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Förord 
 
I denna publikation presenteras SPIN 2002, Standard för svensk produktindelning efter 
näringsgren 2002, som utarbetats och fastställts av statistiska centralbyrån (SCB). SPIN 2002 
är en ny heltäckande produktindelning som omfattar både varor och tjänster. Produkterna är 
grupperade efter ursprung i produktionen såsom denna avgränsas i SNI 2002, Standard för 
svensk näringsgrensindelning. 
 
Föregångare till SPIN 2002 har varit en produktindelning gällande enbart varor som var an-
passad till SNI 69 samt den inofficiella Prod-SNI baserad på föregångaren till SNI 2002, 
nämligen SNI 92. 
 
SPIN 2002 grundar sig på EU:s produktindelning Classification of Products by Activity, 
CPA, och är utom på detaljnivå identisk med denna. CPA utkom 1993 och fanns i en revi-
derad version från 1996 men har nu ytterligare reviderats och den nya reviderade versionen 
har namnet CPA 2002.  
 
Den nya standarden har utarbetats inom Avdelningen för ekonomisk statistik och Utveck-
lingsavdelningen, Metodenheten. 
 
I föreliggande MIS presenteras SPIN:s uppbyggnad, principer för utarbetandet av SPIN, 
struktur, innehållsbeskrivningar, nyckel samt andra produktindelningar. 
 
 
 
 
Statistiska centralbyrån i oktober 2003 
 
 
Svante Öberg 
 
 
 Hans Agrell 
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1 Bakgrund 
Standard för svensk produktindelning efter näringsgren, SPIN 2002, är en ny statistisk 
standard för klassificering av produkter, både varor och tjänster, efter ursprung i produktio-
nen. Därmed menas att SPIN 2002 är en produktindelning där produkterna länkas till akti-
viteter så som dessa definieras i näringsgrensindelningen SNI 2002. SPIN 2002 utgör en del 
av det harmoniserade systemet av standarder inom den ekonomiska statistikens område.  
 
Syftet med en produktindelning är att gruppera produkter (varor och tjänster) som har ge-
mensamma egenskaper. Den utgör grunden för utarbetandet av statistik med avseende på bl a 
produktion, insatsförbrukning av varor och tjänster, inrikeshandel, utrikeshandel och priser. 
 
SPIN 2002 är den svenska tillämpningen av EU:s produktstandard, Classification of Pro-
ducts by Activity (CPA), med den aktuella beteckningen CPA 2002. CPA 2002 har införts 
för statistikändamål fr o m år 2003. Den första utgåvan av CPA fastställdes 1993. En revi-
derad version har tillämpats sedan 1996. Medlemsländernas nationella tillämpningar av CPA 
regleras av en EU-förordning vilket medför att CPA:s övergripande struktur måste efter-
följas. Observera att SPIN, som är en svensk SNI-anpassad version av CPA, inte är detsam-
ma som CPA på svenska, vilken är en översättning av CPA till svenska. 
 
På internationell nivå finns FN:s centrala produktindelning CPC där produkterna grupperas 
efter sina egenskaper. En provisorisk produktindelning togs fram i slutet på 1980-talet och en 
reviderad version, CPC version 1.0, infördes 1997, i vilken speciellt tjänstedelen utökades 
och förbättrades. Mer information om CPC, se avsnitt 3.1. 
 
En inofficiell produktindelning, Prod-SNI, Standard för svensk produktindelning enligt SNI, 
har varit tillgänglig sedan 1997. En liknande produktindelning, men begränsad till att endast 
omfatta transportabla varor, utarbetades redan i anknytning till SNI 69. Den har gått under 
namnet ”Varu-SNI” och uppfattades då som en del av SNI och inte som en fristående stan-
dard. 
 
Arbetet med att framställa den nya standarden har innehållit följande moment: 
 
• Genomgång av den preliminära produktindelningen Prod-SNI 
•  
• Infogande i SPIN av ändringarna i samband med revisionen av CPA 2002. Följande 

ändringar kan nämnas:  
 

− S. k. industriella tjänster har införts inom CPA 15 - 36 Tillverkade varor. Det gäller 
grundläggande operationer i en produktionsprocess utförda av en underleverantör. 

 
− Tillägg av media i elektronisk form inom CPA 22 Tryckta media och ljudmedia 
 
− Tillägg av reparationstjänster inom CPA 26 Andra icke-metalliska mineraliska 

produkter och 28 Metallvaror 
 
− Tillägg av installationstjänster inom CPA 26 Andra icke-metalliska mineraliska 

produkter, 28 - 36 Metallvaror, maskiner, el- och optikprodukter, transportmedel, 
möbler samt övriga tillverkade varor 

 
− Uppdelning av olika skadeförsäkringar inom CPA 66 Försäkringstjänster 
 
− Tillägg av olika tjänster inom CPA 72 Databehandlingstjänster 
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− Tillägg av tjänster inom CPA 90 Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d. 
 
− Tillägg av olika internet-tjänster inom olika huvudgrupper 

 
• Komplettering med förslag på svenska tillägg och ändringar 
 
• Remissbehandling och bearbetning av lämnade synpunkter under hösten 2002 
 
• Fastställande av standarden genom GD-beslut i mars 2003 
 
SPIN 2002 kan tillämpas i statistik från och med referensåret 2003. 
 
 
 

2 SPIN:s uppbyggnad 
Strukturen i SPIN är således enligt vad som beskrivits ovan anpassad till CPA-strukturen. 
Det gäller alla nivåer förutom de lägsta och därför redogörs först för strukturen avseende 
CPA. 
 
Kodsättningen i CPA följer den hierarkiska strukturen i EU:s näringsgrensindelning NACE 
med ett tillägg av två ytterligare nivåer enligt följande: 
 
CPA 
Nivå Beskrivning Kod Layout NACE/CPA 
     
1:a Avdelning Enställig alfabetisk kod X = NACE 
Mellan Underavdelning Tvåställig alfabetisk kod XX = NACE 
2:a Huvudgrupp Tvåställig numerisk kod 99 = NACE 
3:e Grupp Treställig numerisk kod 99.9 = NACE 
4:e Undergrupp Fyrställig numerisk kod 99.99 = NACE 
5:e Kategori Femställig numerisk kod 99.99.9 CPA-tillägg 
6:e Underkategori Sexställig numerisk kod 99.99.99 CPA-tillägg 
 
CPA-koden på lägsta nivå är således sexsiffrig. 
 
SPIN 2002 har en hierarkisk indelning med sex nivåer. De fyra första nivåerna i SPIN 2002 
överensstämmer med de fyra första nivåerna (t. o. m. undergrupp) i CPA. CPA:s femte nivå 
(femsiffernivån, kategori) återfinns däremot inte i SPIN. De fem första nivåerna i SPIN följer 
kodstrukturen enligt SNI varefter den sjätte nivån består av två siffror enligt följande: 
 
SPIN 
Nivå Beskrivning Kod Layout NACE/SNI/SPIN 
     
1:a Avdelning Enställig alfabetisk kod     X = NACE/SNI 
Mellan Underavdelning Tvåställig alfabetisk kod   XX = NACE/SNI 
2:a Huvudgrupp Tvåställig numerisk kod    99 = NACE/SNI 
3:e Grupp Treställig numerisk kod     99.9 = NACE/SNI 
4:e Undergrupp Fyrställig numerisk kod     99.99 = NACE/SNI 
5:e Detaljgrupp Femställig numerisk kod   99.999 = SNI 
6:e Sjusiffrig kod Sjuställig numerisk kod     99.999.99 SPIN-tillägg 
 
SPIN 2002-koden på lägsta nivå är alltså sjusiffrig. Det tvåsiffriga SPIN-tillägget består av 
löpnummer inom varje femsiffernivå (detaljgrupp). Om endast en vara/tjänst finns inom de-
taljgruppen är löpnumret 00 annars börjar löpnumren med 01. 



7 

 

Utarbetandet av SPIN har följt två delvis motstridiga principer.  
 
1. Varje sexsiffrig underkategori i CPA skall även finnas på lägsta nivå i SPIN.  
 
2. Det har ansetts naturligt och ändamålsenligt att knyta SPIN till SNI:s femsiffernivå i 

stället för till fyrsiffernivån i NACE som CPA gör.  
 
