutiska preparat, 
preparat som anses I paragraf 10e apoteksvarulagen och andra preparat som 
uppräknas i apoteksvaruförteckningen.

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel med naturprodukter hör till klass 4336.
Apotek som sjukhus o.a. anstalter upprätthäller i sina lokaliteter hör till 
samma klass som anstalten.

4412 Detaljhandel med droghandelsvaror
Detaljhandel med produkter som används för skötsel av personlig hygien, 
parfymer och annan kosmetika samt tvätt- och rengöringsmedel.

HIT HÖR INTE:
Specialiserad detaljhandel med tvätt- och rengöringsredskap för hushället hör 
till klass 4373.
Försäljnlng av tvätt- och rengöringsmedel för professioneilt bruk hör tili klass 
4147 under partlhandel.
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442 DETAUHANDEL MED BÖCKER OCH KONTORSMATERIAL
Specialiserad detaljhandel med böcker och tidningar samt skol- och 
kontorsmaterial. Antikvariat.

4421 Detaljhandel med böcker
Specialiserad detaljhandel med nya böcker.

4422 Detaljhandel med pappersvaror och kontorsmaterial
Specialiserad detaljhandel med andra än för sanitetsändamäl avsedda 
pappersvaror samt andra skol- och kontorstillbehör främst för hushällen.

Haften, block o.d.; häftapparater.

HIT HÖR INTE:
Specialiserad detaljhandel med elektronik (mikrodatorer o.d.) hör tili klass 
4383.
Försäljning av kontorsmaskiner, datorer o.d. masklner tili företag och för 
annat professioneilt bruk hör tili klass 4173 under partlhandel.
Försäljning av andra kontorstillbehör tili företag eller för professionell bruk 
hör tili klass 4186 under partihandel.
Specialiserad detaljhandel med kalkylatorer hör tili klass 4383.

4423 Antikvarisk handel
Specialiserad detaljhandel med gamla böcker, tidningar, grammofonskivor 
o.d.

Antikvariat.

4424 Detaljhandel med tidskrifter
Specialiserad detaljhandel med tidningar och andra tidskrifter. 

Tldningskiosker.

443 DETALJHANDEL MED GULDSMEDSPRODUKTER OCH UR 

4430 Detaljhandel med guldsmedsprodukter och ur
Specialiserad detaljhandel med guldsmedsprodukter och ur.

Reparation av ur vld sidan av detaljhandel.

HIT HÖR INTE:
Reparation av ur och guldsmedsprodukter som huvudsakllg verksamhet hör 
tili klass 4493.

444 DETALJHANDEL MED FOTO-, OPTIK- OCH 
HÄLSOVÄRDSARTIKLAR
Specialiserad detaljhandel med kameror och andra fotograferingstillbehör, 
optik- samt hälso- och sjukvärdsapparater och -tillbehör.
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4441 Detaljhande! med fotoartiklar
Specialiserad detaljhandel med nya och begagnade kameror, filmer och 
andra fotograferingstillbehör samt uthyrning av apparater vid sidan av den 
egentliga verksamheten.

Framkallning och kopiering av film  vid sidan av den egentliga verksamheten 
samt förmedling av framkallning.

Pass- och porträttfotografering vid sidan av den egentliga verksamheten.

HIT HÖR INTE:
Specialiserad framkallning och kopiering av film  hör till klass 2906 under 
industri.
Specialiserad porträttfotografering och separata fotograferingsautomater o.d. 
hör tili klass 9591 under personliga tjänster och hushällstjänster.

4442 Detaljhandel med optiska artiklar
Detaljhandel med glasögon, kontaktlinser, kikare, teleskop samt andra 
optiska artiklar och rengörings- o.a. tillbehör för sädana. Även synkontroll vid 
sidan av detaljhandel med optikartiklar.

4443 Detaljhandel med hälsovärdsartiklar
Detaljhandel med hälso- och sjukvärdsapparater och -tillbehör för 
konsumenterna. Bl.a. hjälpmedel för invalider (t.ex. proteser och rullstolar), 
hörapparater o.d.

HIT HÖR INTE:
Försäljning av dessa artiklar tili sjukhus eller för annat professionellt bruk hör 
till klass 4182 under partihandel.
Försäljning av sjukhusmöbler hör tili klass 4182 under partihandel.

445 DETALJHANDEL MED BLOMMOR OCH
TRÄDGÄRDSARTIKLAR

4451 Detaljhandel med blommor
Detaljhandel med snittblommor, prydnads- m.fl. grönväxter samt tillbehör för 
sädana.

Blomsteraffärer och -kiosker; torgförsäljning av blommor.

HIT HÖR INTE:
Försäljning av blommor i samband med begravningsbyräer hör till klass 9592.

4452 Detaljhandel med trädgärdsartiklar
Detaljhandel med plantor, frö och tillbehör för trädgärdsskötsel. Även 
planering av trädgärdsanläggningar vid sidan av detaljhandel.

HIT HÖR INTE:
Planering av trädgärdar som huvudsaklig verksamhet hör tili klass 7129. 
Grönbyggande hör tili klass 3170 under byggverksamhet.
Försäljning av frö för produktionella jordbruksändamäl hör tili klass 4171 
under partihandel.
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Försäljning av gödselmedel och jordförbättringmedel samt 
markupparbetningsmaskiner hör till klass 4171 under partihandel.

446 DETAUHANDEL MED SPORTARTIKLAR OCH BÄTAR
Detaljhandel med idrottsredskap och -tillbehör, bätar och bätmotorer och 
-tillbehör, barnvagnar samt vissa andra transportmedel.

4461 Detaljhandel med sportartiklar
Detaljhandel med idrotts-, camping-, jakt- och fiskeredskap och -tillbehör 
samt cyklar.

Campingmöbler, täit, sovsäckar; jakt- och skytteredskap och -tillbehör; 
skldor; kälkar; flytvästar; dykarutrustningar; rullskridskor; vattenskldor och 
segelbräden.

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel med sportskor hör till klass 435.
Detaljhandel med sportkläder hör till klass 435.
Detaljhandel med andra bätar an segelbräden hör till klass 4462.

4462 Detaljhandel med bätar och vissa andra transportmedel
Detaljhandel med segel- och motorbätar, bätmotorer och tillbehör.

Även detaljhandel med andra fordon än sädana som används pä allmänna 
vägar (mikrobilar, snökälkar o.d.).

Uthyrning och reparation av bätar och andra fordon vid sidan av 
detaljhandel.

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel med segelbräden hör till klass 4461.
Uthyrning av bätar som huvudsaklig verksamhet hör till klass 6710 Uthyrning 
av fordon.
Reparation av bätar som huvudsaklig verksamhet hör till klass 2720 under 
industh.
Handel med fordon som används pä allmänna vägar hör till klass 45.
Handel med traktorer och andra jordbruksmasklner hör till klass 4171 under 
partihandel.
Handel med bygg- och schaktningsmasklner hör tili klass 4172 under 
partihandel.

448 ÖVRIG DETALJHANDEL

4481 Detaljhandel med sällskapsdjur
Specialiserad detaljhandel med sällskapsdjur och tillbehör för sädana, även 
värd vid sidan av den egentllga verksamheten (t.ex. trlmning).

Akvarie- och fägelaffärer.

HIT HÖR INTE:
Skötsel och träning av sällskapsdjur som huvudsaklig verksamhet (kennel, 
trimning, medicinsk värd) hör till klass 9800 Övrlga oklasslficerade tjänster.



152 G  H A N D E L

4482 Detaljhandel med begagnade varor
Specialiserad detaljhandel med begagnade kläder och skor, möbler, 
hemelektronik od.

Lopptorg.

HIT HÖR INTE:
Antikaffärer hör till klass 4399.
Försäljning av gamla tidningar och böcker hör tili klass 4423.
Detaljhandel med begagnade kameror, projektorer o.d. hör tili klass 4441. 
Specialiserad detaljhandel med begagnade bildelar hör tili klass 4525. 
Bilskroterier hör tili klass 4167 under partihandel.

4483 Detaljhandel med leksaker och hobbyartiklar
Specialiserad detaljhandel med leksaker och hobbyartiklar.

Detaljhandel med frlmärken, gamla mynt o.d.

Detaljhandel med mälningstillbehör (konst- och porslinsmälning).

4484 Detaljhandel med barnvagnar och -artiklar
Specialiserad detaljhandel med barnvagnar och barnvagnstillbehör.

Barnvagnar och -kärror jämte tlllbehör; barnsängar; barnstolar; matbestick 
och -serviser för barn.

HIT HÖR INTE:
Specialiserad detaljhandel med barnkläder hör tili klass 4354.
Specialiserad detaljhandel med leksaker hör tili klass 4483.

4485 Detaljhandel med presentartiklar
Specialiserad detaljhandel med presentartiklar, smycken (andra än av ädla 
metaller), prydnadsföremäl och suvenirer.

4489 Här oklassificerad detaljhandel
Detaljhandel med bl.a. stämplar, peruker, klabbar och diverse varor; av andra 
än begravningsbyrär bedrlven detaljhandel med gravstenar.

HIT HÖR INTE:
Auktionsverksamhet hör tili klass 4210.
Verksamhet som bokagent utan eget lager hör tili klass 4290.
Försäljning av arbetarskyddsutrustning hör tili klass 4174 under partihandel. 
Av begravningsbyräer bedrlven detaljhandel med gravstenar samt byräernas 
övriga verksamhet hör tili klass 9592.

449 REPARATION AV HUSHÄLLSARTIKLAR
Reparation av husgeräd och personliga artiklar säsom skor, eldrivna 
hushällsapparater, ur och smycken säsom huvudsaklig verksamhet.

HIT HÖR INTE:
Reparation av hushällsartiklar vid sidan av parti- eller detaljhandel hör tili klass 
41 eller 43-44.
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Reparation av motorfordon hör till klass 454.
Reparation av kläder och textiler hör tili klass 6630 Tvätteriverksamhet.

4491 Reparation av skor och lädervaror
Reparation av skor, portföljer, halten o.d. föremäl.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av skor o.a. lädervaror som huvudsakiig verksamhet hör tili klass 
13.

4492 Reparation av elektriska hushällsapparater
Reparation, service och installation av radio- och TV-mottagare, skivspelare, 
video- och ljudbandspelare o.a. hemelektronikapparater, kylskäp, 
tvättmaskiner, dammsugare o.a. hushällsmaskiner. Även installation och 
service av TV-antenner i samband med detaljhandel.

HIT HÖR INTE:
Service av bilradioapparater och mobiltelefoner hör tili klass 438. 
Specialiserad installation och service av TV-antenner hör tili klass 3630 under 
byggverksamhet.

4493 Reparation av ur och smycken
Reparation av ur och smycken.

4499 Övrig reparation av hushällsartiklar
Reparation av cyklar, kameror, musikinstrument o.d. som huvudsakiig 
verksamhet. Även reparation av utombordsmotorer, gräsklippningsmaskiner, 
flytgasanordningar o.d. samt service och reparation av hjälpmedel för 
invalider.

HIT HÖR INTE:
Lässmeds- och nyckelaffärer hör tili klass 4379 under detaljhandel. 
Reparation och service av anläggningar och maskiner i yrkes-, företags- o.a. 
produktioneilt bruk hör tili samma klass som tillverkningen eller importen av 
anläggningarna.

45 HANDEL MED MOTORFORDON SAMT SERVICE 
OCH REPARATION
Parti-, detalj- och agenturhandel med samt reparation och service av nya och 
begagnade motorfordon säsom person-, paket- och lastbilar, bussar och 
specialbilar samt motorcykiar och mopeder.

Parti- och detaljhandel med samt reparation av släpvagnar för motorfordon.

Parti-, detalj- och agenturhandel med däck, reservdelar och utrustning för 
motorfordon.

Detaljhandel med motorbränslen och smörjmedel säsom bensin, dieselolja 
och smörjolja.
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HIT HÖR INTE:
Handel med jordbrukstraktorer hör till klass 4171 (partihandel) eller4250 
(agenturverksamhet).
Handel med och agenturer för självgäende arbetsmaskiner (bl.a. truckar och 
lyftkranar) och motordrivna anordningar (bl.a. vägmaskiner och grävskopor) 
hör till klass 41 eller 42.
Partihandel med bränslen och smörjmedel hör till klass 416 och 
agenturhandel med sädana hör till klass 4270.
Uthyrnlng och användnlngsleasing av motorfordon hör till klass 6710 
Uthyrning av fordon.

451 PARTIHANDEL MED MOTORFORDON OCH
MOTORFORDONSDELAR

4511 Partihandel med motorfordon
Partihandel med personbllar, farmarbllar, husbilar, motorcyklar, skotrar och 
mopeder.

All slags partihandel med bruksfordon (även begagnade). Handel med paket- 
och lastbilar, bussar samt brandbilar, ambulanser, likbilar, servicebilar och 
liknande specialbilar.

ANMÄRKNING:
Se även anmärkningen till klass 4521.

4512 Partihandel med däck
Partihandel med däck och slangar for motorfordon samt däckdubbar.

4513 Partihandel med motorfordonsdelar och -tillbehör
Partihandel med reservdelar (även utbytesmotorer), ackumulatorer, rattar, 
spoilers o.a. tillbehör till bilar och motorcyklar samt bilfärger.

Partihandel med släpvagnar och pähängsvagnar samt husvagnar o.d. 
släpvagnar.

HIT HÖR INTE:
Partihandel med bilradioapparater hör till klass 4154 och med mobiltelefoner 
till 4152 under partihandel.

4514 Agenturer for motorfordon och motorfordonsdelar
Agenturhandel med motorfordon samt däck, delar och tillbehör till sädana. 

Agenturhandel med begagnade bildelar.

ANMÄRKNING:
Här avses med fordon, däck, delar och tillbehör samma produkter som i 
klasserna 4511-4513.
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452 DETALJHANDEL MED MOTORFORDON OCH 
MOTORFORDONSDELAR

4521 Detaljhandel med nya bilar
Detaljhandel med nya personbilar, farmarbilar och husbilar.

ANMÄRKNING:
Försäljning av paket- och lastbilar, bussar o.d. hör till klass 4511. Se 
definitionen till klass 41 och klasserna 43-44.

4522 Detaljhandel med begagnade bilar
Detaljhandel med begagnade personbilar och motorcyklar.

4523 Detaljhandel med motorcyklar
Detaljhandel med motorcyklar och sidovagnar, skotrar, mopeder o.d.

4524 Detaljhandel med däck
Detaljhandel med bil- och motorcykeldäck och dubbar till dem.

4525 Detaljhandel med motorfordonsdelar och -tillbehör
Detaljhandel med reservdelar till bilar och motorcyklar (även utbytesmotorer), 
ackumulatorer, bilfärger.

Detaljhandel med överdrag för bilsäten.

Även handel med begagnade blldelar (Inkl. detaljhandel med begagnade 
utbytesmotorer).

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel med bilradioapparater hör till klass 4382.
Detaljhandel med mobiltelefoner hör till klass 4383.
Handel med begagnade bildelar frän bilskroterier hör till klass 4167.

4526 Detaljhandel med husvagnar
Detaljhandel med husvagnar o.a. släpvagnar för hushällens behov.

453 SERVICESTATIONSVERKSAMHET 
4530 Servicestationsverksamhet

Detaljhandel med flytande bränslen och smörjmedel (försäljning till 
allmänheten) för bilar, motorcyklar, bätar osv.

Tvätt, service och reparation av motorfordon i samband med nämnda 
försäljning. Även servicestationernas försäljning av flytgas, biltillbehör och 
-reservdelar samt bl.a. grillkol, livsmedel, läskedrycker, sötsaker och tobak.

HIT HÖR INTE:
Kafäer, barer och restauranger pä servicestationer hör till klass 48 
Restaurangverksamhet. Speciallserad reparation och service av motorfordon 
hör till klass 454.
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454 REPARATION AV MOTORFORDON

4541 Reparation av bilar
Reparation och service av biiar annat än pä Servicestationen Bl.a. 
rostskyddsbehandling, tvätt och omklädning av bilar; mälning av bilar; 
reparation av bilplätar; reparation av vindrutor o.a. bilrutor; service och 
reparation av bromsar, avgasrör, transmissionsanordningar, motorer och 
motordelar o.d. Testning av bilar i samband med reparationsverksamhet.

Även bogsering av bilar.

HIT HÖR INTE:
Testning av bilar annat än i samband med reparation hör tili klass 7190 under 
tekniska tjänster.

4542 Reparation av motorcyklar
Reparation och service av motorcyklar, skotrar, mopeder o.d.

HIT HÖR INTE:
Reparation pä bilverkstäder hör tili klass 4541 och pä servicestationer tili klass 
4530.

4543 Reparation av däck
Montering, balansering, reparation och dubbning av däck pä annat än 
servicestationer eller vid tillverkningen.

HIT HÖR INTE:
Regummering av däck i stör Skala hör tili klass 2111 under industri.
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H HOTELL-OCH
RESTAURANGVERKSAMHET

47 HOTELL- OCH ANNAN
INKVARTERINGSVERKSAMHET
Bedrivande av inkvarteringsverksamhet mot betalning. Minimikännetecknet 
för inkvarteringsverksamhet är att gästen anvisas ett rum, en campingpiats 
eller annat nattkvarter. Gästerna är vanligen tillfälliga.
Inkvarteringsverksamhet bedrivs bl.a. av hotell, resandehem, vandrarhem, 
semesterbyar, pensionat, campingplatser och styguthyrare. Även 
restaurangverksamhet som en del av inkvarteringsverksamhet.