Det innebär att femsiffernivån i SPIN (detaljgrupp) inte överensstämmer med CPA:s femsif-
fernivå (kategori) som är en egen produktinriktad indelning enligt andra kriterier än detalj-
gruppsindelningen i SPIN. På vissa områden har detta som följd att innehållet i en underka-
tegori i CPA (sexsiffernivå) kan ingå i två (eller flera) detaljgrupper i SPIN vilket innebär att 
en sådan underkategori måste delas upp på flera SPIN-koder. Nedan följer två exempel: 
 
Exempel 1: 
 
SPIN-kod Benämning CPA-kod Benämning 
    
26.611.01 Block, murstenar och andra 

byggvaror, av lättbetong 
26.61.11 Takpannor, plattor, murste-

nar och liknande varor av 
cement, betong eller konst-
gjord sten 

    
26.619.01 Block och murstenar, tak-

pannor o.d. av cement, be-
tong eller konstgjord sten, 
ej lättbetong 

26.61.11 Takpannor, plattor, murste-
nar och liknande varor av 
cement, betong eller konst-
gjord sten 

 
 
Exempel 2: 
 
SPIN-kod Benämning CPA-kod Benämning 
    
74.871.00 Grafisk formgivning och 

service 
74.87.13 Formgivning 

    
74.872.00 Formgivning av föremål 

och miljöer 
74.87.13 Formgivning 

 
Dessutom föreligger principen att en SPIN-kod på lägsta nivå endast kan länkas till en CPA-
kod. Det finns ett undantag: SPIN-kod 80.102.00 som avser grundskoleutbildning och för-
skoleklass är kopplad till två CPA-koder (del av 80.10.12 respektive 80.21.11) på grund av 
avvikande organisation inom utbildningsväsendet i Sverige jämfört med CPA:s struktur. 
 
Fastän koderna i de båda standarderna, SNI 2002 och SPIN 2002, ser lika ut har de dock 
olika innebörd. Koderna i SNI 2002 avser aktiviteter/produktionsprocesser medan koderna i 
SPIN 2002 avser de (grupper av) produkter som produktionen ger upphov till. Skillnaden i 
innehåll framgår av benämningarna enligt nedan: 
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Kod  Benämning  
SNI 2002 SPIN 2002 SNI 2002 SPIN 2002 
    
01.23 01.23 Svinuppfödning Levande svin 
31.3 31.3 Tillverkning av elektrisk tråd Elektrisk tråd och kabel 
  och kabel  
40.11 40.11 Generering av elektricitet Elektricitet 
55.3 55.3 Restaurangverksamhet Restaurangtjänster 
 
Det finns ett fåtal undantag där strukturen och kodsättningen skiljer sig mellan SNI och 
SPIN. Aktiviteten Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter (SNI 01.12) är i SNI 
uppdelat på odling på friland respektive odling i växthus medan någon sådan indelning inte 
kan göras för de olika produkterna i SPIN. Aktiviteten Fiske (SNI 05) har i SNI en uppdel-
ning på bl. a. saltvatten- och sötvattenfiske. I SPIN kan inte fisksorterna uppdelas på detta 
sätt. Aktiviteter som i SNI 01.1 och 01.2 har ett blandat innehåll (t. ex. mjölkproduktion och 
nötköttsproduktion) har ingen motsvarighet i SPIN. Likaså finns inga produkter till aktivi-
teten Blandat jordbruk (SNI 01.30) - vilken omfattar växtodling i kombination med djur-
skötsel - eftersom ingående jorbruksprodukter hör hemma inom SPIN 01.1 Produkter från 
växtodling eller 01.2 Levande djur och produkter av dessa. 
 
Vidare kan nämnas att benämningarna i SPIN 2002 respektive SNI 2002 i vissa fall inom 
tjänstesektorn av språkliga skäl kan innehålla samma text trots att i det ena fallet avses pro-
dukt medan i det andra avses aktivitet. 
 
Antalet klasser på varje nivå i standarden SPIN 2002 redovisas i följande tablå: 
 
Nivå Beskrivning Antal
  
1:a Avdelning 17
Mellan Underavdelning  31
2:a Huvudgrupp 60
3:e Grupp 221
4:e Undergrupp 511
5:e Detaljgrupp 748
6:e Sjusiffer-nivå 2 813
 
Som jämförelse kan nämnas att antalet underkategorier (lägsta nivå) i CPA 2002 är 2610. 
 
För detaljerad information om SNI hänvisas till Meddelanden i samordningsfrågor MIS 
1992:6 respektive 2003:2. 
 
Information om CPA vad gäller syfte, innehåll, principer och metoder vid utarbetandet av 
standarden m.m. kan hämtas från publikationen ”CPA 1996 Statistisk indelning av produkter 
efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen”, utgiven av Eurostat. 
 
Allmänt om klassifikationer kan sökas i Eurostats klassifikationsserver RAMON som kan 
nås på följande webb-adress: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon . 
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3 Andra produktindelningar 
I detta avsnitt presenteras andra viktiga produktindelningar som ingår i det integrerade syste-
met för ekonomisk-statistiska klassifikationer (CPA har presenterats i tidigare avsnitt). 
 
 
3.1 Central Product Classification - CPC 
CPC är FN:s centrala produktindelning vars första version kom 1989 (Provisional CPC). 
Före CPC fanns det inte någon klassifikation i det internationella ekonomisk-statistiska 
systemet som omfattade både varor och tjänster. CPC reviderades 1997 (CPC version 1.0) 
och 2002 framställdes en uppdaterad version. 
 
Syftet med CPC är att skapa en ram för jämförelser av olika slags statistik över varor och 
tjänster. Målet är alltså inte att ersätta andra produktindelningar, utan snarare att anpassa 
dessa så att uppgifterna kan överföras till klasser i CPC. CPC skall därför ses som ett sam-
ordningsinstrument som kan användas på internationell och nationell nivå. 
 
När det gäller varor använder CPC de lägsta nivåerna i HS (Systemet för harmoniserad varu-
beskrivning och kodifiering; se beskrivning nedan) som byggelement. Det innebär att varje 
klass i CPC på den lägsta nivån motsvaras av exakt en varupost eller ett aggregat av varu-
poster i HS. När det gäller varor är därför HS en indelning för att definiera klasserna i CPC. 
 
CPC har ett eget kodsystem som är helt fristående från den internationella näringsgrensindel-
ningen ISIC Rev.3.1. Detta beror på att man ville undvika att CPC sågs som en utvidgning 
av ISIC Rev.3.1 i form av en lista över varor och tjänster. 
 
I CPC grupperas produkterna efter kriteriet "materialsammansättning och egenskaper". Detta 
omfattar t. ex. vilken typ av råvaror som använts, produktionsprocess, vilket ändamål pro-
dukterna har osv. Även om detta ofta är samma kriterium som tillämpas för näringsgrensin-
delningar, skall CPC ses som något mer än bara en produktindelning som kopplats till en nä-
ringsgrensindelning. CPC har därför också en annan struktur än ISIC Rev.3.1.  
 
Trots denna särskilda utgångspunkt beaktar CPC även kriteriet om ursprung i produktionen. 
Man har därför strävat efter att klasserna på den lägsta nivån i CPC skall definieras på ett 
sådant sätt att så många produkter som möjligt på denna nivå skall kunna föras till en enda 
undergrupp i ISIC Rev.3.1. 
 
EU:s produktstandard CPA skiljer sig - enligt vad som beskrivits ovan - mot CPC genom att 
CPA är en produktindelning där produkterna länkas till aktiviteter som dessa definieras i 
motsvarande näringsgrensindelning.  
 
 
3.2 Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering – HS 
HS har spelat en central roll för utvecklingen av det reviderade internationella systemet av 
ekonomiska klassifikationer, eftersom det har tillhandahållit byggelement till de centrala 
produktindelningarna. 
 
HS är den internationella produktklassifikationen för tulländamål och den har för utrikeshan-
del utarbetats av Världstullorganisationen. 
 
Liksom många andra länder har EU:s medlemsstater sedan 1988 använt HS som indelning 
för tulltaxeändamål och för utrikeshandelsstatistik. HS är en hierarkiskt uppbyggd varuno-
menklatur, uppdelad i 96 kapitel med en tvåsiffrig kod. Kapitlen har vidareindelats i varu-
poster och dessa i sin tur i ca 5 000 mer detaljerade varuposter med fyrsiffrig respektive sex-
siffrig kod.  
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HS omfattar endast varor, dvs. produkter av fysisk karaktär, men inbegriper även elektricitet. 
Harmoniserade systemet är uppbyggt så att varje vara entydigt kan föras till en HS-post. HS 
omfattar därför inte tjänster, men däremot det fysiska resultatet av tjänster (t. ex. planrit-
ningar, disketter med programvara osv.). 
 
HS har reviderats och det reviderade systemet trädde i kraft den 1 januari 2002. 
 
 
3.3 Kombinerade nomenklaturen - KN 
Kombinerade nomenklaturen är den utrikeshandelsnomenklatur som används inom EU och 
innebär en utbyggnad av HS. KN infördes 1988 samtidigt med HS men infördes för den 
svenska utrikeshandelsstatistiken 1995. KN-posterna har åttasiffriga koder. 
 