HIT HÖR INTE:
Anordnande av hytter och sovplatser för täg- och bätpassagerare hör, om 
trafikidkaren själv producerar dessa tjänster, tili klass 511, 5311 eller 5321 
under transport.
Upprätthällande av natthärbärgen hör tili klass 8899 under socialvärd. 
Uthyrning av bostäder i studenthus och andra internat hör tili klass 6511 
under fastighetstjänster.
Inkvarteringsrum vid kurscentraler hör till klass 8521 under utbildning. 
Sommarkolonier för barn hör till klass 8899 under socialvärd.
Badhoteil ingär i hotellverksamheten men den övrlga bad- och 
rehabiliteringsverksamheten hör tili klass 8719 Övrig sjukhusvärd eller 9599 
Oklassificerade personliga tjänster.
Semesterhem som upprätthälls av förbund o.d. föreningar hör i regel tili klass 
92 Organisationer.
Social semester som förbund arrangerar hör tili klass 8899 under socialvärd. 

ANMÄRKNING:
Om semestercentra och kurscentraler används av andra än ägarens eller 
besittnlngshavarens personal eller rnedlemrnar och de har näringstlllständ för 
inkvarteringsverksamhet hör de tili klass 4710 eller 4720 (med hotellstandard) 
eller 4730 (övrlga).

471 HOTELL MED UTSKÄNKNINGSRESTAURANG 
4710 Hotell med utskänkningsrestaurang

Inkvarteringsrörelse med facillteter säsom möblerade rum med dusch eller 
bad för inkvartering av gästerna samt restaurang med 
utskänkningsrättlgheter för servering av mat och förfriskningar till gästerna. 
Sädana inkvarteringsrörelser är hotell, motorhotell och motell med 
utskänkningsrättlgheter.

Eventuella konferens-, privatrums- eller bankettjänster i anslutning tili hotell. 

HIT HÖR INTE:
Uthyring av kongress- och festlokaler utan samband med hotell eller 
inkvarteringsrörelse hör tili klass 6519 under fastighetstjänster.
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472 ÖVRIGA HOTELL 
4720 Övriga hotell

Inkvarteringsrörelse med faciliteter säsom möblerade rum med dusch eller 
bad for inkvartering av gästerna samt restaurang for servering av mat till 
gästerna. Inkvarteringsrörelserna har receptionsservice. Sädana 
inkvarteringsrörelser är bostadshotell, sommarhotell, hospits och 
vandrarhoteli. Om ett sommarhotell har restaurang hör helheten under 
restaurangverksamhet. Sälunda anses sommarhotell alltld sakna 
utskänkningsrättigheter.

Bostadshotell och inkvarteringsrörelser som eljest uppfyller de krav som stalls 
pä hotell men som inte har eller i samband med vilka inte har ordnats 
restaurang.

Sommarhotell, dvs. inkvarterinsrörelser som arbetar säsongmässigt under 
sommaren, som har möblerade rum med bekvämligheter för inkvartering av 
gästerna. Inkvarteringsrummen I dessa hotell är under större delen av äret i 
annan användning, t.ex. som studentbostäder. Restauranger i anslutning tili 
sommarhotell hör alltld under restaurangverksamhet. Hotellen använder 
vanligen namnet sommarhotell.

Pä andra Ställen icke nämna hotell; bl.a. inkvarterinsrörelser av hotelltyp med 
restaurang men utan utskänkningsrättigheter.

HIT HÖR INTE:
Intematverksamhet och uthyring av bostäder hör tili klass 6511 under 
fastighetstjänster.

473 RESANDEHEM OCH PENSIONAT 
4730 Resandehem och penslonat

Resandehem dvs inkvarteringsrörelser som erbjuder sina gäster möblerade 
rum utan sädana till rummet hörande bekvämligheter som dusch eller bad 
och toalett. For servering av mat till gästerna kan resandehemmet ha ett 
frukostrum, en restaurang e.d. Resandehem kan även arbeta under sädana 
namn som gästgiveri, värdhus e.d.

Pensionat, dvs inkvarteringsrörelser som erbjuder sina gäster inkvartering 
vanligen för en längre vistelse. I tjänsterna Ingär alltld möjlighet tili helpension. 
Sädana inkvarteringsrörelser är pensionat, semesterhem, vilohem, 
rekreationshem o.d.

474 VANDRARHEM 
4740 Vandrarhem

Inkvarteringsrörelser som saknar rumsservice och där gästerna kan använda 
egna sängkläder. De är vanligen avsedda för fritidsresenärer.

HIT HÖR INTE:
Vandrarhem med hotellstandard (vandrarhoteli) hör tili klass 4710 eller 4720.
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475 SEMESTERBYAR 
4750 Semesterbyar

Inkvarteringrörelser där gästerna främst ¡nkvarteras i semesterstugor men 
även i andra rum. Det skall ftnnas minst ätta semesterstugor pä omrädet.

HIT HÖR INTE:
Semesterbyar med hotellstandard (semesterhoteil) hör tili klass 4710 eller 
4720.
Semesterstugor pá campingplatser hör tili klass 4770.

476 ÖVRIGA INKVARTERINGSRÖRELSER SOM KRÄVER
TILLSTÁND

4760 Övriga inkvarteringsrörelser som kräver tillstánd
Semestercentra och kurscentraler som inte häller hotellstandard.

477 CAMPINGPLATSER
4770 Campingplatser

Rörelser som erbjuder sina gäster en campingplats samt basbekvämligheter 
säsom tvättrum och toaletter. Gästerna bor t.ex. i tält eller husvagnar. 
Campingplatserna kan ocksä ha stugor för övernattning.

478 ÖVRIGINKVARTERINGSVERKSAMHET
4780 Övrig inkvarteringsverksamhet

All inkvarteringsverksamhet som inte förutsätter tillstánd och som erbjuder 
gásten tillfällig övernattningsplats mot betalning. Sädan verksamhet bedrivs 
alltid i liten Skala vanligen som binäring t.ex. tili gärdsbruk. Uthyrning av 
semesterstugor, rum för övernattning, inkvartering i samband med 
gárdsturism, annan inkvartering i privathem samt pensionat och vandrarhem i 
liten Skala.

Vid sädan inkvarteringsverksamhet i liten Skala är antalet samtidigt 
inkvarterade personer högst 40 utom eventuellt i sädana vandrarhem som är 
öppna bara en del av äret och vilkas lokaler främst används för andra 
ändamäl.

Även inkvarterigsverksamhet pä fartyg om den bedrivs av en utomstäende 
företagare.

479 TJÄNSTER FÖR INKVARTERINGSVERKSAMHETEN 
4790 Tjänster för inkvarteringsverksamheten

Rumsbokningstjänster för hoteil och andra inkvarteringsrörelser och 
inkvarteringsförmedling (t.ex. förmedling av semesterterstugor).

48 RESTAURANGVERKSAMHET
Försäljning av portionstillredd eller pä annat sätt portionerad mat och dryck 
för omedelbar förtäring. Sädan verksamhet bedriver bl.a. restauranger,
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kafäer, barer, matserveringar. Även catering och försäljning over disk av 
tillredd mat och dryck för omedelbar förtäring.

Restauranger i hotell och varuhus betraktas som restaurangverksamhet om 
de beträffande öppettiden eller -säsongen väsentligt aw iker frän hotellets 
eller varuhusets öppettid eller -säsong. T.ex. ett sommarhotell kan ha en 
avsevärt kortare öppetsäsong än en restaurang som finns i anslutning tili 
hoteilet. Sälunda hör sommarhotellens restauranger under 
restaurangverksamhet. Även i varuhus verksamma restauranger som häller 
öppet sedan varuhuset har stängt hör under restaurangverksamhet. Av annat 
företag eller annan företagare bed riven restaurangrörelse betraktas alltid som 
restaurangverksamhet.

Även restaurangverksamhet pä Servicestationen

Restaurangverksamhet som restaurangrörelsen bedriver pä arbetsplatser, i 
skolor o.d platser.

Restaurangverksamhet i egen regi pä sjukhus, truppförband o.d hör till 
samma klass som dessa inrättningar.

HIT HÖR INTE:
Restaurangverksamhet ombord pä täg, flygplan eller passagerarfartyg och 
-färjor hör till klass 5 Transport om trafikldkaren själv producerar dessa 
tjänster.
Kioskförsäljning hör till klass 4337.

481 UTSKÄNKNINGSRESTAURANGER

4811 Allmänna utskänkningsrestauranger
Restaurangverksamhet där gästerna förutom matsal, kökstjänster och 
servering av alkoholfria drycker inomhus serveras alkoholhaltlga drycker 
säsom A-öl, viner eller starksprit.

Även bar, diskotek, kabaräföreställningar, dansgolv och plats för pilkastning 
o.d. i samband med utskänkningsrestauranger.

HIT HÖR INTE:
Utskänkningsrestauranger pä hotell hör tili klass 4710.
Restaurangverksamhet utan utskänkling hör till klass 482.
Klubbrestauranger med utskänkning hör tili klass 4812.

4812 Klubbrestauranger
Utskänkningsrestauranger där även andra än älderbegräsningar gäiler för 
gästernas inträde.

482 KAFEER OCH ANDRA RESTAURANGER SOM KRÄVER 
TILLSTÄND

4820 Kafeer och andra restauranger som kräver tillständ
All slags restaurangverksamhet utan utskänkningsrättigheter där gästen 
vanligen erbjuds faciliteter inomhus (bord, stol osv.)
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Kate-, bar- eller annan restaurangverksamhet dar gästen serveras i kök 
tillredda matportioner och erbjuds faciliteter inomhus (bl.a. bord, stol).

Kate- och barverksamhet dar i kök tillredda matportioner inte serveras. 
Kunden erbjuds bord och sittplats inomhus. Oftast serveras kaffe, te, 
läskedrycker, smörgäsar, kaffebröd o.d. och det kan ocksä finnas 
matportioner som värms upp i t.ex. mikrovägsugn.

Glassbarer.

HIT HÖR INTE:
Dansplatser dar servering av förfrisningar är av sekundär betydelse hör tili 
klass 9191 under rekreation och kultur.

483 PERSONALRESTAURANGER OCH ANSTALTSMATSALAR 
4830 Personalrestauranger och anstaltsmatsalar

Mältids- och annan Service som restaurangrörelser anordnar pä arbetsplatser 
och anstalter, i skolor osv. Dessa restaurangrörelser kan ägas av säväl stat 
och kommun som av privata företag.

HIT HÖR INTE:
Restaurangverksamhet i egen regi pä sjukhus, truppförband o.d. hör tili 
samma klass som dessa.
soldathemsföreningarnas verksamhet hör tili klass 9290 under 
Organisationen

484 STÄND FÖR FÖRSÄLJNING AV KAFFE, KORV O.D.
4840 Ständ för försäljning av kaffe, korv o.d.

Försäljning av uppvärmd eller pä annat sätt tillredd mat över disk varvid tili 
kundens förfogande inte finns bord eller sittplatser inomhus. Det kan finnas 
sittplatser utomhus i anslutning tili försäljningen. Sortimentet omfattar t.ex. 
varm korv, pommes frites, smäfranska, köttpirägar, saft, kaffe och kaffebröd.

ANMÄRKNING:
Kioskförsäljning av läskedrykcer, sötsaker o.d. heit tillverkade näringsämnen 
hör tili klass 4337 under detaljhandel.

Glasskiosker hör tili klass 4333.

485 CATERING 
4850 Catering

Tillredning och portionering av mat och dryck i storkök eller motsvarande för 
konsumtion pä annat stalle (t.ex. restauranger, flygplan).

Festservice för hemmen.

Cateringföretagens serveringsverksamhet.

Upprätthällande av matportions- och kaffeautomater som fungerar med 
mynt. Den som bedriver verksamhet av detta slag kan ha flera automater pä 
flera olika stallen.

HIT HÖR INTE:
Tillredning i samband med egentlig livsmedelsindustri av matportioner för
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omedelbar konsumption hor till klass 11 under industri. 
UppratthSllande av laskedryckautomater hor till klass 4339.
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I TRANSPORT
Yrkesmässig, av ekonomiska enheter med trafikidkande som huvudsaklig 
verksamhet bedriven transport jämte därtill hörande tjänster.

HIT HÖR INTE:
Posttrafik hör tili klass 57 och telekommunikation tili 58.
Transport som inom andra branscher (handel, industri) betjänarden 
huvudsakliga verksamheten klassificeras som denna om transporten inte kan 
särskiljas som ett eget arbetsställe.
Trafikministeriet hör tili klass 8140 under offentlig förvaltning. 
Branschorganlsationer i trafikbranschen hör tili klass 9222 under 
Organisationen

51 JÄRNVÄGSTRAFIK
Transport av gods och passagerare per järnväg i säväl förorts som fjärrtrafik. 
Av Statsjärnvägarna ombesörjd trafik och service pá trafikplatser och banor 
samt depáemas och järnvägsstyrelsens verksamhet.

HIT HÖR INTE:
Metrotrafik hör tili klass 5210.
Järnvägarnas verkstäder hör tili klass 2730 under industri.
Byggande och reparation av järnvägar (bandistrikten) hör tili klass 3730 
under byggverksamhet.
Byggande och reparation av stations- o.a. byggnader hör tili klass 3510.

511 JÄRNVÄGARNAS PERSON- OCH GODSTRAFIK
5110 Järnvägarnas person- och godstrafik

Transport av passagerare per järnväg inkl. sov- och andra 
specialvagnstjänster, transport av resgods samt gods (inkl. transportmedel) 
och post per järnväg.

HIT HÖR INTE:
Biltransport inom transportsystemet Transpoint hör tili klass 5240. 
Restaurangvagnstjänster och försäljning i vagnarna hör tili klass 48 
Restaurangverksamhet.

512 TJÄNSTER FÖR JÄRNVÄGSTRAFIKEN
5120 Tjänster för järnvägstraf iken

Järnvägsstyrelsen, ombesörjande av trafiken pä trafikplatser (stationer, 
hállplatser och stopp) och banor, SJs terminaltjänster, service och reparation 
av rullande materiel pä SJs depäer samt städning av rullande materiel och 
stationsbyggnader och andra av SJs personal utförda tjänster.

HIT HÖR INTE:
SJs verkstäder hör tili klass 2730 under industri.
Tjänster som andra än SJs personal mot detaining utför pä järnvägsstationer 
hör tili samma klass som den aktuella tjänsten.
Stationsrestauranger hör tili klass 48 Restaurangverksamhet.
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Stationskiosker hör till klass 4337, 4451 eller 4840.
Bärare hör till klass 9599 under personliga tjänster och hushällstjänster.

52 VÄGTRAFIK
Transport av passagerare och gods pä vägar, spärvägar och metro samt i 
beställnings- och linjetrafik.

HIT HÖR INTE:
Personaltransport som staten, kommuner, församlingar, företag o.d. utför i 
egna bussar eller personbilar hör tili den aktuella branschen. 
Ambulanstransporter hör tili klass 8733.
Uthyrnlng av bilar utan förare, inkl. leasing, hör tili klass 6710.
Vägtransport av gods med handelns, industrins osv. egna transportmedel hör 
tili den aktuella branschen.
Godsstationer, terminaler, beställningscentraler för last- och paketbilar samt 
annat förmedling av transporter hör tili klass 5652.

521 SPÄRVÄGS- OCH METROTRAFIK 
5210 Spärvägs- och metrotrafik

Av trafikverk bedriven spärvägs- och metrotrafik vad beträffar dessa 
trafikformer.

HIT HÖR INTE:
Byggande av spärvägs- och metrotunnlar hör tili klass 3720.
Byggande av rälsnät hör tili (dass 3730.
Byggande av stationer hör tili klass 3510.

522 BUSSTRAFIK 
5220 Busstrafik

Transport av passagerare med bussar i lokal-, förstads- och fjärrtrafik, i 
inhemsk- och utländsk linje- och beställningstrafik, även transport av gods 
och post med bussar. Till denna bransch hör även postens busstrafik och 
flygbolagens busstrafik tili flygplatser.

HIT HÖR INTE:
Busstationernas tjänster hör tili klass 5611.

523 TAXITRAFIK 
5230 Taxitrafik

Taxitrafik, annan uthyrning av personbilar med förare samt 
taxibeställningscentraler.

T ranspoint-kurirsystemets taxitransporter.

HIT HÖR INTE:
Uthyrning av personbilar utan förare hör tili klass 6710.
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524 VÄGTRANSPORT AV GODS
5240 Vägtransport av gods

Godstransport med last- och paketbilar samt andra motsvarande 
transportmedel I inhemsk och utländsk linje- och beställningstrafik samt 
uthyrning av godstransportmedel med förare för vägtrafik.

Även biltransporter i transportsystemet T ranspoint.

HIT HÖR INTE:
Vägtransport av gods med handelns, industrins osv. egna transportmedel hör 
tili de aktuella branscherna.
Godsstationer, terminaler, beställningscentralerför last- och paketbilar samt 
annan förmedling av transporter hör tili klass 5652.

53 SJÖFART
Transport av gods och passagerare tili sjöss (rederiverksamhet), även bolag 
för förvaltning och marknadsföring av fartyg när dessa bolag befraktar fartyg 
som andra äger samt handhar och marknadsför deras transporter. 
Restaurang-, inkvarterings- och butiksverksamhet som bedrivs sâsom en del 
av rederiverksamhet samt inköp och försäljning av fartyg.

HIT HÖR INTE:
Uthyrning av fartyg utan besättning, även bruksleasing, hör tili klass 6710 och 
finansiell leasing tili klass 6129.
Sjöfartsstyrelsen hör tili klass 562.

531 UTRIKESSJÖFART
Transport av gods och passagerare pä fartyg mellan Finland och andra 
länder samt mellan tredje länder (cross-trade-trafik); internationeil 
handelsjöfart.

5311 Persontransport i utrikessjöfart
Transport av passagerare pä fartyg mellan Finland och andra länder samt 
mellan tredje länder, även kust- och insjöfart som ingâr i utländsk 
passagerartrafik; linje- och chartertrafik, kryssningar med passagerarbilfärjor 
samt andra passagerarfartyg.