Ytterligare underindelningar i KN har införts med tanke på EU:s särskilda behov när det 
gäller tull- och utrikeshandelsstatistik. KN revideras årligen och är såsom rådsförordning 
bindande för medlemsstaterna. 
 
 
3.4 PRODCOM 
Förkortningen PRODCOM står för EU-systemet för produktionsstatistik avseende mineralut-
vinning och tillverkning (dvs. exklusive tjänster). PRODCOM-kommittén sammanställer 
varje år den produktindelning (PRODCOM-listan) som produktionsstatistiken bygger på. 
 
Posterna i PRODCOM-listan definieras genom HS respektive KN. Därigenom blir det möj-
ligt att jämföra produktionsstatistik med utrikeshandelsstatistik. PRODCOM-posterna kodas 
genom en åttaställig numerisk kod, där de sex första siffrorna är identiska med CPA-koden. 
PRODCOM-listan är därigenom konsekvent länkad till CPA. 
 
 
 

4 Allmänt om strukturen  
I bilaga 1 återfinns strukturen för SPIN 2002 med koder på alla nivåer och dess tillhörande 
benämningar. De för den svenska standarden specifika koderna avseende detaljgrupp och 7-
siffrig kod har markerats med fet stil.  
 
Strukturen följer CPA:s utom i följande fall: 
 
96 Hushållens produktion av Finns ej i SPIN 
96.0 diverse varor för egen 
96.00 förbrukning 
 
97 Hushållens produktion av Finns ej i SPIN 
97.0 diverse varor för egen 
97.00 förbrukning 
 
 
 

5 Allmänt om innehållsbeskrivningarna  
Till standarden har även utarbetats innehållsbeskrivningar vilka presenteras i bilaga 2. Dessa 
följer till övervägande del de till CPA utarbetade beskrivningarna. Vissa klarläggande till-
lägg har bifogats förutom beskrivningarna angående de för SPIN specifika underindel-
ningarna.  
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I huvudsak avser beskrivningarna innehållet för de sjusiffriga koderna. Om innehållet tydligt 
framgår av den officiella benämningen har någon särskild beskrivning inte lagts till. Vad 
gäller varudelen (SPIN 01 - 36) kan mer information hämtas från innehållsbeskrivningarna 
avseende den detaljerade varuindelningen enligt Harmoniserade systemet (HS). Däremot 
beskrivs innehållet utförligt för till varor anknutna industriella tjänster såsom t. ex. repara-
tion, underhåll och installation. 
 
I en del fall finns beskrivningar även på högre nivå, t. ex. huvudgrupper, grupper, undergrup-
per respektive detaljgrupper. Sådana generella beskrivningar bör läsas innan innehållet i den 
lägsta nivån studeras.   
 
Innehållsbeskrivningarna följer samma mall som i CPA:s innehållsbeskrivningar. Under 
rubriken ”Omfattar” definieras innehållet – om inte detta tydligt framgår av benämningen – 
genom en uppräkning av produkter (varor eller tjänster) som är typiska för klassen. Under 
rubriken ”Omfattar även” upptas i förekommande fall produkter som hör till klassen, men 
som kanske inte omedelbart förknippas med de för klassen typiska produkterna. Under 
rubriken ”Omfattar inte” nämns produkter som inte ingår i klassen, men som kan uppfattas 
som besläktade med de produkter som är typiska för klassen. Här redovisas också i vilken 
annan klass dessa produkter ingår (markeras med jfr+ kod). 
 
 
 

6 Nyckel 
I innehållsbeskrivningarna (se bilaga 2) redovisas även en nyckel mellan den lägsta nivån i 
SPIN (sjusiffer-nivå) och CPA:s lägsta nivå (sexsiffer-nivå, underkategori). I de flesta fall är 
det ett-till-ett-förhållande mellan respektive lägsta nivå men där det finns flera SPIN-koder 
tillhörande en CPA-kod markeras dessa CPA-koder med bokstaven ”i” främst (del av en 
underkategori). CPA-koden redovisas med kursiv stil i kolumnen längst till höger. 
 
En nyckel mellan Kombinerade nomenklaturen (KN) och SPIN 2002 har även utarbetats. 
Nyckeln presenteras inte i MIS:et men kan rekvireras från SCB. 
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Bilaga 1 – Struktur 
 
Kodhänvisning: 
 
Kolumn 1 Avdelning 
Kolumn 2 Underavdelning 
Kolumn 3 Huvudgrupp 
Kolumn 4 Grupp 
Kolumn 5 Undergrupp 
Kolumn 6 Detaljgrupp 
Kolumn 7 7-siffrig kod 
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Struktur 
 

Koder Benämning 
Avdelning     
 Underavdelning    
  Huvudgrupp    
   Grupp    
    Undergrupp   

     
Detalj-
grupp 

7-siffrig  
kod  

A       JORDBRUKS-, JAKT- OCH SKOGSBRUKSPRODUKTER 

 AA     Jordbruks-, jakt- och skogsbruksprodukter 

  01        Jordbruks- och jaktprodukter samt service till jordbruk och jakt 

   01.1     Produkter från växtodling 

    01.11    Jordbruksväxter 
     01.111  Spannmål m.m. 
      01.111.01 Durumvete 
       01.111.02 Vete, ej durumvete, och blandsäd av vete och råg 
      01.111.03 Majs 
      01.111.04 Ris, med ytterskal 
       01.111.05 Korn 
      01.111.06 Råg 
      01.111.07 Havre 
      01.111.08 Annan spannmål 
      01.111.09 Solrosfrön, sesamfrön, safflorfrön, rapsfrön, rybsfrön och senapsfrön 
      01.111.10 Foderväxter, huvudsakligen avfall från spannmål 
     01.112  Hö, ensilage 
      01.112.00 Hö, ensilage 
     01.113  Potatis 
      01.113.00 Potatis 
     01.114  Sockerbetor, sockerrör 
      01.114.01 Sockerbetor 
      01.114.02 Sockerrör 
     01.119  Övriga jordbruksväxter 
      01.119.01 Foderväxter, utom från vallodling 
      01.119.02 Torkade baljväxtfrön 
      01.119.03 Ätbara rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin 
      01.119.04 Sojabönor 
      01.119.05 Jordnötter 
      01.119.06 Bomullsfrön 
      01.119.07 Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter 
      01.119.08 Råtobak 
      01.119.09 Bomull, även orensad 
      01.119.10 Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål, utom lin, mjukhampa och rami 
      01.119.11 Lin och mjukhampa; sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave, 

oberedda 
      01.119.12 Naturgummi 
      01.119.13 Växter som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farma-

ceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande 
ändamål 

      01.119.14 Sockerbetfrön och frön av foderväxter 
      01.119.15 Andra oberedda vegetabiliska material 

    01.12    Köks-, prydnads- och plantskoleväxter 
     01.120  Köks-, prydnads- och plantskoleväxter 
      01.120.01 Lök; morötter, rovor, rödbetor och liknande rotfrukter 
      01.120.02 Andra köksväxter, utom svamp 
      01.120.03 Blomsterfrön, frukt- och bärfrön 
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      01.120.04 Köksväxtfrön 
      01.120.05 Levande växter; lökar, stam- och rotknölar; sticklingar och ympkvistar; svamp-

mycelium 
      01.120.06 Tomater, gurkor, baljväxter och liknande grönsaker som odlas för sina frukters 

skull 
      01.120.07 Snittblommor och blomknoppar (inklusive buketter) kransar och liknande 
      01.120.08 Svamp m.m. 