Godstransport pä passagerar-bilfärjor (lasttrafik, längtradare, bussar). Även 
passagerarnas personbilar och husvagnar.

Restaurang-, inkvarterings- och butiksverksamhet ombord som redare samt 
marknadsförings- och förvaltningsbolag bedriver som en tili 
transporttjänsterna fast knuten del.

Befraktning av främmande (passagerar)fartyg samt operation och 
marknadsföring av persontrafik; förvaltnings- och marknadsföringsbolag för 
fartyg.

Fartygsbolagens säljkontor hemma och utomlands.

HIT HÖR INTE:
Självständig hoteil- och restaurangverksamhet som bedrivs ombord av andra
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än sjöfartsidkare hör till klass 4780 och 48.
Motsvarande butiksverksamhet hör tili klass 43-44 under detaljhandel. 
Resebyräernas förmedling av fartygsbiljetter och försäljnlng av sjöresor hör 
tili klass 5640.

5312 Godstransport i utrikessjöfart
Transport av gods inkl. olja pä fartyg mellan Finland och andra länder samt 
melian tredje länder, även kust- och insjöfart som ingär i utländsk 
godstransport; linjefart, avtalsfart och trampfart (tids- och distansbefraktning).

Även passagerartransport pä fraktfartyg med begränsade 
inkvarteringsmöjligheter.

Befraktning av främmande fartyg, operation av godstrafik, ship management 
och marknadsföring, linjerepresentation som en del av rederiverksamhet; 
förvaltnings- och marknadsföringsbolag för fartyg, pooler.

Även bogsering av oljeborrplattformar, brokranar och prämar.

HIT HÖR INTE:
Speditions-, skeppsmäklar- befraktnings- och skeppsklareringsföretag samt 
korrespondentrederier hör tili klass 5651.
Fiske hör tili klass 0211.
Bogsering i samband med sjöräddningstjänster hör tili klass 5622.

532 KUST- OCH INSJÖFART
Transport av gods och passagerare i kustfart (inhemsk sjöfart) samt i insjöfart 
(sjöar, älvar, kanaler och andra insjöleder), även trafik i hamnar, bogsering 
och timmerflottning.

5321 Persontransport i kust- och insjöfart
Transport av passagerare pä fartyg i kust- och insjövatten; linje- och 
chartertrafik samt kryssningar med passagerarfartyg, färjor och vattenbussar. 
Även kommunernas interna färjtrafik.

Transitotrafik via Saima kanal (t.ex. frän Kotka tili Villmanstrand), kryssningar 
tili Viborg.

Restaurang-, inkvarterings- och butiksverksamhet ombord som sjöfartsidkare 
bedriver som en tili transporttjänstema fast knuten del, även operativa 
funktioner och marknadsföring av inhemsk passagerartrafik.

HIT HÖR INTE:
Självständig hoteil- och restaurangverksamhet som bedrivs ombord av andra 
än sjöfartsidkare hör tili klass 4780 eller 48.
Motsvarande butiksverksamhet hör tili klass 43-44 under detaljhandel.

5322 Godstransport i kust- och insjöfart
Sjötransport av gods inkl. olja i kust- och insjöfart; linje- och trampfart, 
distributions- och annan lastfart, trafik i hamnar, även operativa funktioner 
som gäller godstransport pä främmande fartyg.
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Bogsering i kust- och insjövatten; brogsering av prämar, mudderverk osv, 
utbogsering av sjömärken.

HIT HÖR INTE:
Fiske hör till klass 0211.
Förbindelsebätar, isbrytare och mätningsfartyg hör till klass 5629. 
Utprickningsfartyg hör till klass 5621.
Försvarsmaktens fartyg hör till klass 8300 Försvaret.
Gränsbevakningens fartyg hör till klass 8290 under allmän ordning och 
säkerhet.
Till sjöräddningstjänsten hörande bogsering i kust- och insjövatten hör till 
klass 5622.
Hamnbogsering hör till klass 5629.
Landsvägsfärjor hör till klass 3720 under byggverksamhet.

5323 Flottning
Flottning och bogsering av timmer i insjö- och kustvatten, även i Saima kanal.

54 LUFTFART
Transport av passagerare och gods I reguljär- och chartertraflk. Affärs- och 
förtjänstflygnlngar, uthyrning av flygplan med besättning samt av flygbolag 
bedriven restaurangverksamhet ombord pä flygplan. Marknadsföring av 
luftfarten.

540 LUFTFART
5400 Luftfart

Transport av passagerare i inhemsk- och utländsk luftfart; reguljärtrafik, 
chartertrafik, affärs- och förtjänstflygnlngar (bl.a. taxiflyg), 
helikoptertransporter, publlkflygningar, annan persontrafik. Transport av 
resgods.

Uthyrning av flygplan, helikoptrar osv. med besättning för flygtransporter I 
Inhemsk och utländsk passagerartrafik; beställningsflygnlngar i charter- och 
annan trafik, flygchartertjänster.

Av flygbolag bedriven restaurangverksamhet ombord pä flygplan.

Flygbolagens säljkontor i hemlandet och utomlands, marknadsföring av 
passagerartrafik som en del av luftfartsservice.

Transport av gods och post i inhemsk och utländsk flygtrafik; godstransport 
som flygfrakt i reguljär, charter- och annan flygtrafik.

Uthyrning av flygplan, helikoptrar osv. med besättning för flygtransporter I 
inhemsk och utländsk godstrafik; charterturer i godstrafik.

Försäljning och marknadsföring av godstrafik som en del av luftfartsservice.

HIT HÖR INTE:
Skogsgödsling och slybekämpning frän flygplan hör tili klass 0422 under 
skogsbruk.
Kartläggning och fotografering frän lüften hör tili klass 7190 under tekniska 
tjänster.



168 I T R A N S P O R T

Flygambulansverksamhet hör till klass 8733 under hälso- och sjukvärd.
Segel- och sportflygning hör tili klass 9199 under rekreation och kultur. 
Försvarsmaktens flygverksamhet (bl.a. övervaknlng av Finlands luftrum) hör 
tili klass 8300.
Gränsbevakningens flygverksamhet hör tili klass 8290.
Uthyrning av flygplan, helikoptrar osv. utan besättning, även bruksleasing, hör 
tili klass 6710 och finansiell leasing till klass 6129.
Flygutbildning (bl.a. Finnair Oy:s flyginstitut) hör tili klass 8521 under 
utbildning.
Luftfartsstyrelsen och flygplatserna hör tili klass 563.
Tillverkning och reparation av flygplan och andra luftfartyg hör tili klass 2750 
under industri.
Catering för flygplan hör tili klass 4850.
Försäljning i skattefria butiker pä flygplatserna hör tili de aktuella klasserna 
under detaljhandel; bl.a. försäljning av alkoholdrycker tili klass 4340. 
Resebyräernas förmedling av flygbiljetter och försäljning av flygresor hör tili 
klass 5640.
Speditions- och befraktningsföretagens spedition och befraktning av 
flygfraktgods hör tili klass 5651.
Lastning och lossning av flygfraktgods hör tili klass 5669.

55 TRANSPORT I RÖRLEDNINGAR
550 TRANSPORT I RÖRLEDNINGAR
5500 Transport i rörledningar

Transport av olja och gas i rörledningar.

HIT HÖR INTE:
Fjärrvärmeförsörjning hör tili klass 31-32 under energiförsörjning. 
Vattenförsörjning hör tili klass 3400 Rening och distribution av vatten. 
Avloppshantering hör tili klass 6621 under miljöhygien.

56 TJÄNSTER FÖR TRAFIKEN

HIT HÖR INTE:
Tjänster för järnvägstrafiken hör tili klass 5120.

561 TJÄNSTER FÖR VÄGTRAFIKEN
Busstationer och parkering mot avgift.

HIT HÖR INTE:
Godsterminaler för lastbilstrafik hör tili klass 5652.
Besiktning av fordon samt Bilregistercentralen hör tili klass 8140 under 
offentlig förvaltning.
Trafikskyddet hör tili klass 9290 under Organisationen 
Vägtjänsten hör ocksä tili klass 9290.
Väghällning hör tili klass 3720 under byggverksamhet.
Uthyrning och bruksleasing av bilar hör tili klass 6710.
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Reparation av bilar hör till klass 4541.
Servicestationer hör till klass 4530.

5611 Busstationer
Passagerarstatlons- och frakttjänster som anknyter till passagerartrafik 
meilan eller inom bosättningscentra. Oy Matkahuolto Ab.

5612 Avgiftsbelagd parkering
Parkeringsomräden, -hus och garage oberoende av om de är täckta eller 
inte. Även avgiftsbelagda parkeringstjänster vid flygstationer.

HIT HÖR INTE:
Parkeringstjänster som hotell, varuhus o.d. erbjuder sina kunder hör tili deras 
huvudsakllga verksamhet.
Upplagring av motorfordon hör tili klass 5670.
Boendeparkering och kommunernas mätarförsedda parkeringsplatser hör tili 
klass 8110.
Parkerlngsövervakning hör tili klass 8210.

562 TJÄNSTER FÖR SJÖFARTEN
All slags tjänster som stöder sjöfarten säsom hamnar och hamnanläggningar 
samt underhäll av dem, isbrytare, lotsning, fyrar o.a. farledsmärken, kanaler 
och underhäll av dem, sjöräddnlng samt sjöfartsförvaltnlng.

HIT HÖR INTE:
Upplagring i hamn hör tili klass 5670.
Bogserbätstjänster hör tili klass 5312 eller 5322.
Köp och försäljning av fartyg som en del av rederiverksamhet hör tili klass 53. 
Skeppsprovianteringsföretag hör tili klass 4121 under partihandel.

5621 Navigationstjänster
Lotsningstjänster inklusive lotsbätarnas tjänster; säväl lotsning in eller ut ur 
hamnar som förbi farliga Ställen.

Tjänster som sammanhänger med fyrhällnlng.

Farledshällning. Tjänster som sammanhänger med farledsmarkering, bl.a. 
utprickningsfartyg.

HIT HÖR INTE:
Utsättande av sjömärken hör tili klass 3740.
Bogsering av sjömärken pä plats hör tili klass 5322.

5622 Sjöräddningstjänster
Sjöräddning pä öppet hav, i kust- och insjövatten. Räddnlng av fartyg i 
sjönöd eller sjunkna fartyg och deras last inklusive upprättnlng av fartyg med 
slagsida, losstagning av fartyg som gätt pä grund och bogsering av fartyg i 
sjönöd.

HIT HÖR INTE:
Sjöräddningsbätar och brandbekämpning hör tili klass 8220.
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5623 Hamn- och kanalväsendet
Hamnar; tjänster som sammanhänger med upprätthällande av kajer, 
vägbrytare, gods- och passagerarterminaler.

Verksamhet vid och upprätthällande av kanaler, kanaliserade älvar och andra 
konstgjorda insjöleder säsom tjänster i anslutnlng till slussportar, dammar, 
vattenhissar o.d. Förvaltningsnämnden för Salma kanal.

HIT HÖR INTE:
I hamnarnas passagerarterminaler e.d. befintliga restauranger hör till klass 48 
och butiker till klass 43-44.
Byggande av hamnar, kanaler o.d. samt installation av anläggnlngar för dem 
hör till klass 3740.
Stuverier hör till klass 5661.
Spedition och befraktning samt fraktförmedling hör till klass 5651.
Förtullning hör till klass 8110 under offentllg förvaltning.
Passkontroll hör till klass 8210 under offentlig förvaltning.

5629 Isbrytare och övriga tjänster för sjöfarten
Isbrytare.

Bogsering tili och frän kaj; hamnbogsering.

Rengöring, desinfektion, fulminering, skadeinsektinspektion och liknande 
tjänster ombord pä angjort eller förankrat fartyg pä avtalsbasis (inte utfört av 
manskapet som en del av dess arbete).
Lyftning och förvaring av fartyg, inte fritidsbätar.
Även förbindelsebätar och mätningsfartyg samt sjöfartsförvaltning.

HIT HÖR INTE:
Reparation och underhäll av fartyg hör tili klass 2710 under industri. 
Havsforskning hör tili klass 8610 under forskning och utveckling. 
Klassificeringsinstitut hör tili klass 7230 under tekniska tjänster.
Lyftning och förvaring av fritidsbätar hör tili klass 9199 under rekreation och 
kultur.
Bogsering i kust- och insjövatten av godstransportmedel (bl.a prämar) hör tili 
klass 5322.
Räddningsbogsering av fartyg hör tili klass 5622.

563 TJÄNSTER FÖR LUFTFARTEN
Fiygstationernas och -platsernas verksamhet, pejlingsystem säsom 
radiofyrar, flygledningscentraler och radarstationer samt luftfartsförvaltning.

HIT HÖR INTE:
Försvarsmaktens flygverksamhet (bl.a. övervakning av Finlands luftrum) hör 
tili klass 8300.
Gränsbevakningens flygverksamhet hör tili klass 8290.
Flygutbildning (bl.a. Finnair Oy:s flyginstitut) hör tili klass 8521 under 
utbildning.

5631 Flygstationstjänster
Flygplatsemas tjänster inklusive helikopterfält och baser för amfibieplan.
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Flygpassagerarterminalernas tjänster inklusive helikoptertransporter. Även 
bantering av resgods.

Flygfraktterminaltjänster.

övriga flygplatstjänster säsom bogsering av flygplan, hangarer, 
flygplansparkering osv.

HIT HÖR INTE:
Passkontroll hör tili klass 8210.
Catering för flygplan hör tili klass 4850.
Förtullning hör tili klass 8110.
Städning hör till klass 6610.
Glidflygklubbarnas och privatflygfältens tjänster hör tili klass 9150.
Byggande av flygfält och Installation av anläggningar hör tili klass 3710. 
Flygstationernas restauranger och barer hör till klass 48 och butiker tili klass 
43-44.

5639 Övriga tjänster för luftfarten
Service, kontroll, smörjning samt smärre reparatloner av flygplan.

Flygledning inklusive flygledningsradar, radiofyrar och all slags indikerlng av 
läge och riktning.

Luftfartsförvaltning inklusive upprätthällande av flygplatser och besiktning av 
luftfartyg.

Tjänster för rymdflygning om den Inte hör tili försvaret.

HIT HÖR INTE:
Reparation av flygplan hör tili klass 2750 under Industri.
Lastning och lossning av fiygfraktgods hör tili klass 5669.

564 RESEBYRÄER
5640 Resebyräer

Försäljning och förmedllng av resor och resebiljetter samt Produktion av 
resor; sällskaps-, grupp-, affärs- osv. resor, Incomlngverksamhet.

Även Informatlonstjänster som gäller tldtabeller, priser pä resor och 
hotelltjänster. Resebokningssystem och planeringstjänster.

HIT HÖR INTE:
Trafikbolagens egna säljkontor hör tili samma klass som den aktuella 
trafikformen.
Kommunernas turistbyräer, Centralen för turlstfrämjande o.a. resefrämjande 
verksamhet hör tili klass 8140 under offentlig förvaltning.
Förmedling av rum och de inhemska hotellens bokningsservice som 
självständig verksamhet hör tili klass 4790.



172 I T R A N S P O R T

5651

565

5652

566

SPEDITION OCH BEFRAKTNING,
TRANSPORTFÖRMEDLING OCH TERMINALVERKSAMHET 

Spedition och befraktning
Organisation, koordinering, förmedling, agentur, övervakning, konsultering, 
marknadsföring o.a. tjänster som gäller export- och importtransporter pä 
uppdrag av befraktare eher fraktförare; uppbyggnad av transportkedjor av 
olika trafikformer.

Spedition, befraktning, skeppsmäkleri, skeppsklarering; köp- och 
säljförmedling av lastutrymme, fraktförmedling, lastningsarrangemang, 
anskaffning, uppgörande och förmedling av befraktnings-, skeppnings- o.a. 
transportdokument, tullklarering, linjebefraktning och -representation, 
transito-, projekt- och flygspedition osv., även med Spedition 
sammanhängande lokala distributions- och avhämtningstransporter, 
förpackning samt mätning och inspektion av gods.

Flyttningar som speditionsföretagen utför med egen utrustning.

Förmedling av handelsfartyg (mäklarverksamhet), ombesörjande av 
försäkring vid godstransport samt (transit) magasinering som en del av 
Spedition och befraktning. Även med Spedition sammanhängande utländsk 
transportförmedling samt terminalverksamhet.

HIT HÖR INTE:
Köp och försäljning av fartyg samt befraktning och linjerepresentation som en 
del av rederiverksamhet hör tili klass 53.
Godsstations- och terminalverksamhet hör tili klass 5652.
Oy Matkahuolto Ab hör tili klass 5611.
Förtullning hör tili klass 8110 under offentlig förvaltning.

Transportförmedling och terminalverksamhet
Förmedling och marknadsföring av transporter med last- och paketbilar i 
inhemsk beställningstrafik samt terminalverksamhet (t.ex. KTK-företagen).

Förmedling och marknadsföring av transporter i godslinjetrafik samt 
terminalverksamhet (t.ex. godsstationer).

Förmedling och marknadsföring av transporter med last- och paketbilar samt 
terminalverksamhet i utländsk godstrafik.

HIT HÖR INTE:
Utländsk transportförmedling i samband med Spedition hör tili klass 5651. 
Godstransport med last- och paketbilar hör tili klass 5240. 
Taxibeställningscentraler hör tili klass 5230.
Transportföretagens egen terminalverksamhet särskiljs inte frän själva 
transporterna.
Lagerhoteil hör tili klass 5670.

LASTHANTERING
Lastning och lossning av gods (inkl. containrar).