    01.13   Frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m. 
     01.131  Frukt och odlade bär 
      01.131.01 Bordsdruvor 
      01.131.02 Vindruvor utom bordsdruvor 
      01.131.03 Dadlar, fikon, bananer, kokosnötter, paranötter, kasjunötter, ananas, avokado, 

mango, guava 
      01.131.04 Citrusfrukter 
      01.131.05 Äpplen 
      01.131.06 Päron 
      01.131.07 Annan frukt utom vilda bär, johannesbröd 
      01.131.08 Oliver samt andra nötter 
      01.131.09 Kaffe, orostat 
      01.131.10 Grönt (ofermenterat) te, svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, löst 

förpackat i förpackningar innehållande mer än 3 kg 
      01.131.11 Matte 
      01.131.12 Kakaobönor 
     01.139  Kryddväxter, vilda bär 
      01.139.01 Oberedda kryddor 
      01.139.02 Vilda bär 

   01.2     Levande djur samt produkter av dessa 

    01.21    Levande nötkreatur samt produkter av dessa 
     01.211  Obearbetad mjölk av nötkreatur 
      01.211.00 Obearbetad mjölk av nötkreatur 
     01.212  Levande nötkreatur och andra oxdjur, sperma från dessa 
      01.212.01 Levande nötkreatur och andra oxdjur, utom kalvar 
      01.212.02 Kalvar 
      01.212.03 Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur 

    01.22    Levande får, getter, hästar, åsnor, mulor och mulåsnor samt produkter från dessa 
     01.221  Levande får, fårmjölk och ull 
      01.221.01 Levande får 
      01.221.02 Obearbetad mjölk av får 
      01.221.03 Klippt ull, otvättad ull (fetull), inklusive fårtvättad klippt ull 
     01.222  Levande getter och getmjölk 
      01.222.01 Levande getter 
      01.222.02 Obearbetad mjölk av getter 
     01.228  Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor 
      01.228.01 Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor 
      01.228.02 Fina eller grova djurhår (inklusive tagel) okardade och okammade 

    01.23    Levande svin 
     01.231  Smågrisar, avelssvin 
      01.231.00 Smågrisar, avelssvin 
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     01.232  Slaktsvin 
      01.232.00 Slaktsvin 

    01.24    Levande fjäderfä och ägg 
     01.241  Ägg med skal 
      01.241.00 Ägg med skal 
     01.242  Slaktkycklingar 
      01.242.00 Slaktkycklingar 
     01.249  Övriga levande fjäderfä 
      01.249.00 Övriga levande fjäderfä 

    01.25    Andra levande djur och produkter från dessa djur 
     01.251  Slaktrenar 
      01.251.00 Slaktrenar 
     01.252  Pälsskinn 
      01.252.01 Oberedda pälsskinn utom pälsskinn av kanin, hare och lamm 
      01.252.02 Oberedda pälsskinn av kanin, hare och lamm 

     
 01.252.03 Skinn av andra djur (färska eller hållbarhetsbehandlade men inte ytterligare 

beredda) 
     01.253  Bin, maskar och andra smådjur samt produkter från dessa 
      01.253.01 Naturlig honung 

     
 01.253.02 Sniglar utom havssniglar, levande, färska, kylda, frysta, torkade eller saltade; 

grodlår, färska, kylda eller frysta 
      01.253.03 Andra ätbara produkter av animaliskt ursprung 
      01.253.04 Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling 
      01.253.05 Insektsvaxer och spermaceti (valrav) 
      01.253.06 Maskar, nematoder etc. 
     01.254  Sällskapsdjur 
      01.254.00 Sällskapsdjur 
     01.259  Andra levande djur och produkter från dessa 
      01.259.00 Andra levande djur och produkter från dessa 

   

 
01.4 

    
Service till jordbruk och djurskötsel, utom veterinärverksamhet, plantering, sådd 
och skötsel av grönytor 

    01.41    Service till växtodling, plantering, sådd och skötsel av grönytor 
     01.410  Service till växtodling, plantering, sådd och skötsel av grönytor 
      01.410.01 Service till jordbruksväxtodling 
      01.410.02 Skötsel av parker och kyrkogårdar, ej begravning 

    01.42    Service till djurskötsel, utom veterinärverksamhet 
     01.420  Service till djurskötsel, utom veterinärverksamhet 
      01.420.00 Service till djurskötsel, utom veterinärverksamhet 

   01.5     Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill 

    01.50     Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill 
     01.500  Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill 
      01.500.00 Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill 
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  02      Skogsbruksprodukter och service till skogsbruk 

   02.0     Skogsbruksprodukter och service till skogsbruk 

    02.01    Obearbetat virke; naturgummi; naturkork; andra skogsbruksprodukter 
     02.011  Rotposter, leveransvirke m.m. 
      02.011.01 Rotposter 
      02.011.02 Massaved och sågtimmer av barrträ 
      02.011.03 Massaved och sågtimmer av lövträ 
      02.011.04 Massaved och sågtimmer av tropiska träslag 
      02.011.05 Brännved 
      02.011.06 Annat obearbetat virke, inklusive kluvna störar och pålar 
     02.012  Skogsvårdsarbeten 
      02.012.00 Skogsvårdsarbeten 
     02.013  Avverkningsarbeten 
      02.013.00 Avverkningsarbeten 
     02.014  Skogsodlingsmaterial 
      02.014.00 Skogsodlingsmaterial 
     02.019  Övriga skogsbruksprodukter 
      02.019.01 Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter
      02.019.02 Schellack o.d., naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och balsamer 
      02.019.03 Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad 
      02.019.04 Växtdelar, gräs, mossa och lavar för prydnadsändamål 
      02.019.05 Andra vegetabiliska material som används för flätning, fyllning, stoppning, 

färgning eller garvning; övriga vegetabiliska produkter 

    02.02    Service till skogsbruk 
     02.021  Virkesmätning 
      02.021.00 Virkesmätning 
     02.029  Service till skogsbruk, utom virkesmätning 
      02.029.00 Service till skogsbruk, utom virkesmätning 
        
        
B        FISK OCH ANDRA FISKERIPRODUKTER SAMT SERVICE TILL 

FISKE 

 BA     Fisk och andra fiskeriprodukter samt service till fiske 

  05      Fisk och andra fiskeriprodukter samt service till fiske 

   05.0     Fisk och andra fiskeriprodukter samt service till fiske 

    05.00    Fisk och andra fiskeriprodukter 
     05.000  Fisk och andra fiskeriprodukter 
      05.000.01 Levande fisk, utom sättfisk 
      05.000.02 Fisk, färsk eller kyld 
      05.000.03 Kräftdjur, ej frysta 
      05.000.04 Ostron 
      05.000.05 Andra blötdjur eller skaldjur och ryggradslösa vattendjur, levande, färska eller 

kylda 
      05.000.06 Korall och liknande produkter, skal av blötdjur, kräftdjur eller tagghudingar samt 

ryggskal av bläckfisk 
      05.000.07 Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung 
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      05.000.08 Sjögräs och andra alger 
      05.000.09 Naturpärlor, obearbetade 
      05.000.10 Odlade pärlor, obearbetade 
      05.000.11 Sättfisk 
      05.000.12 Service till fiske 
      05.000.13 Service till vattenbruk 
        
        
C        PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL 

  

 
CA 

     
Stenkol och brunkol; torv; råpetroleum och naturgas; uran- och torium-
malm 

  10      Stenkol och brunkol; torv 

   10.1     Stenkol 

    10.10    Stenkol 
     10.100  Stenkol 
      10.100.01 Stenkol, inte agglomererad 
      10.100.02 Briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol 
      10.100.03 Service i anslutning till stenkolsutvinning 

   10.2     Brunkol 

    10.20    Brunkol 
     10.200  Brunkol 
      10.200.00 Brunkol 

   10.3     Torv 

    10.30    Torv 
     10.301  Torv för jordförbättringsändamål 
      10.301.00 Torv för jordförbättringsändamål 
     10.302  Torv för energiändamål 
      10.302.00 Torv för energiändamål 

  

 
11 

      
Råpetroleum och naturgas, service i anslutning till utvinning av råpetroleum och 
naturgas, utom prospektering 

   11.1     Råpetroleum och naturgas 

    11.10    Råpetroleum och naturgas 
     11.100  Råpetroleum och naturgas 
      11.100.01 Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral 
      11.100.02 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform 
      11.100.03 Förtätning av naturgas till vätska eller återförande till gasform, för transport 
      11.100.04 Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand 
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11.2 

    
Service i anslutning till utvinning av råpetroleum och naturgas, utom 
prospektering 

    

 
11.20 

   
Service i anslutning till utvinning av råpetroleum och naturgas, utom 
prospektering 

     11.200  Service i anslutning till utvinning av råpetroleum och naturgas, utom 
prospektering 

      11.200.01 Borrningstjänster i samband med utvinning av råpetroleum och naturgas 
      11.200.02 Uppförande, reparation och nedmontering av borrtorn i samband med utvinning 

av råpetroleum och naturgas 

  12       Uranmalm och toriummalm 

   12.0     Uranmalm och toriummalm 

    12.00    Uranmalm och toriummalm 
     12.000  Uranmalm och toriummalm 
      12.000.00 Uranmalm och toriummalm 

  CB       Malmer och mineral utom energimineral 

  13      Metallmalmer 

   13.1     Järnmalm 

    13.10    Järnmalm 
     13.100  Järnmalm 
      13.100.00 Järnmalm 

   13.2     Icke-järnmalm, utom uranmalm och toriummalm 

    13.20    Icke-järnmalm, utom uranmalm och toriummalm 
     13.200  Icke-järnmalm, utom uranmalm och toriummalm 
      13.200.01 Kopparmalm, även anrikad 
      13.200.02 Nickelmalm, även anrikad 
      13.200.03 Aluminiummalm, även anrikad 
      13.200.04 Ädelmetallmalm, även anrikad 
      13.200.05 Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad 
      13.200.06 Annan icke-järnmalm, även anrikad 

  14      Andra produkter från utvinning av mineral 

   14.1     Sten 

    14.11    Sten för byggnads- och prydnadsändamål 
     14.110  Sten för byggnads- och prydnadsändamål 
      14.110.01 Marmor och annan prydnads- eller byggnadskalksten 
      14.110.02 Granit, sandsten och annan prydnads- eller byggnadssten 

    14.12    Kalksten, gipssten och dolomit 
     14.120  Kalksten, gipssten och dolomit 
      14.120.01 Kalksten och gipssten 
      14.120.02 Krita och dolomit 
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    14.13    Skiffer 
     14.130  Skiffer 
      14.130.00 Skiffer 

   14.2     Sand, grus, krossad sten och lera 

    14.21    Sand, grus och krossad sten 
     14.210  Sand, grus och krossad sten 
      14.210.01 Naturlig sand 
      14.210.02 Krosskorn, skärv och pulver; småsten, grus 
      14.210.03 Makadam; tjärmakadam 

    14.22    Lera 
     14.220  Lera 
      14.220.01 Kaolin och andra kaolinartade leror 
      14.220.02 Andra leror, andalusit, cyanit och sillimanit; mullit, chamott och dinas 

   14.3      Kemiska mineral 

    14.30    Kemiska mineral 
     14.300  Kemiska mineral 
      14.300.01 Naturliga kalciumfosfater eller aluminiumkalciumfosfater; karnallit, sylvinit och 

andra råa naturliga kaliumsalter 
      14.300.02 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat 

svavel 
      14.300.03 Andra kemiska mineral 

   14.4     Salt 

    14.40    Salt 
     14.400  Salt 
      14.400.00 Salt och ren natriumklorid 

   14.5     Diverse andra produkter från utvinning av malmer och mineral 

    14.50    Diverse andra produkter från utvinning av malmer och mineral 
     14.500  Diverse andra produkter från utvinning av malmer och mineral 
      14.500.01 Naturlig bitumen och naturasfalt; asfaltit och asfaltsten 
      14.500.02 Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt 

sågade eller grovt tillformade 
      14.500.03 Industridiamanter; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra 

naturliga slipmedel 
      14.500.04 Diverse andra mineraler 
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D        TILLVERKADE VAROR 

  DA      Livsmedel, dryckesvaror och tobak 

  15      Livsmedel och dryckesvaror 

   15.1     Kött och köttvaror 

    15.11    Färskt och hållbarhetsbehandlat kött, utom fjäderfä 
     15.111  Kreaturskött; hela, halva eller fjärdedels kroppar 
      15.111.01 Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt; hela, halva eller fjärdedels 

kroppar 
      15.111.02 Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst; hela, halva eller fjärdedels kroppar 
      15.111.03 Kött av svin, färskt eller kylt; hela, halva eller fjärdedels kroppar 
      15.111.04 Kött av svin, fryst; hela, halva eller fjärdedels kroppar 
      15.111.05 Kött av får, färskt eller kylt; hela, halva eller fjärdedels kroppar 
      15.111.06 Kött av får, fryst; hela, halva eller fjärdedels kroppar 
      15.111.07 Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna 
      15.111.08 Inälvor och andra ätbara delar av kreatur 
      15.111.09 Skinnull 
      15.111.10 Hela oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur 
      15.111.11 Övriga oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur
      15.111.12 Oberedda hudar och skinn av får och lamm 
      15.111.13 Oberedda hudar och skinn av getter och killingar 
      15.111.14 Fett av nötkreatur och andra oxdjur, får, getter och svin 
      15.111.15 Andra djurdelar, inte ätbara, inte beredda 
      15.111.16 Industriella tjänster för kreaturskött; hela, halva eller fjärdedels kroppar  
     15.112  Kreaturskött, finstyckat 
      15.112.01 Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt; styckat till mindre än 

fjärdedels kroppar 
      15.112.02 Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst; styckat till mindre än fjärdedels 

kroppar 
      15.112.03 Kött av svin, färskt eller kylt; styckat till mindre än fjärdedels kroppar 
      15.112.04 Kött av svin, fryst; styckat till mindre än fjärdedels kroppar 
      15.112.05 Kött av får, färskt eller kylt; styckat till mindre än fjärdedels kroppar 
      15.112.06 Kött av får, fryst; styckat till mindre än fjärdedels kroppar 
      15.112.07 Kött av get 
      15.112.08 Industriella tjänster för kreaturskött, finstyckat 

    15.12    Fjäderfäkött m.m., färskt och hållbarhetsbehandlat 
     15.120  Fjäderfäkött m.m., färskt och hållbarhetsbehandlat 
      15.120.01 Kött och andra ätbara delar av fjäderfä, färskt eller kylt 
      15.120.02 Kött och andra ätbara delar av fjäderfä, fryst 
      15.120.03 Annat kött och andra ätbara delar, inklusive kaninkött men utom grodlår 
      15.120.04 Fett av fjäderfä 
      15.120.05 Fjädrar och skinn av fåglar med fjädrar 
      15.120.06 Industriella tjänster för fjäderfäkött m.m., färskt och hållbarhetsbehandlat 

    15.13    Köttvaror 
     15.130  Köttvaror 
      15.130.01 Kött och andra ätbara djurdelar, saltade, torkade eller rökta, ätbart mjöl av kött 

eller andra djurdelar 
      15.130.02 Andra beredningar av kött, ätbara djurdelar eller blod; extrakter och safter av 

kött, fisk och ryggradslösa vattendjur 
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      15.130.03 Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, otjänliga till människoföda; grevar
      15.130.04 Tillagning och annan beredning av övriga köttvaror 
      15.130.05 Industriella tjänster för köttvaror 

   15.2     Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk och fiskeriprodukter 

    15.20    Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk och fiskeriprodukter 
     15.200  Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk och fiskeriprodukter 
      15.200.01 Fiskfiléer, annat fiskkött, fisklever och rom, färska eller kylda 
      15.200.02 Fiskfiléer, annat fiskkött, fisklever och rom, frysta 
      15.200.03 Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt fisk; mjöl, pulver eller pellettar av fisk, 

tjänligt till människoföda 
      15.200.04 Fisk, beredd eller hållbarhetsbehandlad på annat sätt; kaviar och kaviarersättning 

som framställts av fiskrom 
      15.200.05 Kräftdjur, frysta; blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, frysta, torkade eller 

saltade 
      15.200.06 Andra beredda eller hållbarhetsbehandlade varor av kräftdjur, blötdjur och andra 

ryggradslösa vattendjur 
      15.200.07 Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, 

otjänliga till människoföda 
      15.200.08 Andra oätliga varor av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
      15.200.09 Rökning och annan hållbarhetsberedning och beredning vid tillverkning av 

fiskvaror 

   15.3     Beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär och köksväxter 

    15.31    Beredd och hållbarhetsbehandlad potatis 
     15.310  Beredd och hållbarhetsbehandlad potatis 
      15.310.01 Potatis, beredd och fryst 
      15.310.02 Potatisprodukter 
      15.310.03 Tillagning och annan beredning av potatis och potatisprodukter 

    15.32    Frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft 
     15.320  Frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft 
      15.320.01 Frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft 
      15.320.02 Industriella tjänster för frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft 

    

 
15.33 

   
Frukter, bär och köksväxter utom potatis, beredda och hållbarhetsbehandlade, ej 
saft 

     15.330  Frukter, bär och köksväxter utom potatis, beredda och hållbarhetsbehandlade, ej 
saft 

      15.330.01 Köksväxter, frysta 
      15.330.02 Köksväxter, tillfälligt konserverade 
      15.330.03 Torkade köksväxter 
      15.330.04 Köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra
      15.330.05 Köksväxter, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra 
      15.330.06 Frukt, bär och nötter, även kokta, frysta 
      15.330.07 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter
      15.330.08 Nötter, jordnötter, rostade, saltade eller på annat sätt beredda 
      15.330.09 Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade, olämpliga för direkt konsumtion 
      15.330.10 Andra hållbarhetsbehandlade frukter 
      15.330.11 Aprikos-, persiko- och plommonkärnor 
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15.330.12 Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och 

biprodukter 
      15.330.13 Kokning och annan bearbetning vid hållbarhetsbehandling av frukt och 

köksväxter 

   15.4     Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter 

    15.41    Råa animaliska och vegetabiliska oljor och fetter 
     15.410  Råa animaliska och vegetabiliska oljor och fetter 
      15.410.01 Animaliska oljor och fetter, utom fetter av nötkreatur och andra oxdjur, får, 

getter, svin och fjäderfä 
      15.410.02 Sojabönolja, jordnötsolja, olivolja, solrosolja, safflorolja, bomullsfröolja, raps-

olja, rybsolja och senapsolja, rå 
      15.410.03 Palmolja, kokosolja, palmkärneolja, babassuolja och linolja, rå 
      15.410.04 Bomullslinters 
      15.410.05 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller 

oljor 
      15.410.06 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, utom mjöl av senapsfrön 
      15.410.07 Industriella tjänster för råa animaliska och vegetabiliska oljor och fetter 