I T R A N S P O R T 173

5661 Stuverlverksamhet
Lastning och lossning av fartyg samt därtill hörande arbeten i hamnen.

5669 Övrfg lasthantering
Pä andra Ställen än I hamnar (t.ex. I gods- och passagerarterminaler för land- 
och flygtrafik) utförd lastning och lossning av frakt- och resgods.

Omlastning.

HIT HÖR INTE:
Uthyming av containrar hör till klass 6710 under uthyrning av maskiner och 
apparater.
Godsstations- och terminalverksamhet hör till klass 5652.

567 MAGASINERINGSTJÄNSTER
5670 Magasineringstjänster

Magasinering som självständig service; upplagring av olika produkter i 
kyllager, tullupplag och pä andra Ställen.

Även längtidsförvaring av bilar.

Till magasineringen hör sädana hanteringsätgärder som varan förutsätter, 
förpackning, mätning och kontroll av varan.

Även s.k. lagerhoteil.

HIT HÖR INTE:
Parkering hör tili klass 5612.
Industrins, handelns, spedltionsföretagens osv. egen upplagring hör tili den 
aktuella branschen.
Säkerhetsupplag hör tili klass 8110 under offentlig förvaltning.
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J POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER
57 POSTTRAFIK
570 POSTTRAFIK
5700 Posttrafik

Mottagning, transport och utdelning av postförsändelser. Postförsändelser är
brevförsändelser, massförsändelser och paket samt tidnings- och 
tidskriftsförsändelser. Till försändelserna kan fogas olika slags extratjänster.

Postens olika slag av transporttjänster som postverket utför enligt 
överenskommelser med kunderna.

Olika slags uppdragstjänster som utförs mot ersättning för staten, kommuner, 
sammanslutningar och företag samt försäljning i postanstaltema.

HIT HÖR INTE:
Postningsfirmor hör tili klass 7643.
Posttransport per järnväg hör tili klass 5110.
Posttransport per flyg hör tili klass 5400.
Företag som förmedlar försändelser av smä varor och andra försändelser pä 
basen av avtal med användande av ett eller flera transportsätt klassificeras 
enligt företagets huvudbransch: t.ex. 5240 Vägtransport av gods, 5651 
Spedition och befraktning eller 7643 Postnings-, distributions- och 
kurirtjänster.
Postbankens tjänster (även de som utförs av post- och televerket) hör tili 
klass 6112.
Penningtrafik som post- och televerket sköter i form av postanvisningar hör tili 
klass 6140.
Person- och godstransport med postbussar hör tili klass 5220.

58 TELEKOMMUNIKATIONER
Telefon-, telegram-, telex- och datakommunikation, programöverförlngs- och 
andra teletjänster.

Försäljning, uthyrning, Installation och service av teleterminaler och separata 
nät pä försorg av telekommunikationsidkare.

581 TELEFONTRAFIK 
5810 Telefontrafik

Lokal-, fjärr- och utrikessamtalstjänster samt telefoner för allmänheten. 
Telefonservicenummer för förmedling av information, underhällning eller 
handledning, mobiltelefontjänster, radiotelefontjänster för sjöfarten samt 
personsökning.

582 ÖVRIGA TELEKOMMUNIKATIONER 
5820 Övriga telekommunikationer

Telegram-, telex- och datakommunikation.
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Inhemska och utländska telegramtjänster; mottagning, förmedling och 
hembäming av telegram.

Förmedling av telexmeddelanden Inom landet och tili utlandet.

Dataöverföringstjänster säsom nummervalsförbindelser och fasta 
linjeförbindelser, allmänna datanätet, paketnät.

övriga teletjänster säsom teleinformationstjänster (videotex), teletexttjänster 
(teletex), telekopieringstjänster (telefax), förmedling av besked, 
bildtelefontjänster osv.

HIT HÖR INTE:
Tjänster inom nummervalsnätet som inte kan särskiljas frän den övriga 
telefontrafiken hör tili klass 5810.

583 PROGRAMÖVERFÖRINGSTJÄNSTER 
5830 Programöverföringstjänster

Förmedling av radio- och TV-program (inkl. lokalradio och kabel-TV).

Samantennsystem, storsamantennsystem, kabel-TV-system, överföring av 
program till sändningsstationer och frän dessa tili mottagare samt 
internationeil programöverförlng.

Program- och sändningsverksamhet över kabel.

HIT HÖR INTE:
Radio- och TV-programverksamhet samt programöverföring som stöd för 
den hör tili klass 9120.
Byggande av linktorn och master för radio- och TV-verksamheten samt 
kabel-TV- o.d. nät hör tili klass 3750 under byggverksamhet. 
Antenninstallation hör tili klass 3630 under byggverksamhet.

584 TJÄNSTER FÖR TELEKOMMUNIKATIONERNA
5840 Tjänster för telekommunikationerna

Av telekommunikationsidkare utförd försäljning, uthyrning, installation och 
service av teleterminaler och -system och separatnät, tili 
telekommunikatlonen hörande katalogverksamhet samt post- och 
teletrafikens förvaltning.

HIT HÖR INTE:
Försäljning av teleterminaler som självständig verksamhet hör tili klass 4383. 
Uthyrning av teleterminaler som självständig verksamhet hör tili klass 679 
eller 675.
Byggande av telekommunikationsnät hör tili klass 3750.
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K FINANSIERING OCH FORSAKRING
61 FINANSIERING OCH FINANSIERINGSTJÄNSTER
611 BANKVERKSAMHET

Central banksverksamhet, depositionsbanksverksamhet samt annan 
bankliknande verksamhet.

HIT HÖR INTE:
Bankinspektionen hör till Mass 8140 under offentlig förvaltning. 
Andelsbankemas Centralförbund, Sparbanksförbundet och Bankföreningen i 
Finland hör tili klass 9222 under Organisationen 
Bankinspektion och andelsbanksinspektion i samband med 
bankorganisationernas verksamhet hör ocksä tili klass 9222.

6111 Centralbanksverksamhet
ln- och utläning av och till andra banker; styrning av penningmarknaden; 
upprätthällande av landets penningsystem; bedrivande av penning- och 
Valutapolitik; utgivning av sedlar; bibehällande av Valutareserven; 
handhavande av den offentliga maktens penningpolitik.

HIT HÖR INTE:
Finlands Banks sedeltryckeri hör tili klass 1620 under industri.
Finlands myntverk hör till klass 2901 under industri.

6112 Depositionsbanksverksamhet
ln- och utläningsverksamhet, utgivning av ansvarsförbindelser (bl.a. 
bankgarantier) samt handhavande av betalnings- och penningrörelse. 
Depositionsbankerna anskaffar huvuddelen av pengarna för utläning genom 
inlänlng av allmänheten.

Affärsbanks-, andelsbanks-, sparbanks- och postbanksverksamhet. Även i 
Finland verksamma utländska bankers verksamhet.

HIT HÖR INTE:
Andelsaffäremas sparkassor hör tili klass 43-44 Detaljhandel.

6113 Hypoteksbanksverksamhet
Hypoteksbankernas främsta uppgift är att ur medel som anskaffats t.ex. 
genom emission av masskuldebrev bevilja längfristiga amorteringslän främst 
mot intecknad säkerhet. Även i Finland verksamma utländska 
hypoteksbanker.

6119 Annan bankliknande verksamhet
Bl.a. bankernas säkerhetsfonder.

612 ÖVRIG FINANSIERINGSVERKSAMHET
Finansieringsverksamhet som inte kan jämställas med bankverksamhet.
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6121 Utvecklingsfinansiering
Medien för utvecklingsfinansiering anskaffas främst genom emission av 
masskuldebrev. Medien riktas huvudsakligen enligt vissa utvecklingsmäl 
inom näringslivet eller nationalhushällningen. Utvecklingsomrädesfondens, 
Industrialiseringfondens och Investeringsfondens verksamhet.

HIT HÖR INTE:
Utvecklings- och investeringsbolag som skaffar sitt kapital genom emission 
av aktier hör tili klass 6131.

6122 Kreditkortsfinansiering
Beviljande av kreditkort och betalkort som används säsom betalningsmedel. 

HIT HÖR INTE:
övrig finansiering av avbetalningshandel hör tili klass 6129.

6129 Här oklassificerad finansieringsverksamhet
Utläning av andra kreditaktieboiag och servicekreditinrättningar, finansiering 
av avbetalningshandel, factoring och utlandsfactoring, säljfinansiering, 
finansiering av leasingavtal och finansiell leasing.

HIT HÖR INTE:
Kredit- och betalkortskredit hör tili klass 6122.
Finansieringsverksamhet där medlen anskaffas i form av försäkringspremier 
hör tili klass 62 Försäkring.
Industrialiseringsfonden hör tili klass 6121.
Andelsaffärernas sparkassor hör tili klass 43-44 Detaljhandel.
Nordiska Investeringsbanken hör tili klass 9300 Internationella organisationer 
och utländska beskickningar.

613 PLACERINGSVERKSAMHET
En av placeringsverksamhetens verksamhetsformer är att placera aktiekapital 
i företag samt att delta i deras förvaltning och utvecklingen av deras 
verksamhet. Även placering i värdepapper och utbjudande av sädana tili 
allmänheten pä börsen är placeringsverksamhet.

6131 Utvecklings- och placeringsbolag
Kännetecknande för utvecklingsbolag är att de förser företag med 
aktiekapital eller liknande riskkapital samt medverkar vid utvecklingen av 
företagens verksamhet. Investeringsbolagen anskaffar i sin tur finansiering 
genom att tili privatpersoner och företag sälja värdepapper och placera sä 
erhällen pengar sä räntabelt som möjllgt i företagsaktier och andra 
värdepapper.

HIT HÖR INTE:
Ett slutet investeringsbolag av typen holdingbolag hör till klass 6139 (se 
definitionen pä holdingbolag).
Utvecklingskreditinrättningar hör tili klass 6121.
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6139 Övrig placeringsverksamhet
Bl.a. holdingbolag som främst avser att vara medier för passiva placeringar. 
Sädana är t.ex. holdingbolag som fysiska personer bildat i placeringssyfte 
samt holdingbolag som företag bildat för sina passiva placeringar. 
Aktieinnehavet i holdingbolag som bedriverfinansieringsverksamhet är 
fördelat pä ett stört antal personer och det är fräga om typiskt aktieägande i 
kapital placeringssyfte.

ANMÄRKNING:
Om ett holdingbolag är avsett att vara medium för ägande i ett egentligt 
företag eller det sammanhänger med en koncerns ägo- och 
förvaltningsrelationer, hör dess verksamhet tili klass 7700 Holdingbolag.

614 FINANSIERINGSTJÄNSTER
6140 Finansieringstjänster

Fondbörs- och ädelmetallbörsverksamhet; anordnande av emission av 
värdepapper; förmedling av värdepapper; garantiverksamhet 
(Statsgarantianstalten, Exportgarantianstalten bl.a.); rädgivning i 
placeringsfrägor; pantläneverksamhet; kreditupplysningstjänster; inkassering 
av fakturor; patentbyräer; placeringstjänster; kreditförmedling; bankirfirmor; 
förmedling av futures- och optionsavtal.

62 FÖRSÄKRING

HIT HÖR INTE:
Olycksfallsverket hör tili klass 8130 under offentlig förvaltning.

621 FOLKPENSIONSANSTALTENS 
FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

6210 Folkpensionsanstaltens försäkringsverksamhet
Folkpensionsanstaltens folkpensions- och sjukförsäkringsverksamhet.

HIT HÖR INTE:
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringanstalter hör tili klass 8719.

622 PENSIONS- OCH 
ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSANSTALTER

6221 Pensionsförsäkringsanstalter
Pensionsförsäkringsbolag samt bl.a. pensionsstiftelser, pensionskassor, 
arbetspensionsanstalter (Pensionsskyddscentralen, Arbetspensionskassan, 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan).

6222 Arbetslöshetskassor
Arbetslöshetskassor, arbetslöshetskassornas centralkassa, 
arbetslöshetskassornas understödsfond, Avgängsbidragsfonden och 
motsvarande enheter.
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623 LIVFÖRSÄKRING 
6230 Livförsäkring

Pâ livförsäkring specialiserade försäkringsbolag.

624 SKADEFÖRSÄKRING
6241 Skadeförsäkringsbolag

Försäkringsbolag och försäkringsföreningar som special iserat sig pâ 
olycksfalls-, trafik-, sjö- o.d. försäkring. Även äterförsäkring och 
försäkringspooler (Flygförsäkringspoolen o.d.).

HIT HÖR INTE:
Statens olycksfallsverk hör tili klass 8130 under offentlig förvaltning.

6242 Sjukkassor
Sjuk- och begravningskassor.

629 ÖVRIG FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
6290 Övrig försäkringsverksamhet

Förmedling av försäkringar, värdering o.d. samt annanstädes icke 
klassificerad försäkringsverksamhet.
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L FASTIGHETS-, RENGÖRINGS- OCH
UTHYRNINGSTJÄNSTER

65 FASTIGHETSTJÄNSTER
Innehav, uthyrning, förmedling, underhäll och förvaltning av fastigheter.

651 UTHYRNING AV BOSTÄDER OCH FASTIGHETER
Av fastighetsägare (t.ex. fastighetsbolag, Privatperson) idkad uthyrning av 
bostäder, bostadsbyggnader, andra byggnader, utarrendering av 
jordbruksmark och annan mark samt av gruvor eller leasingverksamhet.

Även anskaffning av bostäder och fastigheter för eget eller företags bruk.

6511 Uthyrning av bostäder och bostadsfastigheter
Uthyrning eller underuthyrning av bostäder i flerväningshus och smähus och 
andra bostäder och internatrum. Även uthyrning eller leasing av fastigheter 
eller internat (bl.a. studentbostäder) som innehäller flera bostäder.

HIT HÖR INTE:
Hällande av Inkvarteringsrum (inkl. semesterstugor) för kortvarig övernattning 
hör tili klass 47 Hotellverksamhet.
Social inkvartering hör tili klass 88 under socialvärd.

6519 Uthyrning av andra fastigheter
Uthyrning, underuthyrning och leasing av kontorsbyggnader och -lokaler, 
industribyggnader och -lokaler, lagerrum, butiksbyggnader och -lokaler o.d. 
samt av jordbruksmark, skogsmark, gruvrättigheter o.d. Även uthyrning och 
leasing av hoteil- och andra fastigheter för inkvarteringsrörelse.

HIT HÖR INTE:
Uthyrning av lager- o.d. rum hör tili klass 567 under transport.

652 FÖRMEDLING OCH FÖRSÄUNING AV BOSTÄDER OCH 
FASTIGHETER

6520 Förmedling och försäljning av bostäder och fastigheter
Förmedling mot arvode av industri-, butiks-, kontors-, bostadsvänlngshus- 
o.d. fastigheter, jordbruks-, skogs- o.a. mark samt bostäder; försäljning av 
fastigheter pä auktion; värderlng av fastigheter.

Köp och försäljning av fastigheter och bostäder.

HIT HÖR INTE:
Köp och försäljning av bostäder och fastigheter I eget namn hör tili klass 6511 
eller 6519.
Av grynder bedriven bostadshandel hör tili klass 3510 under 
byggverksamhet.
Av byggherrebolag bedriven bostadshandel hör tili klass 3810 under 
byggverksamhet.

L F A S T IG H E T S -, R E N G Ö R IN G S - O C H  U T H Y R N IN G S T J Ä N S T E R
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Pä fastighetsvärdering special iserad verksamhet som bedrivs skilt frän 
fastighetsförmedling och -handel hör till klass 7129 under tekniska tjänster.

653 UNDERHÄLL OCH FÖRVALTNING AV FASTIGHETER 
6530 Underhäll och förvaltning av fastigheter

Fastighetsförvaltning (disponentskap): förvaltning pä avtals- eller 
arvodesbasis av bostads- och andra fastigheter som ägs av privata samt 
förvaltning av stats- och kommunägda fastigheter (bl.a. Byggnadsstyrelsens 
fastighetsverksamhet).

Fastighetsunderhäll. Här kan ingä reparation och städning av fastigheter; 
bokföring osv.

Gärdskarlsverksamhet.

HIT HÖR INTE:
Specialiserad avfallshantering hör tili klass 6622.
Specialiserad skötsel och underhäll av gräsmattor och grönomräden hör till 
klass 6623.
Specialiserad bokföring hör till klass 7520.
Specialiserad städning hör tili klass 6610.

66 RENHÄLLNING OCH TVÄTTERIVERKSAMHET
661 STÄDNING 
6610 Städning

För klients räkning utförd:

Städning av hem.

Städning avfabriks-, äffärs- och kontorslokaler samt sjukhus, skolor o.d. 
anstalter samt trafikmedel ävensom lokaliteter för betjäning av allmänheten.

Även slutstädning av nybyggen, tvätt av byggnaders fönster, tvätt av mattor 
och textilmöbler samt sotning och skottning av snö frän tak.

HIT HÖR INTE:
Städning utomhus hör tili klass 6623.
Städning av lastfartyg hör tili klass 5629 under transport.
Sotning som utförs av brandverk hör tili klass 8220 under brand- och 
räddningsväsendet.
Trycktvätt av byggnadsfasader hör tili klass 3890 under byggande.
Städning som utförs av bolag för fastighetsskötsel hör tili klass 6530.

662 MILJÖHYGIEN
Renhällning och llknande servlceverksamhet säsom borttransport av avfall 
och avloppsvatten; rening eller behandling av avloppsvatten och 
problemavfall; renhällning och skötsel av vägar, gator, grönomräden och 
andra utomhusomräden; bekämpning av ohyra.

HIT HÖR INTE:
Städning av byggnader Inomhus, fönstervätt och rengöring av skorstenar 
och rökkanaler hör tili klass 6610.
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Rengöring av ytterväggar genom sandblästring hör till Mass 3890 under 
byggverksamhet.
Bekämpning av oljeskador hör till Mass 8220 under brand- och 
räddningsväsendet.
Skötsel av naturskyddsomräden hör till klass 0422 under skogsbruk.
Underhäll och renhällning av landsvägar hör till klass 3720 under 
byggverksamhet.

6621 Avloppshantering
Avledning av splllvatten trän byggnader via avloppsnät; rening och 
eliminering av sädant spillvatten. Reningen kan omfatta filtrering, 
sedimentering och kemisk behandling och dess uppgift är att göra spillvattnet 
oskadligt för hälsan.

Avledning av dagvatten och liknande via avloppsnät. Rening av sädana 
vatten.

HIT HÖR INTE:
Byggande av avloppsnät hör tili klass 3750 under byggverksamhet.
Rening och distribution av vatten hör tili klass 3400 under energi- och 
vattenförsörjning.

6622 Avfallshantering
För klients räkning utförd uppsamling, transport och behandling av hushälls-, 
industri- o.a. fastighetsavfall. Även hantering av radioaktivt och explosivt 
avfall.

Avfallshämtning;
utplacering av soplädor, oljekärl o.d. avfallsbehällare pä uppsamlingsplatsen 
och ombesörjande av uppsamligen av avfallet. Uthyrning av avfallsbehällare 
och liknande.

Avfallstransport;
lastning, transport tili behandlingsställe och lossning av avfall. Tömning av 
slaskbrunnar, slambehällare o.d. och transport av avfallet tili reningsverk eller 
annan behandlingsanläggning. Transport tili problemavfallsanläggning av 
spillolja, lösningsmedel, läkemedel o.d. problemavfall.

Avfallsbehandling;
förbränning av avfall i förbränningsanläggning eller deponering i 
komposteringsanläggning. Avfalisupplag. Oskadliggörande av problemavfall i 
problemavfallsanläggning och lagring av restavfallet.

HIT HÖR INTE:
Uppsamling av skräp pä väg- och friluftsomräden, i bäthamnar o.d. hör tili 
klass 6623.
Reparation av oljeskador hör tili klass 8220 Brand- och räddningsväsendet. 
Insamling av pappers-, glas- o.d. avfall hör tili klass 4167 under partihandel.

6623 Gaturenhällning
Sopning och liknande renhällning utomhus. Sopning av gator, torg, 
parkeringsplatser och liknande; plogning och borttransportering av snö och 
is; rengöring av fiygfält; skötsel och upprätthällande av gärdar och fri
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tomtmark, parker, begravingsplatser, gröna mittremsor i trafikleder o.d. 
grönomräden.

HIT HÖR INTE:
Väghällning inkl. snöplogning och sandning hör tili klass 3720 under 
byggverksamhet.
Snöplogning och sandning som företag för fastighetsskötsel utför hör tili 
klass 6530.

6629 Övrig miljöhygien
Hällande av allmänna toaletter; toaletter med avlopp, placerade t.ex. i vagnar. 

Desinfektion, bekämpning av rättor och ohyra.

HIT HÖR INTE:
Bekämpning av skadeinsekter och växtsjukdomar samt ohyra inom 
jordbruket hör tili klass 0150 under jordbruk.
Desinfektion av fartyg hör tili klass 5629 under transport.

663 TVÄTTERIVERKSAMHET
6630 Tvätteriverksamhet

All slags tvätteriers (tvättinrättningar, kemtvättar) tvätteritjänster; vattentvätt, 
kemisk tvätt samt specialtvätt av läderplagg, gardiner och mattor. Mangling 
och strykning. Uppsamling och distribution av tvätt.

Självbetjäningstvätterier; utbjudande av tvättrum och maskiner mot betalning. 

Färgnlng av kläder, mattor och pälsverk.

Uthyrning av textiler: linnekläder, arbetskläder, bytesmattor och -handdukar 
o.d.

Stoppnlng och lagning av kläder, mattor o.d.

Förvaring av pälsverk och andra kläder.

67 UTHYRNING AV MASKINER OCH APPARATER
Uthyrning av maskiner, fordon, anläggningar och utrustningar utan förare 
eller användare samt uthyrning av hushällsartiklar.

HIT HÖR INTE:
Uthyrning av jordbruksmaskiner och -anordnlngar med användare hör tili 
klass 0150 under jordbruk.
Uthyrning av byggmaskiner och -anordningar med användare hör tili klass 
3820 under byggverksamhet.
Uthyrning av linnekläder, arbetskläder o.d. hör tili klass 6630 
Tvätteriverksamhet.
Uthyrning vid sidan av parti- eller detaljhandel hör tili klass 41 eller 43-44. 
Uthyrning av idrottsredskap o.d. hör tili klass 9150 Idrott eller 9199 under 
rekreatlon och kultur.
Uthyrning av filmkameror och -utrustningar, filmstudior, kulisser o.d. hör tili 
klass 9111.
Finansiering av leasingavtal och finansiell leasing hör tili klass 6129.
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671 UTHYRNING AV FORDON
6710 Uthyrning av fordon

Uthyrning av personbilar, paketbilar samt andra bruksfordon utan förare och 
bruksleasing. Även uthyrning och brukslesing av motorcyklar och 
motorkälkar.

Uthyrning av fartyg och luftfartyg utan besättning och bruksleasing. 

Uthyrning av husbilar och husvagnar.

Uthyrning av containrar och släpvagnar för godstransport.

HIT HÖR INTE:
Uthyrning av jordbrukstraktorer hör tili klass 6720.
Uthyrning av fritidsbätar hör tili klass 9199.

672 UTHYRNING AV JORDBRUKSMASKINER OCH 
-ANORDNINGAR

6720 Uthyrning av jordbruksmaskiner och -anordningar
Leasing och uthyrning av jord- och skogsbruksmaskiner utan användare. 

HIT HÖR INTE:
Uthyrning av jordbruksmaskiner och anordningar med användare hör tili 
klass 0150 under jordbruk.

673 UTHYRNING AV BYGGMASKINER OCH -ANORDNINGAR 
6730 Uthyrning av byggmaskiner och -anordningar

Leasing och uthyrning av byggmaskiner, -ställningar, -anordningar och skjul 
utan användare. Även uthyrning av anordningar för uppvärmning av byggen.

HIT HÖR INTE:
Uthyrning av byggmaskiner och anordningar med användare hör tili klass 
3820 under byggverksamhet.

674 UTHYRNING AV KONTORSMASKINER OCH -APPARATER 
6740 Uthyrning av kontorsmaskiner och -apparater

Uthyrning och leasing av datorer, kopiatorer, skrivmaskiner o.d. 
kontorsmaskiner och -apparater.

HIT HÖR INTE:
Uthyrning av datortid hör tili klass 7210.

675 UTHYRNING AV HUSHÄLLSARTIKLAR
6750 Uthyrning av hushällsartiklar

Bruksleasing och uthyrning som huvudsaklig verksamhet av artiklar som 
används i hushället. Sädana artiklar är t.ex. videofilmer och -anordningar, 
kläder o.d.

HIT HÖR INTE:
Uthyrning av hushällsartiklar vid sidan av detaljhandel hör tili klass 43-44. 
Uthyrning av artiklar för nöjes- och rekreationsändamäl (slalomutrustningar,
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surfingbräden o.d.) tili hushällen hör tili klass 9199.
Uthyrning av idrottsredskap hör tili klass 9150.
Uthyrning avfordon tili hushällen hör tili klass 6710.

679 UTHYRNING AV ANDRA MASKINER OCH APPARATER 
6790 Uthyrning av andra maskiner och apparater

Uthyrning av och bruksleasing av industrimaskiner och annanstädes icke 
klassificerade maskiner och anordningar.
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M TEKNISKA TJÄNSTER OCH
UPPDRAGSVERKSAMHET

71 TEKNISKA TJÄNSTER
För klients räkning utförd utrednings-, planerings- och konsulteringsservice 
som avser miljövärd, kommunalteknik, energiförsörjning, 
anläggningsverksamhet, husbyggnad, produktionell verksamhet osv.

HIT HÖR INTE:
ADB-tekniska tjänster hör tili klass 72.
Företagslednlngskonsulter hör tili klass 7510.
Vetenskaplig forskning hör tili klass 8610. Även Statens tekniska 
forskningscentral och Geologiska forskningsanstalten hör tili klass 8610.

711 SAMHÄLLSPLANERING OCH -FORSKNING
7110 Samhällsplanering och -forskning

Projektering av stads- o.d. planer och markdisposition; samhällsutredningar 
och prognoser, region-, stads- o.d. planering, planering av sanering av tomter 
och omräden.

Trafiktekniska utredningar, trafikundersökningar och -prognoser, 
placeringsutredningar, trafiksäkerhetsutredningar osv.

Mät- och kartläggningstekniska tjänster; terrängkartläggningar och 
-mätningar, flygfotografering, industri- och konstruktionsmätning.

Väg-, gatu- och omrädesteknisk planering; planering av vägar, gator, banor, 
vattenleder, trafikplatser och omräden.

Verksamhets- och ekonomiplanering i samhälien; verksamhets- och 
ekonomiplanering, bostadsproduktion, näringsplanering o.d.

Miljövärdsteknik; planering av skötseln av naturtillgängar, planering av 
miljövärd, värdering av miljöskador, biologiska undersökningar, planer för 
avfallshantering.

HIT HÖR INTE:
Regionplaneförbund hör tili klass 8190 under offentlig förvalting. 
Lantmäteristyrelsens karttryckeri hör tili klass 1620 under industri och 
lantmäteristyrelsens övriga verksamhet tili klass 8190 under offentlig 
förvaltning.
Teknisk planering i kommunala verk hör tili klass 8190 under offentlig 
förvaltning.

712 BYGGTEKNISKA TJÄNSTER

7121 Tekniska tjänster för anläggningsverksamheten
Geobyggteknisk planering; grundbyggplanering för byggnader, broar o.a. 
konstruktioner, jordkonstruktioner och bergkonstruktioner.
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Geoteknisk utredning; undersökning av grunders duglighet, 
jordartsundersökningar för jordbyggande, provbelastningar, övervaknings- 
och kontrollundersökningar.

Grundvattengeologiska och -tekniska utredningar; utredning av 
grundvattentillgängar, undersökning och planering av vattentäckter, 
kvalitetskontroll av grundvatten osv.
Vattenförsörjningsteknisk planering; planering avvattenförsörjning, 
vattendistribution och anläggning av avlopp, VA-anläggningarnas driftservice.

Vatten- och vattensystemundersökning; analyser av dricks- och 
avloppsvatten och andra vattenlaboratorietjänster, utvärderlng av ollka 
Projekts inverkan pä vattensystem.
Vattenbyggnadstekniska utredningar; hydrologiska utredningar, 
undersökning och planering av vattenbyggnadsobjekt.

7122 Arkitekttjänster
Planering av byggnader och byggnadsgrupper, planering av sanering och 
restaurerlng av gamla byggnader och byggnadsgrupper.

Inredningplanering; helhetsplanering, sanering, restaurering av lokaler, 
utställningsplanering.

7123 Konstruktionstekniska tjänster
Val av stommaterial, konstruktionsplanering, ritningar av element och 
stälkonstruktioner, konstruktionsplanering av broar, tunnlar o.d. 
specialkonstruktioner.

7124 WS-teknisk planering
Planering av värme-, kyl-, vatten- och avlopps-, ventilations-, eldsläcknings-, 
gasanordningar och industrirörlednlngar samt planering av regier- och 
kontrollsystem samt deras användnlng och service.

7125 Elektroteknisk planering
Planering av eldlstributionssystem, nätanslutna anläggningar och apparater, 
belysning och elvärme.

HIT HÖR INTE:
Energiteknisk planering hör tili klass 7130.

7129 Övriga byggtekniska tjänster
Tjänster som anknyter tili byggherreuppgifter och projektledning; bl.a. 
projektplanering, teknisk och ekonomisk övervakning av projektrealisering, 
syn och inspektion.

Grönplanering; detaljerad och teknisk planering av grönarealer och 
-omräden.

Tjänster som anknyter tili akustik; rums- och konstruktionsakustisk planering, 
bullerutredningar, planering av bullerbekämpnlng, planering av ljudlsolering.
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Fastighetsteknik och -värdering; värdering av fastigheter och byggnader, 
bildande av fastigheter, utredning av rättigheter, skyldighter och ersättningar, 
klassificering, registerutredningar, markanskaffningsutredningar samt tolkning 
av planrealisering, kalkylering och pâlning.

HIT HÖR INTE:
Byggherreverksamhet vari ingär tomtanskaffning, marknadsföring av aktier 
o.d. hör tili klass 3810 under byggverksamhet.
Kommunal byggnadsinspektion hör tili klass 8190 under offentlig förvaltning.

713 MAS Kl N- OCH PROCESSPLANERING
7130 Maskin- och processplanering

Automationsteknik och instrumentering; planering och programmering av 
process- och maskinstyrning o.d. system.

Energiteknik; planering av energiförsörjning, Produktion, överföring och 
distribution av energi.

Maskinbyggteknisk planering; planering av maskiner, driftsmaskinerier och 
stâlkonstruktioner, val av maskiner och planering av driften.

Transport- och materialhanteringsplanering; byggnadsinterna transporter, 
mottagning, lagring, förpackning, expedition av varor. Inhemska och 
utländska transporter samt transportsystem.

Kvalitetskontroll och -granskning; kvalitetsstyrsystem, planering av 
kvalitetskontrollprogram, oförstörande provning.

Skeppsbyggnadstekniska tjänster; planering av fartyg, offshore- och 
marintekniska aniäggningar, planering av skrov, utrustningar och maskiner.

Klassificeringsinrättningar.

Processteknik; planering av produktionsprocesser, aniäggningar och 
reglersystem, processteknisk dimensionering och placering av aniäggningar 
och konstruktioner, inkörningsservice.

Teleteknisk planering; planering av dataöverförings-, kommunikations-, 
kontroll- och alarmsystem.

Industriell formgivning samt planering och utveckling av produkter för 
Produktion.

HIT HÖR INTE:
Teknisk testning hör tili klass 7190.
Planering av textiler, kläder, skodon, möbler, smycken, lädervaror o.d. hör tili 
klass 7641.
Planering av alarmsystem för alarmcentraler hör tili klass 7630.

719 ÖVRIGA TEKNISKA TJÄNSTER 
7190 Övriga tekniska tjänster

Ritning; tekniska ritningar och maskinritningar, tekniska utkast och teknisk 
illustration.

Testning av fysikaliska egenskaper; sädana egenskaper är bl.a. hällfasthet, 
densitet, elasticitet, elektrisk konduktivitet och radioaktivitet.
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Röntgenundersökning av svetsfogar samt kontroll av oljecisterner. Även 
värmeläckageundersökningar och rötundersökningar.

Testning av konsistens och renhet; analys av malmer och jordarter. 
Undersökning av renheten hos livsmedel och vatten samt analys av innehället 
i livsmedel.

Funktionstestning; testning av maskiner, motorer, fordon, elapparater o.d. 
Även sädana laboratorietest som använder miniatyrmodeller av fartyg, 
flygplan, husvagnar o.d.

Gruvtekniska tjänster; letning av malmer, olja o.d. mineraltillgängar. Även 
härmed sammanhängande flygfotografering osv. Provborrning och 
-schaktning. Planering av schaktningsverksamhet och arbetarskydd vid 
sädan verksamhet.

Uppgörande av produktstandarder säsom SFS-standarder.

Dykartjänster för olika ändamäi.

HIT HÖR INTE:
Egentliga vetenskapliga forskningsanstalter hör tili klass 8610.
Laboratorier och röntgenstatloner som betjänar läkar- eller 
tandläkarverksamhet hör tili klass 8732.

. Dykare som är specialiserade pä byggande hör tili klass 3740 under 
byggverksamhet.

72 DATABEHANDLINGSTJÄNSTER
Till automatisk databehandling anknytande dator- och 
databehandllngstjänster, programmerings- och ADB-planeringstjänster, 
databanksverksamhet samt annan databehandlingsservice som utförs för 
klients räkning.

HIT HÖR INTE:
Tiliverkning och större reparatloner av datautrustning hör tili klass 2610 under 
Industri.
Import och partiförsäljning av datautrustning hör tili klass 4173. 
Minutförsäljning av datautrustning hör tili klass 4383.
Uthyrning och leasing av datautrustning hör tili klass 6740.
Smärre av importören utförda datorreparatloner hör tili klass 4173. 
Databehandlingstjänster i samband med uppdragsverksamhet hör tili klass 
75 eller 76.
Databaserade textbehandlingstjänster för klients räkning hör tili klass 7642. 
Uthyrning av datapersonal hör tili klass 7619.

721 DATOR- OCH DATABEHANDLINGSTJÄNSTER 
7210 Dator-och databehandlingstjänster

Databeredning; datamediakonvertering, körningsförberedelser och 
registrering.

Försäljning av datortld; klientens databehandlingsutrustning är kopplade tili 
en centralenhet hos den som säljer Servicen och databehandlingen sker som 
direkt användning med klientens egna program.
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Redovisningstjänster; klientens data överförs tii! serviceföretagets dator dar 
de behandlas med serviceföretagets program.

Utrustningsmanagement; klientens dataverksamhet eller en del av den sköts 
pä klientens utrustnlng pä basen av ett längfristigt kontrakt.

Övriga datatjänster; mikroutskriftsservice, ritar- och dlgitallseringservice o.d.

722 ADB-PLANERING OCH PROGRAMMERING 
7220 ADB-planering och programmering

Systemarbete samt ADB-konsultering och användarutblldnlng.

Systemarbetstjänst; försäljning av systemprogramvara och allmänna 
tillämpningsprogram av tillverkaren. Produktion och försäljning av 
kundspecifikatillämpningsprogram av tillverkaren (programhus). Individuell 
analys, planering, programmering och realisering av datorsystem enligt 
klientens specifikationer.