    15.42    Raffinerade animaliska och vegetabiliska oljor och fetter 
     15.420  Raffinerade animaliska och vegetabiliska oljor och fetter 
      15.420.01 Sojabönolja, jordnötsolja, olivolja, solrosolja, safflorolja, bomullsfröolja, raps-

olja, rybsolja, sesamolja och senapsolja, raffinerad men inte kemiskt modifierad 
      15.420.02 Palmolja, kokosolja, palmkärneolja, babassuolja och linolja samt fraktioner av 

dessa oljor, raffinerade men inte kemiskt modifierade; ricinolja, tungolja och 
jojobaolja, diverse andra vegetabiliska fetter och feta oljor (utom majsolja) samt 
fraktioner av sådana fetter eller oljor 

      15.420.03 Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter samt fraktioner av sådana oljor eller 
fetter, helt eller delvis hydrerade, omförestrerade eller elaidiniserade, men inte 
vidare bearbetade 

      15.420.04 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider); degras; återstoder från bearbetning 
av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegeta-
biliska vaxer 

      15.420.05 Industriella tjänster för raffinerade animaliska och vegetabiliska oljor och fetter 

    15.43    Margarin och liknande ätbara fetter 
     15.430  Margarin och liknande ätbara fetter 
      15.430.01 Margarin och liknande ätbara fetter 
      15.430.02 Industriella tjänster för margarin och liknande ätbara fetter 

   15.5     Mejerivaror och glass 

    15.51    Mejerivaror 
     15.511  Ost och ostmassa 
      15.511.01 Ost och ostmassa 
      15.511.02 Industriella tjänster för ost och ostmassa 
     15.512  Andra mejerivaror än ost 
      15.512.01 Behandlad mjölk i flytande form 
      15.512.02 Mjölk och grädde i flytande form med en fetthalt av mer än 6 viktprocent, ej 

koncentrerad eller sötad 
      15.512.03 Mjölk och grädde i fast form 
      15.512.04 Smör och andra bredbara fetter och oljor framställda av mjölk 
      15.512.05 Mjölk och grädde, koncentrerad eller sötad, ej i fast form 
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      15.512.06 Yoghurt och annan fermenterad eller syrad mjölk eller grädde 
      15.512.07 Kasein 
      15.512.08 Mjölksocker och lösningar av mjölksocker 
      15.512.09 Vassle 
      15.512.10 Industriella tjänster för andra mejerivaror än ost 

    15.52    Glass och glassvaror 
     15.520  Glass och glassvaror 
      15.520.01 Glass och glassvaror 
      15.520.02 Industriella tjänster för glass och glassvaror 

   15.6     Kvarnprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter 

    15.61    Kvarnprodukter 
     15.611  Mjöl 
      15.611.01 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg 
      15.611.02 Finmalet mjöl av annan spannmål än vete 
      15.611.03 Vegetabiliskt mjöl, annat än av spannmål 
      15.611.04 Krossgryn och mjöl av vete 
      15.611.05 Krossgryn, grovt mjöl (inklusive fingryn) och pelletar av annan spannmål 
      15.611.06 Industriella tjänster för mjöl 
     15.612  Frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter 
      15.612.01 Ris, endast befriat från ytterskalet (råris) 
      15.612.02 Mixer för beredning av bakverk 
      15.612.03 Frukostflingor och andra produkter av spannmål 
      15.612.04 Slipat ris 
      15.612.05 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid bearbetning av spannmål 
      15.612.06 Industriella tjänster för frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av 

kvarnprodukter 

    15.62    Stärkelse och stärkelseprodukter 
     15.620  Stärkelse och stärkelseprodukter 
      15.620.01 Majsolja och fraktioner av denna olja, inte kemiskt modifierade 
      15.620.02 Druvsocker (inklusive kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av 

druvsocker; fruktsocker samt sirap och andra lösningar av fruktsocker; invert-
socker; diverse annat socker och annan sirap; konstgjord honung; sockerkulör 

      15.620.03 Stärkelse; inulin; vetegluten; dextrin och annan modifierad stärkelse 
      15.620.04 Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse 
      15.620.05 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder 
      15.620.06 Industriella tjänster för stärkelse och stärkelseprodukter 

   15.7     Beredda djurfoder 

    15.71    Beredda fodermedel 
     15.710  Beredda fodermedel 
      15.710.01 Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern 
      15.710.02 Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa) 
      15.710.03 Industriella tjänster för beredda fodermedel 

    15.72    Mat till sällskapsdjur 
     15.720  Mat till sällskapsdjur 
      15.720.01 Mat till sällskapsdjur 
      15.720.02 Industriella tjänster för mat till sällskapsdjur 
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   15.8     Övriga livsmedel 

    15.81    Mjukt matbröd och färska bakverk 
     15.810  Mjukt matbröd och färska bakverk 
      15.810.01 Mjukt matbröd 
      15.810.02 Färska bakverk 
      15.810.03 Industriella tjänster för mjukt matbröd och färska bakverk 

    15.82    Knäckebröd, kex och konserverade bakverk 
     15.821  Knäckebröd 
      15.821.01 Knäckebröd 
      15.821.02 Industriella tjänster för knäckebröd 
     15.822  Kex och konserverade bakverk 
      15.822.01 Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter 
      15.822.02 Pain d'épices; söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers) 
      15.822.03 Andra bakverk 
      15.822.04 Industriella tjänster för kex och konserverade bakverk 

    15.83    Socker 
     15.830  Socker 
      15.830.01 Socker från sockerrör eller sockerbetor, i fast form 
      15.830.02 Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor eller kemiskt ren sackaros, i 

fast form, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen 
      15.830.03 Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor, med tillsats av aromämnen 

eller färgämnen, lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönnsocker 
      15.830.04 Melass 
      15.830.05 Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning 
      15.830.06 Industriella tjänster för socker 

    15.84    Kakao, choklad och sockerkonfektyrer 
     15.841  Sockerkonfektyrer 
      15.841.01 Sockerkonfektyrer, inklusive vit choklad, inte innehållande kakao 
      15.841.02 Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, kanderade, glaserade eller på 

liknande sätt beredda med socker 
      15.841.03 Industriella tjänster för sockerkonfektyrer 
     15.842  Kakao och chokladkonfektyrer 
      15.842.01 Kakaomassa 
      15.842.02 Kakaosmör, kakaofett eller kakaoolja 
      15.842.03 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel 
      15.842.04 Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 
      15.842.05 Choklad och beredningar innehållande kakao, utom sötat kakaopulver, i 

förpackningar om mer än 2 kg 
      15.842.06 Choklad och beredningar innehållande kakao, utom sötat kakaopulver, i 

förpackningar om högst 2 kg 
      15.842.07 Kakaoskal och annat kakaoavfall 
      15.842.08 Industriella tjänster för kakao och chokladkonfektyrer 

    15.85    Pastaprodukter 
     15.850  Pastaprodukter 
      15.850.01 Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda 
      15.850.02 Pastaprodukter, kokta, fyllda eller på annat sätt beredda; couscous 
      15.850.03 Industriella tjänster för pastaprodukter 
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    15.86    Kaffe och te 
     15.860  Kaffe och te 
      15.860.01 Kaffe, även rostat eller befriat från koffein 
      15.860.02 Kaffesurrogat; extrakter, essenser och koncentrat av kaffe eller kaffesurrogat; 

skal och hinnor av kaffe 
      15.860.03 Grönt (ofermenterat) te, svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, löst 

förpackade i förpackningar innehållande högst 3 kg 
      15.860.04 Extrakter, essenser, koncentrat och beredningar av te eller matte 
      15.860.05 Örttéer 
      15.860.06 Industriella tjänster för kaffe och te 

    15.87    Senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 
     15.870  Senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 
      15.870.01 Ättika 
      15.870.02 Såser, blandningar för smaksättningsändamål, senapspulver och beredd senap 
      15.870.03 Kryddor, beredda 
      15.870.04 Industriella tjänster för senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 