I konsultverksamheten ingär utredning av användarens behov och 
realiseringmöjligheter, uppgörande av dataramplaner, handledning vid val av 
datasystem, sanering av databehandling och utveckling av 
kontorsautomation.

Utbildningen omfattar anordnande av olika slags kurser samt Produktion av 
utbildningsmaterial för användning pä kurserna.

HIT HÖR INTE:
Företagsledningskonsulter hör tili ktass 7510.
Högskoleundervisning i databehandling hör tili klass 8513.
Undervisning i databehandling i andra läroinrättningar hör tili klass 8511, 8512 
eller 852.
Utrustningsspecifik handledning i användning av datorer hör tili klass 4173 
(handel) eller 6740 (uthyrning).
Försäljning av smärre programvara (videospei o.d.) hör tili klass 4382 eller 
4383.
Förläggning av ADB-undervisningsmaterial av allmän karaktär hör tili klass 
1612 under industri och försäljning av sädant tili klass 4421 under 
detaljhandel.

723 DATABANKER 
7230 Databanker

Databasvärdar; databasutrymme och informationsätervinningsprogram ställs 
tili förfogande mot betalning.

Registertjänster; datainsamling och -registrering i databaser för försäljning. 
Bl.a. urklippstjänst samt insamling, registrering och förmedling av information 
om företag.

Databasförlag; inköp, Produktion och vidare försäljning av information i 
elektronisk form.

HIT HÖR INTE:
Kreditupplysningstjänster hör tili klass 6140 Finansieringstjänster.
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729 ÖVRIGA DATABEHANDLINGSTJÄNSTER 
7290 Övriga databehandlingstjänster

Service och underhäll av datorer för klients räkning när detta sker skilt frän 
tillverkning och import.

75 FÖRETAGSLEDNINGS-, JURIDISKA OCH
MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER

751 TJÄNSTER FÖR FÖRETAGSLEDNING OCH FÖRVALTNING
7510 Tjänster för företagsledning och förvaltning

Förtegsledningskonsulter; expertrâdgivning i sädant som gäller förtagets 
organisation m.m. Även personurval och -utvärdering.

Marknadsundersökningar.

Marknadsförings- och PR-konsulter.

Även geopolitisk- o.d. konsultering.

HIT HÖR INTE:
Placèrings- och finansieringskonsulter hör tili klass 6140.

752 BOKFÖRINGSTJÄNSTER
7520 Bokföringstjänster

För klients räkning utförd: Bokföring och uppgorande av bokslut. 

Uppgörande av skattedeklarationer.

Revision. ~

HIT HÖR INTE:
Anskaffning och försäljning av kreditupplysningar samt inkassering av 
fakturor hör tili klass 6140 Finansieringstjänster.
Bokföringstjänster utförda äv företag för skötsel âv fastighéter hör tili klass 
6530 under fastighetstjänster.

753 JURIDISKA TJÄNSTER
7530 Juridiska tjänster

För klients räkning utförd:
Förande av klients sak i brotts-, civil- eller annat rättsärende.

Juridisk rädgivning, uppgörande av rättshandlingar, utredning av dödsbon 
och fastställande av handlingar för klients räkning.

Även kommunal rättshjälp.

HIT HÖR INTE:
Domstolar och det övriga offentliga rättsväsendet hör tili klass 8230.
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754 MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER
Reklamtjänster, marknadsundersökningar och ekonomiska utredningar, mäss 
och produktdemonstrationstjänster för klients räkning.

7541 Reklambyräer
Planering och framställning av reklam (skrivande av reklamtext, framställning 
av reklamgrafik och -fotografier, framställning av reklamfilmer) samt placering 
av reklam i medierna (tidningar, tidskrifter, TV) och planering av spridning av 
reklam.

Konsultering i reklamfrägor.

Reklamen kan gälla varor, personer (t.ex. valreklam) eller främja politiska eller 
allmännyttiga idäer.

HIT HÖR INTE:
Fiimning av reklamfilmer hör tili klass 9111 Filmproduktion.
Formgivning av varor och planering av förpackningar hör tili klass 7130. 
Konstindustriell formgivning och planering hör tili klass 7641.
Försäljning av reklamutrymme hör tili klass 7542 och postning av direktreklam 
hör tili klass 7643.
Reklam som företagen själva framställer ingär i deras huvudsakliga 
verksamhet.

7542 Förmedling och distribution av reklam
Anskaffning av reklam tili tidningar, TV, radio och av utereklam o.d.

Utereklam jämte montering och skötsel. Sädan utereklam kan bestä av 
äffischer (med eller utan belysning), neonreklam osv.

Även dekoration av skyltfönster.

Utdelning av reklam o.d. pä gatan.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av neonrörsbilder hör tili klass 2639 under industri.
Postnings-, distributions- och kurirtjänster hör tili klass 7643.

7549 Övriga marknadsföringstjänster
Produktdemonstrationstjänster, anordnande av mässor och 
mannekänguppvisningar, demonstration av läkemedel osv.

76 ÖVRIG UPPDRAGSVERKSAMHET
761 FÖRMEDLING OCH UTHYRNING AV ARBETSKRAFT

7611 Arbetskraftsbyräema
Av staten och kommunerna anordnad förmedling av arbetskraft; bl.a. 
arbetskraftsministerietsarbetskraftsbyräer.
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HIT HÖR INTE:
Arbetskraftsministeriet och dess distriktsorganisation hör tili klass 8140 under 
offentlig förvaltning.

7619 Annan förmedling och uthyrning av arbetskraft
Uthyrning av arbetskraft. Sädan verksamhet bedrivs av företag som 
specialiserat sig pä förmedling av tillfällig arbetskraft med 
arbetskraftsministeriets tillständ.

Tillständsbelagd förmedling av arbetsplatser. Sädan verksamhet bedrivs med 
arbetskraftsministeriets tillständ av vissa organisationer, t.ex. 
Ekonomförbundet och Finlands juristförbund.

Programbyräernas verksamhet.

Förmedling av mannekänger och modeller.

HIT HÖR INTE:
Personutvärdering och -urval hör tili klass 7510.

762 NYHETSFÖRMEDLING
7620 Nyhetsförmedling

Av notisbyräer och andra bedriven redigering och förmedling av nyheter, 
nyhetsbilder, referat, tecknade serier osv. tili tidningar och tidskrifter samt tili 
företag som idkar radio- och TV-verksamhet.

HIT HÖR INTE:
Frilansjournalister hör tili klass 9133.
Redigeringsarbete pä förlagsbolag hör tili klass 1611 eller 1612 under 
industri.

763 BEVAKNINGS- OCH SÄKERHETSTJÄNSTER 
7630 Bevaknings- och säkerhetstjänster

Personbevakning och teknisk bevakning samt Produktion av 
säkerhetssystem- och specialtjänster för klients räkning.

Personbevakning är lokal- och distriktsbevakning som bevakningsfirmans 
vakter utför.

Teknisk bevakning är bevakning av Objekt med hjälp av tekniska anordningar 
och system. Systemet överför övervaknings- och alarminformation tili en 
alarmcentral där ätgärder vidtas för utredning av farosituationen.

Säkerhetssystemtjänster är planering av system, konsultering, installation, 
uthyrning och service av utrustning.

Specialtjänster är bl.a. säkerhetstransporter, säkerhetsinspektion och 
privatdetektivsverksamhet.

HIT HÖR INTE:
Polisväsendet hör tili klass 8210.
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764 OVAN OKLASSIFICERAD UPPDRAGSVERKSAMHET

7641 Konstindustriell formgivning och planering
För klients räkning utförd formgivning och planering av textiler, kläder, 
skodon, möbler, smycken och lädervaror (väskor, portmonnäer o.d.). 
Textning av diplom samt design av böcker och skivomslag.

7642 Textbehandling och duplicering
Textbehandlings-, maskinskrivnings-, kopierings- och mikrofilrnningstjänster 
samt stenografitjänster.

7643 Postnings-, distributions- och kurirverksamhet
Postningstjänster, distribution av reklamblad o.d. samt kurirverksamhet dvs. 
leverans av dokument och paket pä annan väg än genom postverket.

HIT HÖR INTE:
Transport av post pä postverkets försorg hör tili klass 5700 under transport.

7644 Service av maskiner och apparater
Service av hissar, oljebrännare och eldsläckare samt service och smärre 
reparationer av andra maskiner och apparater.

HIT HÖR INTE:
Service utförd av tiilverkare eller importör hör tili den aktuella klassen under 
industri eller partihandel.
Reparation och service av hushällsartiklar hör tili klass 449 under 
detaljhandel.
Service av bilar hör tili klass 4530 Servicestationsverksamhet.
Service av hissar pä försorg av specialiserad hisstillverkare hör tili klass 2515 
under industri.

7645 Emballeringstjänster
Förpackning och buteljering för klients räkning. Även fyllande av luft- och 
gasballonger t.ex. för reklamändamäl osv. Den som idkar detta slags 
embaliering övertar inte de förpackade varorna i sin ägo.

HIT HÖR INTE:
Förpackning som utförs av tiilverkare, partiaffär eller detaljist hör tili den 
aktuella klassen.
Förpackning som utförs av fraktförare hör tili klass 56 under transport.

7649 Övrig uppdragsverksamhet
översättnings- och tolktjänster.

Värdering av föremäls värde.



M  T E K N IS K A  T JÄ N S T E R  O C H  U P P D R A G S V E R K S A M H E T 195

77 HOLDINGBOLAG
770 HOLDINGBOLAG
7700 Holdingbolag

S.k. aktiva innehavs- eller managementbolag; holdingbolag eller annat bolag 
som främst utgör ett medium för innehav av ett egentligt bolag eller som 
sammanhänger med en koncers ägo- och förvaltningsrelationer. 
Managementbolag styr aktivt verksamheten i de bolag de äger.

HIT HÖR INTE:
S.k. passiva holdingbolag hör tili kiass 6139 under finansiering.
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N OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH
FÖRSVAR

81 OFFENTLIG FÖRVALTNING
Sädan av den offentliga makten (staten, kommunerna och 
kommunalförbunden) bedriven verksamhet vars syfte är att stifta lagar, 
bereda författningar, handha den offentliga ekonomin, bevilja lov, övervaka 
näringarna samt leda och övervaka samhällets tjänster, sköta administrativa 
register osv.

Även statens, kommunernas och kommunalförbundets förvaltning av sin 
egen verksamhet.

HIT HÖR INTE:
Statliga verk vilkas huvudsakliga uppgift är att leda eller administrera endast 
ett offentligt verk hör tili samma klass.
Järnvägsstyrelsen hör tili kläss 5120 under transport.
Post- och telestyrelsen hör tili klass 57-58 under telekommunikation. 
Sjöfartsstyrelsen hör tili klass 562 under transport.
Luftfartsstyrelsen hör tili klass 5639 under transport.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen hör tili klass 3810 under byggverksamhet. 
Folkpensionsanstaltens försäkringsverksamhet hör tili klass 6210 under 
försäkring.

811 ALLMÄN OFFENTLIG FÖRVALTNING 
8110 Allmän offentlig förvaltning

Verksamhet som sammanhänger med stiftande och verkställande av lagar, 
planering och skötsel av den offentliga hushällningen (bl.a. uppgörande av 
budgeter, beskattning och bokföring), allmänekonomisk planering, offentlig 
förvaltning av allmänna vetenskaplig-tekniska ärenden, allmän 
Statistikproduktion, den offentliga sektorns personalförvaltning och 
handhavande av internationella ärenden (exkl. militära).

Presidenten, presidentens kansli, riksdagen och statsrädet jämte dess kansli, 
kommunfullmäktige och -styrelserna.

Utrikesminiteriet, justitieministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet, 
finansministeriet.

Statskontoret, skattestyrelsen, tullstyrelsen, kommunernas ekonomibyräer, 
Ekonomiska planeringscentralen, länsstyrelserna, 
Befolkningsregistercentralen, Statistikcentralen, Finlands 
utlandsbeskickningar osv.

HIT HÖR INTE:
Domstolarnas verksamhet hör tili klass 8230.
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812 UNDERVISNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNING 
8120 Undervisnings- och kulturförvaltning

Förvaltningen och övervakningen av skolväsendet samt planering av 
utbildningspolitiken; bl.a. planering av undervisningsprogram och -metoder, 
inspektion av skolväsendet, handhavande av studiestödsärenden osv.

Undervisningsministeriet, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen och 
kommunernas skolnämnder och -byräer.

Utveckling och förvaltning av kulturpolitiken och idrottsärendena, förvaltning 
av park-, grön- och rekreationsomräden, förvaltning av skyddet av historiskt 
värdefulla byggnader och minnesmärken o.d.

Fritidsbyräerna samt de enheter som handhar idrotts-, sport- och 
ungdomsärenden.

HIT HÖR INTE:
Egentlig utbildning hör tili klass 85.
Byggande av park-, grön- och rekreationsomräden hör tili klass 3710 under 
byggverksamhet.
Skötsel av park- och grönomräden hör tili klass 6623 under miljöhygien.

813 HÄLSOVÄRDS- OCH SOCIALSKYDDSFÖRVALTNING 
8130 Hälsovärds- och socialskyddsförvaltning

Förvaltning, regiering och övervakning av hälso- och sjukvärdsärenden, 
planering och utveckling av hälsovärdspolitiken, tillständsförfarande (t.ex. 
tillständ att verka som läkare), förvaltning och utveckling av medicinska 
forskningsprogram, normer för kontroll av renheten hos mat och vatten osv.

Social- och hälsovärdsministeriet, medicinalstyrelsen samt kommunernas 
hälsovärdsnämnder och -verk.

Förvaltning, övervakning, regiering och utveckling av ärenden som 
sammanhänger med socialskydd och välständ; bl.a. familjestöd, värd av barn 
och ungdomar, barndagvärd, hemtjänst, utkomsskydd, äldreomsorg, 
specialvärd av invalider och utvecklingshämmade samt värd av missbrukare.

Social- och hälsovärdsministeriet för socialärendenas del, socialstyrelsen 
samt kommunernas socialnämnder.

Olycksfallsverket.

HIT HÖR INTE:
Egentlig hälso- och sjukvärd hör tili klass 87.
Egentllga socialskydds- och välständstjänster hör tili klass 88. 
Folkpensionsanstaltensförsäkringsverksamhet hör tili klass 6210 under 
försäkrlng.

814 ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSFÖRVALTNING
8140 Arbetskrafts- och näringsförvaltning

Förvaltning, regiering och övervakning av arbetskrafts- och näringsärenden 
inkl. inspektionsverksamhet. Arbetskraftsärenden är planering av 
sysselsättningspolitiken, förvaltning och stöd av forskning pä omrädet,
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förvaltning och stöd av arbetsmarknadsärenden (bl.a. förlikning) samt 
övervakning och regiering av kollektivavtalsvillkoren och arbetskraftspolitiken. 
Näringsärenden är egentlig övervakning och regiering av ekonomin, 
förvaltning av utrikeshandeln, värdepapper, produktionslivet o.d., 
handhavande av handeis-, patent- o.a. register, främjande av enskilda 
näringsgrenar osv.

Trafikministeriet, handeis- och industriministeriet, arbetskraftsministeriet, jord- 
och skogsbruksministeriet, jordbruksstyrelsen, kommunernas närings- och 
turistbyräer, kommunernas jordbruksbyräer och -semesternämnder, patent- 
och registerstyreisen osv.

Bilregistercentralen och bilbesiktningen.

HIT HÖR INTE:
Arbetskraftsbyräerna hör tili klass 7611 under förmedling och uthyrning av 
arbetskraft.
Semesteravbytare inom lantbruket hör tili klass 0150 under jordbruk.

819 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING 
8190 Övrig allmän förvaltning

Förvaltning, övervakning och stöd av samhällsplanering, stads- o.d. 
planering, byggnadsinspektion samt med dessa sammanhängande 
forskningsprogram, förvaltning av avfallshantering o.d. sanitära ärenden, 
luftvärds- och andra miljöärenden osv.

Bostadsstyrelsen, byggnads- och bostadsnämnderna, miljöministeriet, 
regionplaneförbunden, kommunernas miljöskyddsnämnder osv.

De organisationer som handhar planeringen av kommunernas byggande 
(t.ex. byggnadsverken hör ofta hit).

HIT HÖR INTE:
Egentliga sanitetstjänster hör tili klass 662 under miljöhygien. 
Fastighetsunderhäll (bl.a. byggnadsstyrelsen) hör tili klass 6530 under 
fastighetstjänster.
Byggherreverksamhet (bl.a. byggnadsstyrelsens byggnadsbyräer) hör tili 
klass 3810 under byggande.
Den regionala förvaltingen av rekreations- och kulturärenden hör tili klass 
8120.
Samhällsplanering som annat än tjänstearbete hör tili klass 7110 under 
tekniska tjänster.
Karttryckeriet hör tili klass 1620.

82 ALLMÄN ORDNING OCH SÄKERHET
821 POLISVÄSENDET
8210 Polisväsendet

Polisens verksamhet som omfattar bäde skydds- och 
undersökningsuppgifter.

Även parkerlngsövervakning.
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HIT HÖR INTE:
Polisinstitutets och polisskolornas verksamhet hör tili klass 8512. 
Gränsbevakningen hör tili klass 8290.

822 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 
8220 Brand- och räddningsväsendet

Släckning och förebyggande av bränder, brand Inspektion och sotning samt 
räddning av sädana som räkat i nödsituationer.

Bekämpning av miljöskador.

Denna verksamhet bedrivs av brandverket, frivilliga brandkärer och olika 
slags räddningsföreningar.

HIT HÖR INTE:
Sjuktransport hör tili klass 8733 under hälso- och sjukvärd. 
Fartygsräddnlngstjänster hör tili klass 5622 under transport.