    15.88    Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 
     15.880  Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 
      15.880.01 Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 
      15.880.02 Industriella tjänster för homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 

    15.89    Andra livsmedel 
     15.890  Andra livsmedel 
      15.890.01 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger 
      15.890.02 Ägg utan skal samt äggula, färska eller konserverade; äggalbumin 
      15.890.03 Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda; beredda 

bakpulver 
      15.890.04 Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, växtslem och andra 

förtjockningsmedel 
      15.890.05 Diverse andra livsmedel 
      15.890.06 Industriella tjänster för andra livsmedel 

   15.9     Drycker 

    15.91    Destillerade, alkoholhaltiga drycker 
     15.910  Destillerade, alkoholhaltiga drycker 
      15.910.01 Destillerade, alkoholhaltiga drycker 
      15.910.02 Industriella tjänster för destillerade, alkoholhaltiga drycker 

    15.92    Etylalkohol 
     15.920  Etylalkohol 
      15.920.01 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent 
      15.920.02 Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt 
      15.920.03 Industriella tjänster för etylalkohol 

    15.93    Vin 
     15.930  Vin 
      15.930.01 Mousserande vin 
      15.930.02 Vin av färska druvor, utom mousserande vin; druvmust 
      15.930.03 Vindruv; rå vinsten 
      15.930.04 Industriella tjänster för vin 
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    15.94    Cider och andra fruktviner 
     15.940  Cider och andra fruktviner 
      15.940.01 Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandade 

alkoholhaltiga drycker 
      15.940.02 Industriella tjänster för cider och andra fruktviner 

    15.95    Andra icke-destillerade jästa drycker 
     15.950  Andra icke-destillerade jästa drycker 
      15.950.01 Andra icke-destillerade jästa drycker 
      15.950.02 Industriella tjänster för cider och andra fruktviner 

    15.96    Öl 
     15.960  Öl 
      15.960.01 Öl, utom drav, drank och andra biprodukter från bryggerier 
      15.960.02 Drav, drank och andra biprodukter från bryggerier eller brännerier 
      15.960.03 Industriella tjänster för öl 

    15.97    Malt 
     15.970  Malt 
      15.970.01 Malt 
      15.970.02 Industriella tjänster för malt 

    15.98    Mineralvatten och läskedrycker 
     15.980  Mineralvatten och läskedrycker 
      15.980.01 Mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat eller smaksatt 
      15.980.02 Mineralvatten, sötat eller smaksatt 
      15.980.03 Industriella tjänster för mineralvatten och läskedrycker 

  16       Tobaksvaror 

   16.0     Tobaksvaror 

    16.00    Tobaksvaror 
     16.000  Tobaksvaror 
      16.000.01 Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning 
      16.000.02 Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; "homogeniserad" eller 

"rekonstituerad" tobak; tobaksextrakt 
      16.000.03 Tobaksavfall 
      16.000.04 Industriella tjänster för tobaksvaror 

  DB       Textil- och beklädnadsvaror 

  17      Textilvaror 

   17.1     Garn 

    17.11    Garn av bomullstyp 
     17.110  Garn av bomullstyp 
      17.110.01 Bomull, kardad eller kammad 
      17.110.02 Garn av bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar 
      17.110.03 Garn av bomull, i detaljhandelsuppläggningar 
      17.110.04 Garn av syntetstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar 
      17.110.05 Garn av regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar 
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      17.110.06 Avfall av bomullsgarn, inklusive trådavfall 
      17.110.07 Rivet avfall och riven lump samt annat avfall av bomull 
      17.110.08 Förberedning av fibrer av bomull 

    17.12    Garn av kardgarnstyp 
     17.120  Garn av kardgarnstyp 
      17.120.01 Ullfett (inklusive lanolin) 
      17.120.02 Ull, avfettad, ej karboniserad 
      17.120.03 Kardgarn av ull eller fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar 
      17.120.04 Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurhår 
      17.120.05 Förberedning av fibrer av ull 

    17.13    Garn av kamgarnstyp 
     17.130  Garn av kamgarnstyp 
      17.130.01 Kamavfall av ull eller fina djurhår; ull kardat eller kammat 
      17.130.02 Konststapelfibrer, beredda för spinning 
      17.130.03 Kamgarn av ull, ej i detaljhandelsuppläggningar 
      17.130.04 Kamgarn av ull, i detaljhandelsuppläggningar 
      17.130.05 Garn (annat än sytråd) av konststapelfibrer, i detaljhandelsuppläggningar 
      17.130.06 Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, ej rivet 
      17.130.07 Förberedning av fibrer av kamavfall av ull eller fina djurhår 

    17.14    Garn av lingarnstyp 
     17.140  Garn av lingarnstyp 
      17.140.01 Beredd lin, hampa, jute eller andra textilfibrer 
      17.140.02 Garn av lin, ej i detaljhandelsuppläggningar 
      17.140.03 Garn av lin, i detaljhandelsuppläggningar 
      17.140.04 Förberedning av lin 

    17.15    Garn av silketyp 
     17.150  Garn av silketyp 
      17.150.01 Råsilke 
      17.150.02 Garn av natursilke, inte i detaljhandelsuppläggningar 
      17.150.03 Garn av syntetfilament eller regenatfilament, inte i detaljhandelsuppläggningar 
      17.150.04 Garn av syntetstapelfibrer med inblandning av ull, inte i detaljhandelsupplägg-

ningar 
      17.150.05 Avfall av natursilke, okardat och okammat 
      17.150.06 Förberedning av natursilke 

    17.16    Sytråd 
     17.160  Sytråd 
      17.160.01 Sytråd av natursilke samt sytråd av bomull i detaljhandelsuppläggningar 
      17.160.02 Sytråd av konstfilament och konststapelfibrer 

    17.17    Annat garn 
     17.170  Annat garn 
      17.170.00 Garn av jute eller andra bastfibrer, garn av andra vegetabiliska textilfibrer samt 

pappersgarn 

   17.2     Vävnader av textil- och glasfibrer 

    17.21    Vävnader av bomullstyp 
     17.210  Vävnader av bomullstyp 
      17.210.01 Vävnader (utom speciella vävnader) av bomull 
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      17.210.02 Vävnader av syntetstapelfibrer, ej med inblandning av ull eller fina djurhår 
      17.210.03 Vävnader av regenatstapelfibrer 
      17.210.04 Luggvävnader, inklusive sniljvävnader av konstfibrer; handduksfrotté; 

slingervävnader, andra än band 
      17.210.05 Industriella tjänster för vävnader av bomullstyp 

    17.22    Vävnader av kardgarnstyp 
     17.220  Vävnader av kardgarnstyp 
      17.220.01 Vävnader av kardgarnstyp 
      17.220.02 Industriella tjänster för vävnader av kardgarnstyp 

    17.23    Vävnader av kamgarnstyp 
     17.230  Vävnader av kamgarnstyp 
      17.230.01 Vävnader av kamgarnstyp 
      17.230.02 Industriella tjänster för vävnader av kamgarnstyp 

    17.24    Vävnader av silketyp 
     17.240  Vävnader av silketyp 
      17.240.01 Vävnader av silketyp, natursilke 
      17.240.02 Vävnader av silketyp, konstfiber (syntetfilament eller regenatfilament) 
      17.240.03 Industriella tjänster för vävnader av silketyp 

    17.25    Andra vävnader av textil- och glasfibrer 
     17.250  Andra vävnader av textil- och glasfibrer 
      17.250.01 Vävnader av vegetabiliska textilfibrer 
      17.250.02 Vävnader av syntetstapelfibrer med inblandning av ull eller fina djurhår 
      17.250.03 Skuren manchester, vävnader och vävda band av glasfibrer 
      17.250.04 Industriella tjänster för vävnader av textil- och glasfibrer 

   17.3     Textilberedning 

    17.30    Textilberedning 
     17.300  Textilberedning 
      17.300.01 Blekning, färgning, och tryckning av textilfibrer och garn 
      17.300.02 Blekning av vävnader 
      17.300.03 Färgning av vävnader 
      17.300.04 Tryckning av vävnader 
      17.300.05 Annan textilberedning, med undantag av beläggning och impregnering 

   17.4     Sydda textilvaror, utom beklädnadsvaror 

    17.40    Sydda textilvaror, utom beklädnadsvaror 
     17.401  Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängomhängen 
      17.401.01 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängomhängen 
      17.401.02 Industriella tjänster för sydda textilvaror, utom beklädnadsvaror 
     17.402  Sydda sängkläder och linnevaror, andra sydda textilvaror för hushåll, utom 

gardiner 
      17.402.01 Filtar och plädar, utom elektriska filtar 
      17.402.02 Sänglinne 
      17.402.03 Bordslinne 
      17.402.04 Toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar 
      17.402.05 Diverse andra sydda inredningsartiklar 
      17.402.06 Industriella tjänster för sydda sängkläder och linnevaror, andra sydda textilvaror 

för hushåll, utom gardiner 
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     17.403  Presenningar, tält, segel o.d. 
      17.403.01 Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor 
      17.403.02 Presenningar och markiser; segel; tält och campingartiklar 
      17.403.03 Fallskärmar (inklusive styrda fallskärmar) och s.k. rotochutes; delar och tillbehör 

till dessa varor 
      17.403.04 Sovsäckar; täcken och kuddar 
      17.403.05 Andra sydda textilvaror, inklusive tillskärningsmönster 
      17.403.06 Reparation av presenningar, campingartiklar och andra sydda textilvaror 
      17.403.07 Industriella tjänster för presenningar, tält, segel o.d. 