823 RÄTTSVÄSENDET 
8230 Rättsväsendet

Domstolsväsendets, magistraternas, stadsfiskalskansliernas och 
stadsfogdekansliernas verksamhet.

HIT HÖR INTE:
Justitieministeriet hör tili klass 8110.
Advokatbyräer samt kommunalarättshjälpsbyräer hör tili klass 7530 Juridiska 
tjänster.

824 FÄNGVÄRDEN 
8240 Fängvärden

Justitieministeriets fängvärdsavdelning och den underställda fängelser. 

Arbetsanstalter och -kolonier.

HIT HÖR INTE:
Fängmentalsjukhus hör tili klass 8719.

829 ÖVRIG ALLMÄN ORDNING OCH SÄKERHET 
8290 Övrig allmän ordning och säkerhet

Befolkningsskydd, bevakning av riksgränserna (gränsbevakningsväsendet) 
samt övrig ovan icke klassiflcerad verksamhet som anknyter tili den allmänna 
ordningen och säkerheten.

83 FÖRSVARET
830 FÖRSVARET 
8300 Försvaret

Föryaltning, verksamhet och lednlng av försvarsärenden och -trupper. 
Försvarsmaktens mllitär- och clvllpersonal samt de Internatlonella
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fredstruppernas verksamhet. Även tillämpad forskning och utveckling som 
gäller försvaret.

HIT HÖR INTE:
Försvarsministeriet hör tili klass 8110.
Militär yrkesutbildning och högre utbiidning hör tili klass 851.
Militärsjukhus hör tili klass 8719.
Förvaltning av krigsinvalidärenden hör tili klass 8130.
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O UTBILDNING OCH FORSKNING
85 UTBILDNING

Undervisning eller utbildning är verksamhet vars ändamäl är att ästadkomma 
inlärning eller förändringar I männlskors kunskaper, färdigheter eller 
värderingar. Utbildningen omfattar anordnandet av undervisningssituationen 
samt undervisningens organisation och dess verkställande.

HIT HÖR INTE:
I undervisningen ingär inte verksamhet som stöder eller betjänar den. 
Undervisnings- och skolväsendets förvaltning samt kommunernas skolverk 
och -byräer hör till klass 8120 under offentlig förvaltning.
Stiftelser och föreningar som stöder läroanstalter och deras elever eller 
beviljar studiestipendier och -län hör till klass 9290 under organisationer. 
Upprätthällande av studentbostäder hör till klass 6511 under 
fastighetstjänster.

851 UTBILDNING INOM SKOLVÄSENDET
8511 Allmänbildande läroanstalter

Grundskolor (inkl. grundskolornas förskoleundervisning för 6-äringar) och 
gymnasier.

Musikskolor och -institut, folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut, samt 
andra läroanstalter som ger allmänbildning.

8512 Yrkesläroanstalter
Yrkesläroanstalter inom olika omräden, specialyrkesläroanstalter 
(industriernas egna yrkesskolor), yrkeskurscentraler, lärar- och 
ledarutbildningsanstalter samt andra yrkesläroanstalter.

8513 Undervisningen vid högskolorna
Vid universitet och andra högskolor anordnad undervisning oberoende av 
undervisningsnivän och studielinjen.

HIT HÖR INTE:
Universitetsapoteket hör till klass 4411 under detaljhandel.
Högskolornas gärdar hör till klass 01 Jordbruk eller 04 Skogsbruk. 
Högskolornas forskningsinstitut hör till klass 8610.

8519 Övrig utbildning inom skolväsendet
Bl.a. sommaruniversiteten.

852 ANNAN UTBILDNING

8521 Undervisning vid kurscentraler
Undervisning utanför den utbildning som hör till utbildningssystemet; 
personalkurscentraler som drivs av företag, organisationer inom den
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offentliga sektorn, förbund och andra sammanslutningar samt övriga 
självständiga enheter som ger personalutbildning. Sädana är t.ex. Statens 
utbildningscentral, Arbetskraftsinstitutet, Heinola kursinstitut, Post- och 
teleinstitutet, Järnvägsinstitutet, SJs verkstadsskolor, Kommunalinstitutet, 
Stadsinstitutet, Kyrkans utbildningscentral, KATs kurscentral, Institutet för 
Ledarskap, Företagsledningsinstitutet, Ingensjörsorganisationernas 
Skolningscentral, Ekonomstiftelsens Kurscentral, Merkonomien 
Jatkokoulutuskeskus ry, Oy Rastor Ab, Mercurl-Institutet Ab osv.

8522 Spräkskolor och -institut

8523 Brevinstitut

8524 Bilskolor

8529 Här oklassificerad utbildning
Maskinskrivnlngsskolor, arrangörer av olika slags kurser (databehandllngs-, 
preparations- osv. kurser) och privatlärare.

HIT HÖR INTE:
Kurser som anknyter till rekreation och fritld hör tili klass 91.

86 FORSKNING OCH UTVECKLING
861 FORSKNING 
8610 Forskning

Egentliga forskningsanstalter och självständiga forskningsenheter som olika 
slags sammanslutningar upprätthäller.

HIT HÖR INTE:
Organisationer som idkar forsknlngs-, planerings- och konsultverksamhet i 
anslutning tili husbyggande, anläggnlngsverksamhet, Produktionen 
verksamhet, mlljövärd och kommunalteknlk eller annan teknisk verksamhet 
hör tili klass 71 Tekniska tjänster.
Produktutvecklings-, företagslednlngs-, marknadsförings- o.d. forskning som 
bedrlvs av konsultföretag hör tili klass 71, 72 eller 75.
Laboratorier och röntgenstatloner för läkar- eller tandläkarverksamhet hör tili 
klass 8732 under hälso- och sjukvärdstjänster.
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets fiskodlingsanstalter hör tili klass 0212 
under flske.

862 TJÄNSTER FÖR FORSKNINGEN
8620 Tjänster för forskningen

Organisationer som främst flnansierar forskning säsom t.ex. Finlands 
Akademi, Teknologiska utvecklingscentralen och stiftelser som upprätthäller 
vetenskapliga forskningsanstalter samt vlssa organisationer av stlftelsenatur.



P H Ä LS O -, S J U K - O C H  S O C IA L V Ä R D 2 03

P HÄLSO-, SJUK- OCH SOCIALVÄRD
87 HÄLSO- OCH SJUKVÄRDSTJÄNSTER
871 SJUKHUSVÄRD

Sjukvärd pä sjukhus och pä hälsocentralernas bäddavdelningar samt pä 
sjukhus utförd laboratorie-, röntgen-, operations-, anestesi- och 
förtossningsverksamhet, strälbehandling och rehabiiitering.
Allmänsjukhusens och tuberkulossjukhusens polikliniska verksamhet.

8711 ANmänsjukhusvärd
Allmänna sjukhus är centralsjukhus, kretssjukhus, lokalsjukhus och 
hälsocentralernas sjukhusverksamhet samt privata sjukhus säsom 
Mehiläinen och Reumastiftelsens sjukhus samt andra privata 
sjukvärdsanstalter med sjukbäddar. Även tuberkulossanatorier och -sjukhus.

8712 Mentalsjukhusvärd
Sjukhusvärd av sinnessjukdom och andra mentala störningar.

HIT HÖR INTE:
Öppen psykiatrisk värd hör tili klass 8729.
Mentalvärdsbyräerna hör tili klass 8729.
Uppfostrings- och familjerädgivningar hör tili klass 8822 under socialvärd.

8719 Övrig sjukhusvärd
Försvarets sjukhus, sjukhus underställda fängvärdsväsendet samt 
rehabiliteringscentraler och sjukhem som arbetar under överinseende av en 
ansvarig läkare.

HIT HÖR INTE:
Järvenpääs socialsjukhus hör tili klass 8854 Anstaltsvärd av missbrukare. 
Centralanstalter och andra specialomsorgsanstalter för utvecklingsstörda hör 
tili klass 8852.

872 ÖPPEN HÄLSOVÄRD
Individual hälsovärd, sjukvärd eller därmed sammanhängande 
undersökningsätgärder som sker pä läkares eller skötares mottagning eller i 
samband med den. Läkaren eller skötaren kan ocksä besöka klientens hem 
och ge värden där. Hälsocentralernas öppna värd, tandläkar- och 
tandskötar-, ögonläkar- och andra special- och allmänpraktlserande läkares 
mottagningar. Specialpolikliniker säsom mental-, reuma- och 
tuberkulosbyräer.

HIT HÖR INTE:
Allmän- och tuberkulossjukhusens polikliniker hör tili klass 871.
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8721 Hälsocentralernas öppenvärd
Även laboratiorier och röntgen i samband med hälsocentraler, 
tandläkarmottagningar samt annan rádgivning och undersökning.

HIT HÖR INTE:
Hälsocentralernas bäddavdelnlngar hör tili klass 8711.

8722 Läkarstationer och privata mottagningar
Specialläkares och allmänpraktiserande läkares mottagningar pä 
läkarstationer samt privat. Laboratorie- och röntgenverksamhet samt 
fysikalisk värd och undersökning pä läkarstationer.

HIT HÖR INTE:
Tandläkarmottagningar hör tili klass 8723.

8723 Tandvárd
Värd pä tandläkarstationer och -kliniker samt tandläkarnas privata 
mottagningar.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av tandproteser hör tili klass 2641 under industri.
Tandvárd pä hälsocentraler hör tili klass 8721.

8729 Övrig öppen hälsovärd
Mentalvärdsbyräerna och privata psykoterapeuter.

873 ÖVRIGA HÄLSOVÄRDSTJÄNSTER
Sädana med hälsovärden sammanhängande tjänster som fysikalisk värd och 
annan rehabilitering, laboratorie- och röntgenundersöknlng, sjuktransport 
och blodtjänst, som ges av självständiga serviceenheter. Dessa tjänster pä 
sjukhus och hälsocentraler hör inte tlll denna klass. Även mlljöhälsovärd.

8731 Fysikalisk behandling
Fysikallska värdinrättningar samt självständiga medlkalgymnaster.

8732 Laboratorie- och röntgenundersökningar
Även blodtjänst.

HIT HÖR INTE:
Laboratorie- och röntgenundersöknlng pä sjukhus hör tili klass 871 och pä 
hälsocentraler tili klass 8721.

8733 Sjuktransport
Självständiga enheter som erbjuder sjuktransporttjänster.

Även läkarambulanser.

HIT HÖR INTE:
Brandverkens sjuktransport hör tili klass 8220 Brand- och räddnlngsväsendet 
om den kan särskiljas frän verkens egentliga verksamhet.
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8734 Miljöhälsovärd
Livsmedelsinspektion och -kontroll samt allmän hälsotillsyn.

HIT HÖR INTE:
Desinfektion samt bekämpning av rättor och ohyra hör tili klass 6629 under 
miljöhygien.
Bekämpning av skadeinsekter och växtsjukdomar hör tili klass 0150 under 
jordbruk.
Desinfektion av fartyg hör tili klass 5629 under transport.
Analys av dricks- och avloppsvatten och andra vattenlaboratorietjänster hör 
tili klass 7121 under tekniska tjänster.

8739 Övriga hälsovärdstjänster
Kiropraktiker o.d. utövare av alternativ medicin.

Även diversifierade stödtjänster för syn- och hörselskadade, hjärt- och 
kancersjuka osv.

HIT HÖR INTE:
Manikyr och pedikyr hör tili klass 9510 under personliga tjänster och 
hushällstjänster.

874 VETER INÄRVER KSAM H ET
8740 Veterinärverksamhet

Veterinärmedicinsk värd av säväl nytto- som sällskapsdjur och karantänvärd 
av djur.

Även djurambulanser.

HIT HÖR INTE:
Kennelverksamhet och skoining av hundar hör tili klass 9800 Övriga 
oklassificerade tjänster.

88 SOCIALVÄRD
881 BARNDAGVÄRD

Även kvälls- och nattvärd jämställbar med dagvärd.

HIT HÖR INTE:
Dagvärd av utvecklingshämmande samt dagsaktivitetsenheter för invalider 
och äldringar hör tili klass 8891.

8811 Daghemsverksamhet
Barndaghem, specialdaghem och daghem för skolelever.

8812 Familjedagvärd
Även trefamiljsvärd och dagvärd av barn i hemmet.

8819 Övrig barndagvärd
Lekklubbar, lekparker och lekskolor samt lekotek och öppna daghem.
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882 SOCIALARBETE
Handledning och rädgivning given av professionella socialarbetare samt 
utreding av sociala problem.

8821 Allmänt socialarbete
Socialbyräernas verksamhet och annat motsvarande individuellt och 
fam iljespecifikt socialarbete, t.ex. misbrukarvärd, inklusive förlikning vid 
boskillnad, adoptionsrädgivning, stödpersonsverksamhet, 
barntillsynsverksamhet och handhavande av barnskyddsärenden samt 
värdnads- och umgängesrätt som gäller barn.

8822 Uppfostrings- och familjerädgivning

8823 Polikliniker för missbrukarvärd
A-kliniker och ungdomsstationer.

8829 Övrigt socialarbete
Rädgivningar och ledning av hemvärd för utvecklingsstörda.

883 HEMSERVICE
Hemvärdsjälp och stödtjänster som främjar självständigt boende och 
handlande hemma eller utanför hemmet.

8831 Egentlig hemservice
Hemvärdshjälp, stödtjänster och stöd av hemvärden av äldringar och 
handikappade.

HIT HÖR INTE:
Produktion av stödtjänster pä servicecentraler hör tili klass 8831 och vid 
anstaltsverksamhet (t.ex. äldringshem) tili klass 885.

8832 Servicecentraler för äldringar och handikappade
Separata stödtjänstenheter som producerar mältids-, klädvärds-, badnings- 
o.d. tjänster för äldringar och handikappade.

884 SERVICEHUS OCH SERVICEBOSTÄDER 
8840 Servicehus och servicebostäder

Servicehus och servicebostäder och i samband med dem given värd och 
omsorg tili personer som pä grund av älder, lyte, hemkomst frän anstalt eller 
av annan orsak behöver hjälp och stöd med boendet. Även värdhem, 
omsorgshem och skyddshärbärgen för missbrukare.

HIT HÖR INTE:
Seniorhus, pensionärshus och s.k. stödbostäder i samband med vilka värd- 
och omsorgstjänster inte tillhandahälls eller där servicens andel är ringa hör 
tili klass 6511 under fastighetstjänster.
Första hem och skyddshem hör tili klass 8851.
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885 ANSTALTSVÄRD
Socialvärdenheter som ger värd och uppehälle i regel dygnet runt samt 
anordnar rehabilitering.

8851 Anstaltsvärd för barn
Barnhem (inkl. ungdomshem) och skolhem. Även första hem och 
skyddshem.

8852 Anstaltsvärd för handikappade
Centralanstalter och andra specialvärdsanstalter för utvecklingsstörda.

HIT HÖR INTE:
Yrkesskolcentraler för utvecklingsstörda hö rtill klass 8512 under utbildning. 
Specialskolor för handikappade barn hör tili klass 8511 under utbildning. 
Rehabiliteringsinrättningarför invalider hörtill klass 8719.

8853 Anstaltsvärd för äldringar
Äldringshem.

8854 Anstaltsvärd för missbrukare
Värdanstalter (inkl. Järvenpää socialsjukhus), A-hem, Kalliola 
rehabiliteringsklinik, akutvärdstationer, och värdanstalter för 
narkotikamissbrukare.

889 ÖVRIG SOCIALVÄRD

8891 Ledd dagverksamhet för specialgrupper
Dagvärd och dagklubbar för utvecklingsstörda samt dagaktivitetsenheter för 
invalider och äldringar.

8892 Skyddat arbete och arbetsrehabilitering
Skyddsarbetscentraler, arbetskliniker, arbetsstugor, arbetsförsök med 
missbrukare och näringsrädgivning för invalider.

HIT HÖR INTE:
Rehabiliteringcentraler hörtill klass 8719.
Arbetsverksamhet pä dagvärdshem för utvecklingsstörda hör tili klass 8891.

8893 Familjevärd
Värd och underhäll i privathem av barn, utveckllngsstörd eller annan som 
behöver värd och omsorg.

HIT HÖR INTE:
Hemvärdsstöd för äldringar och handikappade hör tili klass 8831.

8899 Övrig social verksamhet och välgörenhet
AA-verksamhet, tolktjänst för handikappade, frlvilligt arbete, verksamhet som 
ger barn, äldringar och handikappade sociala impulser, hobbyer och
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rekreation. (t.ex. klubb-, hobby-, exkursions-, sommerhems- och 
lägeraktiviteter); utlännings- och flyktingvärd (i den män den inte ingär i 
ovanstäende klasser) samt annan ovan oklassificerad 
socialserviceverksamhet; Organisationen som stöder sociaivärden, 
insamlingar, välgörenhetskampanjer, utdelning av bidrag tili behövande.

HIT HÖR INTE:
Ledda lekaktiviteter för barn hör tili klass 8819.
Ledd dagverksamhet för specialgrupper hör tili klass 8891.
Egen anskaffning av medel i Organisationen som idkar socialservice särskiljs 
inte frän deras egentliga verksamhet.
Kommunala rättshjälpsbyräer hör tili klass 7530 Juridiska tjänster. 
Nykterhetsorganisationernas organisationsverksamhet hör tili klass 9290. 
Kommunalt nykterhetsarbete hör tili klass 8190 under offentlig förvaltning. 
Anpassningstränlng av invalider hör tili klass 8739. 
Lantbrukssemesteravbytare hör tili klass 0150 under jordbruk.
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R REKREATION OCH KULTUR
91 REKREATION OCH KULTUR

Film-, radio- och TV-verksamhet, seen-, konsert- och 
underhällningsverksamhet, biblioteks- och museiverksamhet samt 
idrottsverksamhet och andra nöjes- och rekreationstjänster.

HIT HÖR INTE:
Förläggande av tryckalster hör tili klass 1611 eller 1612 under industri.

911 FILM
Produktion, distribution och förevisning av filmer och videofilmer.

HIT HÖR INTE:
Filmarkivet hör tili klass 9142.
Filmgranskningsbyrán hör tili klass 8140 under offentlig förvaltning.

9111 Filmproduktion
Produktion av filmer och videofilmer; Produktion av underhállnings-, 
dokumentär- och reklamfilmer.

Redigering av filmer; även filmstifteisen.

Framkallning, klippning, textning och kopiering av filmer.

Uthyrning av inventarier för filmstudior.

9112 Filmförevisning
Biografteatrar.

Filmklubbar.

Distribution av filmer och videofilmer; uthyrning av filmer och videofilmer tili 
förevisare säsom biografteatrar och TV-stationer.

HIT HÖR INTE:
Förevisning av filmer i TV hör tili klass 9120.
Uthyrning av videofilmer tili hushálien hör tili klass 6750.

912 RADIO- OCH TELEVISIONSVERKSAMHET 
9120 Radio- och televisionsverksamhet

Produktion av radio- och TV-program med tili dem hörande tekniska tjänster 
(radio- och TV-studior). Dessa verksamhetsställen bedriver själva även 
sändning av radio- och TV-signaler och upprätthäller de linkstationer som 
sändningen förutsätter.

HIT HÖR INTE:
Byggande av radio- och TV-stationer, linktorn o.d. hör tili klass 3750 under 
byggverksamhet.
Uthyrning av informationsförmedlingskanaler samt kabel-TV-bolag som 
främst bedriver programöverföring hör tili klass 5830 under 
telekommunikationer.
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913 SCEN-, KONSERT- OCH KONSTNÄRSVERKSAMHET

9131 Seen- och konsertverksamhet
Teater-, opera-, dans- och konsertverksamhet utanför radio och TV. Även 
Produktion av tekniska tjänster för nämnda föreställningar, bl.a. tillverkning av 
scendekor samt installation av belysnings- och ijudanordningar.

Estradreserveringstjänst.

Artistförmedling. Biljettjänstverksamhet och annan försäljningar av biljetter tili 
teaterföreställningar, konserter, idrottsevenemang, filmförevisningar osv.

HIT HÖR INTE:
Innehav, uthyrning och underhäll av teater- o.d. lokaler (fastigheter) hör tili 
klass 6519 under fastighetstjänster.
Tjänster som erbjuds av skädespelare och andra artister som verkar för egen 
räkning hör tili klass 9133.

9132 Inspelningsstudior
Framställning av originalexemplar av grammofonskivor och andra 
inspelningar.

Även musikförlag.

HIT HÖR INTE:
Tillverkning av grammofonskivor och kopiering av ljudkassetter hör tili klass 
2624 under industri.

9133 Konstnärsverksamhet
Konstnärer och konstnärsföretag som verkar pä arvodes- och avtalsbasis 
eller för egen räkning (pä frilansbasis). De kan vara bildhuggare, 
konstgrafiker, mälare, serietecknare eller andra bildkonstnärer; författare, 
diktare; kritiker; journalister; radio- och TV-programredaktörer; kompositörer, 
librettister, arrangörer, musiker (inkl. gatumusikanter); scenartister; 
skädespelare; dansare; fotografer; teater- och filmregissörer; 
konsthantverkare, jonglörer, trollkarlar, akrobater eller andra framträdande 
artister; ven frilansförelsare.

HIT HÖR INTE:
Konstnärer i anställningsförhällande hör tili samma klass som arbetsgivaren. 
T.ex. reklamgrafiker eller copywriters pä reklambyräer, fotografer eller kritiker 
pä förlagsbolag, teckningslärare i skolor osv.
Konstnärernas fackliga organisationer hör tili klass 9222 under Organisationen

914 BIBLIOTEK, MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR

9141 Bibliotek och arkiv
Allmänna bibliotek; de kommunala bibliotekens huvudbibliotek, filialbibliotek, 
bokbussar och -bätar, flyttbara samlingar och övrig utläningsverksamhet.

Special- och institutionsbibliotek; högskolornas, forskningsinstitutens o.d. 
enheters bibliotek förutsatt att utomstäende har tillgäng tili dem och att
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verksamheten är av betydande omfattning (fier än en person har ordinarie 
syssla pâ biblioteket).

Offentliga arkiv; bl.a. landskapsarkiven.

HIT HÖR INTE:
Film- och bildarkiv hör till klass 9142.

9142 Museer
Vetenskapliga museer; Nationalmuseum, naturhistoriska museer, historiska 
museer osv.

Konstmuseer.

Övriga museer; landskapsmuseer, frlluftsmuseer, bildarkiv.

HIT HÖR INTE:
Museiverket (exkl. Nationalmuseum) hör till klass 8120 under offentlig 
förvaltning.

9143 Utställningar
Konsthallar och konstutställningar.

Djurgârdar och botaniska trâdgârdar, Särkänniemis akvarium och 
planetarium.

Vetenskapliga o.a. populariserande utställningar.

Naturparker, historiska sevrädheter, bilmuseer, museijärnvägar.

HIT HÖR INTE:
Konstutställningar där konst saluförs hör tili klass 4399 under detaljhandel. 
Mässor, lantbruksutställningar o.a. kommersielia utställningar hör tili klass 
7549 under marknadsföringstjänster.
Hundutställningar hör tili klass 9800 Oklassificerade tjänster.

915 IDROTT 
9150 Idrott

Idrotts- och tävlingsplatsverksamhet, säsom sportplaner, stadion, travbanor, 
idrottshallar, ishallar, tennisplaner och -hallar, biljardsalar, golfbanor, 
skyttebanor, slalombackar och skidspär, simhallar, gymnastiksalar och 
träningssalar.

Idrottsföreningar, distrikts- och centralorganisationer för idrott samt stöd- och 
understödsföreningar.

Träning av idrottsmän och anordnande av idrottstävlingar, frilanstränare och 
professionella idrottsmän.

Travstall och hästavel.

Träningsskolor och bodybuilding, tävlingsdans.

Schackklubbar.

Uthyrning av idrottsredskap.

Idrotts-PR.
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HIT HÖR INTE:
Idrottsinstituten hör till klass 8512 under utblldning.
Totalisatorspel anordnat av annan företagare hör tili klass 9192.

919 ÖVRIGA NÖJES- OCH REKREATIONSTJÄNSTER

9191 Dansplatser och -skolor
Danshallar, -banor och -paviljonger o.d.

Dans- och gymnastlkskolor för amatörer.

HIT HÖR INTE:
Dansrestauranger hör tili klass 4811 under restauranger.
Yrkesutbildning av dansare hör tili klass 851 under utblldning.

9192 Anordnande av penningspei
Lotto, tips, bingo, penningautomater, ruletter, total isatorspel, V5-spel osv. 

HIT HÖR INTE:
Total Isatorspel som travtvllngsarrangör sköter hör tili klass 9150.

9193 Cirkusar och nöjesparker
Cirkus-, nöjesparks-, leklands-, tlvoll- och spelhallsverksamhet.

Delfinarier.

9199 Övriga nöjes- och rekreationstjänster
Segel- och bätklubbar, jaktsällskap och rldskolor samt segelflyg- och 
flygklubbar.

Uthyrning, förvarlng och upptagnlng av frltidsbätar.

Även utsiktstorn.

HIT HÖR INTE:
Jaktvärdsföreningarna hör tili klass 0220 under jakt.
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S ORGANISATIONER OCH RELIGIÖS 
VERKSAMHET
Sädan verksamhet vars ändamäl är att driva organisationens medlemmars 
eller medlemssammanslutningars intressen eller företräda deras idder (t.ex. 
religiösa eller politiska). Utredningar, information, upplysning, förkunnelse, 
publicering och förhandling i organisationens namn.

Även verksamhet vars avsikt är att främja medlemskärens trivsel eller 
anordna gemensamma hobbyer eller andra tidsfördriv för medlemmarna.

Även understöd av utbildning, hälso- och sjukvärd och socialvärd.

HIT HÖR INTE:
Förlagsverksamhet hör tili klass 1611 eller 1612 under industri. 
Idrottsorganlsatlonerna samt idrottens stöd- och understödsföreningar hör tili 
klass 9150.
Understöd av vetenskap hör tili klass 8620 Tjänster för forsknlngen.

92 ORGANISATIONER
921 ARBETSMARKNADSORGANISATIONER

9211 Arbetstagarorganisationer
Arbetstagarorganisatloner som ingär kollektiv- och tjänstekollektivavtal. Även 
deras krets-, bas- o.a. organisationer, FFC, TOC, FTFC, AKAVA och deras 
medlemsorganisatloner samt oberoende fackförbund.

HIT HÖR INTE:
Fackföreningslnstitutens verksamhet hör tili klass 8521 under utbildning. 
Förlagsverksamhet hör tili klass 1611 eller 1612 under Industri.

9212 Arbetsgivarorganisationer
Arbetsgivarorganisatloner som Ingär kollektiv- och tjänstekollektivavtal.

Även kommunala avtalsdelegationen, statens arbetsmarknadsverk och 
kyrkans avtaldelegation.

922 BRANSCH- OCH YRKESORGANISATIONER 

9221 Intresseorganisatloner för lantbruksproducenter
Producentorganisationer som förhandlar om lantbruksinkomst- o.a. avtal 
jämte underorganlsationer.

HIT HÖR INTE:
Jordbrukets rädgivnlngsorganisatloner hör tili klass 0150 under jordbruk. 
Lantbruksproducenternas övriga Intresseorganisatloner hör tili klass 9222.
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9222 Andra bransch- och yrkesorganisationer
Intresseorganisationer för yrkesidkare och yrkesomräden säsom, taxi- och 
lastbilsäkare, advokater, merkonomer o.d.

Branschorganisationer inom industri, handel osv. säsom Industrins 
Centralförbund och Handelns Centralutskott samt bankernas organisationer 
säsom Bankföreningen i Finland, Sparbanksförbundet och Andelsbankernas 
Centralförbund.

Handelskammare, juniorhandelskammare och företagarföreningar och andra 
organisationer vilkas ändamäl är att tillvarata yrkesidkarnas eller näringarnas 
intressen eller utveckla och upprätthälla yrkeskunskaper säsom 
Centralhandelskammare och Vägföreningen.

Även upphovsrättsorganisationer säsom Teosto, Gramex och Kopiosto.

923 PARTIPOLITISKA ORGANISATIONER
9230 Partipolitiska organisationer

Registrerade partier samt deras kvinno-, ungdoms-, barn- och 
studentorganisationer.

HIT HÖR INTE:
Partiinstitutens verksamhet hör tili klass 8521 under utbildning.
Partiernas pensionärs- och nykterhetsorganisationer hör tili klass 9290.

929 ÖVRIGA ORGANISATIONER
9290 Övriga organisationer

Invänarföreningar, studentorganisationer, studentnationer, 
vänskapsföreningar, pensionärsorganisationer, fritänkare, 
nykterhetsorganisationer, Lions, marthaföreningar, försvarsorganisationerna, 
vattenvärds- och andra miljövärdsföreningar, konstnärssällskap, 
stödföreningar för skolor, KFUM, KFUK, fotoklubbar, Trafikskyddet och 
vetenskapliga föreningar.

HIT HÖR INTE:
Filmklubbar hör tili klass 9221.
Organisationer som utför hälso- och sjukvärdsarbete hör tili klass 87. 
Organisationer som utför socialvärdsarbete hör tili klass 88. 
Idrottsorganisationer och -understödsföreningar hör tili klass 9150.
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93 INTERNATIONELLA ORGANISATIONER OCH 
UTLÄNDSKA BESKICKNINGAR

930 INTERNATIONELLA ORGANISATIONER OCH UTLÄNDSKA 
BESKICKNINGAR

9300 Internationella organisationer och utländska beskickningar
I Finland verksamma utländska beskickningar och konsulat. Även 
internationella Organisationen förvaltningsorgan. WIDER-institutet och 
Nordiska Investeringsbanken.

HIT HÖR INTE:
Företag, finansieringsinrättningar o.d. som ägs av utlänningar klassificeras 
enligt sin egentliga verksamhet.

94 RELIGIÖS VERKSAMHET

HIT HÖR INTE:
Ockulta organisationer (t.ex. frimurare) och fritänkarorganisationer hör tili 
klass 9290.

941 EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN 
9410 Evangelisk-Iutherska kyrkan

Kyrkostyrelsen, domkapitlen, församlingarna och grawärdsfonderna.

HIT HÖR INTE:
S.k. fria evangelisk-lutherska samfund hör tili klass 949.
Kristliga Institut hör tili klass 8521 under utbildning.
Församlingarnas daghem, äldringshem, barnhem och värdhem hör tili klass 
88 Socialvärd.

942 ORTODOXA KYRKAN 
9420 Ortodoxa kyrkan

Kyrkostyrelsen, stiften, församlingarna, klostren.

949 ÖVRIG RELIGIÖS VERKSAMHET 
9490 Övrig religiös verksamhet

Registrerade religiösa samfund (exkl. statskyrkorna) säsom Frikyrkan, 
Jehovas vittnen, Adventskyrkan, romersk-katolska kyrkan och 
Islam-församlingen.

S.k. fria evangelisk-lutherska samfund säsom missionssällskap, 
fredsföreningar, väckelserörelser och bibelsällskap.

Annanstädes inte nämnda religiösa samfund.

Även förkunnare och missionärer.
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HIT HÖR INTE:
Läroanstalter som dessa samfund äger hör tili klass 85.
Daghem, äldringshem, barnhem och värdhem hör tili klass 88 Socialvärd.
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T ÖVRIGA TJÄNSTER
95 PERSONLIGA TJÄNSTER OCH

HUSHÄLLSTJÄNSTER
Herr- och damfriseringar och skönhetssalonger, hushällstjänster, fotoateljeer, 
begravningstjänster samt andra tjänster främst tili hushäll och privatpersoner.

HIT HÖR INTE:
Tjänster avsedda främst för företag och sammanslutnlngar hör till klass M 
Teknlska tjänster och uppdragsverksamhet.
Fotoframkallningsanstalter hör tili klass 2906 under industri.

951 HERRFRISERING, DAMFRISERING OCH
SKÖNHETSSALONGER

9510 Herrfrisering, damfrisering och skönhetssalonger
Tvätt, kllppning, färgning, föhnlng, permanentning av här, rakning osv. 

Manikyr och pedikyr för damer och herrar.

Skönhetsvärd; kosmetologtjänster.

HIT HÖR INTE:
Solarler hör tili klass 9599.

952 HUSHÄLLSTJÄNSTER
9520 Hushällstjänster

Hemblträden, kockar, betjänster, barnskötare, hushällerskor, informatorer 
och guvernanter, prjvatsekreterare, livakter, chaufförer och andra personer 
anställda av hushäll eller privatpersoner. Även företag som främst 
tillhandahäller personer för nämnda uppgifter tili hushällen.

HIT HÖR INTE:
Barndaghem hör tili klass 8811 under socialvärd.
Famlljedagvärd av barn hör till klass 8812 under socialvärd.
Städfirmor hör tili klass 6610 Städnlng.
Festservice hör tili klass 4850 under restauranger.

959 ÖVRIGA PERSONLIGA TJÄNSTER

9591 Fotografer
I studio utförd porträttfotografering (bröllopsfoton, Studentfoton m.m.). 
Fotografering för reklambyräernas behov.

Fotograferingsautomater.

HIT HÖR INTE:
Framkallning och kopiering av fotografier hör tili klass 2906 under industri. 
Framkallning av filmer hör tili klass 9111 Filmproduktion.
Partihandel med fotoartiklar hör tili klass 4191 och detaljhandel tili klass 4441.
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9592 Begravningstjänster
Begravningsverksamhet (kremering och begravning) samt gravgrävning.

Även begravningsbyrätjänster (anordnande av begravningar, transport osv.) 
samt försäljning av gravstenar och blommor pä begravningsbyräer.

HIT HÖR INTE:
Detaljhandel med enbart gravstenar hör tili klass 4489.
Detaljhandel med enbart blommor hör tili klass 4451.

9599 Här oklassificerade personliga tjänster
Bastur, massageinrättningar, solarier, bantnlngstjänster, hälsobad, 
naturbehandlingsanstalter och andra inrättnlngar som främjar fyslskt 
välbefinnande.

Astrologer, spägummor och andra inrättningar och yrkesidkare som ger idkar 
personlig rädglvning.

Skoputsare, tatuerare, personliga reseguider.

Förmedllng av brewänner, hypnostjänster, koppnlng, släktforskning, 
uträkning av biorytm, talesman, osv.

HIT HÖR INTE:
Tränlngsskolor o.d. hör tili klass 9150 under idrott.
Badhoteil hör till klass 47 Hotell och annan Inkvarterlngsverksamhet. 
Famlljerädgivning hör tili klass 8822 under soclalvärd.

98 ÖVRIGA HÄR OKLASSIFICERADE TJÄNSTER
980 ÖVRIGA HÄR OKLASSIFICERADE TJÄNSTER
9800 Övriga här oklassificerade tjänster

Kennelverksamhet och hundutställnlngar samt tränlng av narkotlka-, vakt-, 
led- eller polishundar.
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X NÄRINGSGRENEN OKÄND
99 NÄRINGSGRENEN OKÄND 
990 Näringsgrenen okänd 
9900 Näringsgrenen okänd

Ekonomiska enheter vilkas näringsgren inte är känd.

NIT HÖR INTE:
T.ex. flerbranschföretag.
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Kiinteä pääoma, varastovarat, muut a ineelliset varat
K lassificeringar av materiella tillgängar
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