   17.5     Andra textilier 

    17.51    Mattor 
     17.510  Mattor 
      17.510.01 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna 
      17.510.02 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda 
      17.510.03 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade 
      17.510.04 Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, även av filt 
      17.510.05 Industriella tjänster för mattor 

    17.52    Tågvirke och bindgarn 
     17.520  Tågvirke och bindgarn 
      17.520.01 Surrningsgarn och tågvirke 
      17.520.02 Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke 
      17.520.03 Lump, inklusive klipp och liknande avfall av textilvaror (även av surrningsgarn 

och tågvirke) 
      17.520.04 Reparation av nät och tågvirke 
      17.520.05 Industriella tjänster för tågvirke och bindgarn 

    17.53    Bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror 
     17.530  Bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror 
      17.530.01 Bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror 
      17.530.02 Industriella tjänster för bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnads-

varor 

    17.54    Diverse andra textilier 
     17.541  Vävda band, snörmakerier, sniljgarn och liknande 
      17.541.01 Vävda band; snörmakerier och liknande 
      17.541.02 Överspunnet garn och remsor; sniljgarn; chainettegarn 
      17.541.03 Industriella tjänster för vävda band, snörmakerier, sniljgarn och liknande 
     17.549  Övriga textilvaror 
      17.549.01 Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar; spetsar som längdvara eller i form av 

motiv 
      17.549.02 Broderier som längdvara eller i form av motiv 
      17.549.03 Filt, överdragen, belagd eller laminerad 
      17.549.04 Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilflock samt stoft och noppor 

av textilmaterial 
      17.549.05 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d., 

impregnerade eller överdragna med gummi eller plast 
      17.549.06 Metalliserat garn 
      17.549.07 Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn 
      17.549.08 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller 

viskos 
      17.549.09 Diverse andra textilvävnader, impregnerade, överdragna eller belagda 



30 

 

 
Struktur (forts.) 

 
Koder Benämning 
Avdelning     
 Underavdelning    
  Huvudgrupp    
   Grupp    
    Undergrupp   

     
Detalj-
grupp 

7-siffrig  
kod  

      17.549.10 Textilvaror för tekniskt bruk 
      17.549.11 Textilvaror som längdvara, bestående av ett eller flera lager av dukvara av 

textilmaterial, sammanfogade med stoppningsmaterial genom sömnad eller på 
annat sätt 

      17.549.12 Industriella tjänster för övriga textilvaror 

   17.6     Trikåväv 

    17.60    Trikåväv 
     17.600  Trikåväv 
      17.600.01 Luggvaror, inklusive varor med lång lugg samt frotté, av trikå 
      17.600.02 Andra dukvaror av trikå 
      17.600.03 Industriella tjänster för trikåväv 

   17.7      Trikåvaror 

    17.71    Strumpbyxor, strumpor, sockor o.d., av trikå 
     17.710  Strumpbyxor, strumpor, sockor o.d., av trikå 
      17.710.01 Strumpbyxor, strumpor, sockor o.d., av trikå 
      17.710.02 Industriella tjänster för strumpbyxor, strumpor, sockor o.d., av trikå 

    17.72    Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå 
     17.720  Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå 
      17.720.01 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå 
      17.720.02 Industriella tjänster för tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå 

  18       Kläder; Päls och pälsvaror 

   18.1     Läderkläder 

    18.10    Läderkläder 
     18.100  Läderkläder 
      18.100.01 Läderkläder 
      18.100.02 Industriella tjänster för läderkläder 

   18.2     Andra kläder och tillbehör 

    18.21    Arbets-, skydds- och överdragskläder 
     18.210  Arbets-, skydds- och överdragskläder 
      18.210.01 Uniformer, uniformsjackor, skyddsrockar o.d. arbetskläder för män 
      18.210.02 Uniformsbyxor, blåställ, overaller o.d. arbetskläder för män 
      18.210.03 Uniformer, uniformsjackor, skyddsrockar o.d. arbetskläder för kvinnor 
      18.210.04 Uniformsbyxor, blåställ, overaller o.d. arbetskläder för kvinnor 
      18.210.05 Andra arbetskläder 
      18.210.06 Industriella tjänster för arbets-, skydds- och överdragskläder 

    18.22    Gång- och ytterkläder, utom arbetskläder 
     18.221  Gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för män eller pojkar 
      18.221.01 Överrockar, anoraker, skidjackor och liknande ytterkläder, utom arbetskläder, för 

män eller pojkar; av trikå 
      18.221.02 Kostymer, kavajer, byxor och liknande ytterkläder, utom arbetskläder, för män 

eller pojkar; av trikå 
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18.221.03 Överrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, utom 

arbetskläder, för män eller pojkar; ej av trikå 
      18.221.04 Kostymer och ensembler, utom arbetskläder, för män eller pojkar; ej av trikå 
      18.221.05 Kavajer, blazrar och jackor, utom arbetskläder, för män eller pojkar; ej av trikå 
      18.221.06 Byxor, utom arbetskläder, för män eller pojkar; ej av trikå 
      18.221.07 Begagnade gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för män eller pojkar 
      18.221.08 Industriella tjänster för gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för män eller 

pojkar 
     18.222  Gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor 
      18.222.01 Kappor, anoraker, skidjackor och liknande ytterkläder, utom arbetskläder, för 

kvinnor eller flickor; av trikå 
      18.222.02 Dräkter, kavajer, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, utom arbets-

kläder, för kvinnor eller flickor; av trikå 
      18.222.03 Kappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, utom arbets-

kläder, för kvinnor eller flickor; ej av trikå 
      18.222.04 Dräkter, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor; ej av trikå 
      18.222.05 Kavajer och jackor, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor; ej av trikå 
      18.222.06 Klänningar, kjolar och byxkjolar, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor; ej 

av trikå 
      18.222.07 Byxor, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor; ej av trikå 
      18.222.08 Begagnade gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor 
      18.222.09 Industriella tjänster för gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för kvinnor eller 

flickor 

    18.23    Underkläder, skjortor och blusar 
     18.231  Skjortor och underkläder för män eller pojkar 
      18.231.01 Skjortor för män eller pojkar, av trikå 
      18.231.02 Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar 

för män eller pojkar, av trikå 
      18.231.03 Skjortor för män eller pojkar, ej av trikå 
      18.231.04 Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och 

liknande artiklar för män eller pojkar, ej av trikå 
      18.231.05 T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå 
      18.231.06 Industriella tjänster för skjortor och underkläder för män eller pojkar 
     18.232  Blusar och skjortor för kvinnor eller flickor 
      18.232.01 Blusar, skjortor och skjortblusar för kvinnor eller flickor, av trikå 
      18.232.02 Blusar, skjortor och skjortblusar för kvinnor eller flickor, ej av trikå 
      18.232.03 Industriella tjänster för blusar och skjortor för kvinnor eller flickor 
     18.233  Gördlar, bysthållare, korsetter o.d. 
      18.233.01 Gördlar, bysthållare, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband o.d., ej av 

trikå 
      18.233.02 Industriella tjänster för gördlar, bysthållare, korsetter o.d. 
     18.234  Andra underkläder för kvinnor eller flickor 
      18.234.01 Underklänningar, underkjolar, trosor, nattlinnen, pyjamas, badrockar, 

morgonrockar och liknande artiklar för kvinnor eller flickor, av trikå 
      18.234.02 Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, trosor, nattlinnen, pyjamas, 

badrockar, morgonrockar och liknande artiklar för kvinnor eller flickor, ej av 
trikå 

      18.234.03 Industriella tjänster för andra underkläder för kvinnor eller flickor 

    18.24    Andra beklädnadsvaror och tillbehör 
     18.240  Andra beklädnadsvaror och tillbehör 
      18.240.01 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå 
      18.240.02 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av trikå 
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      18.240.03 Handskar och vantar av trikå 
      18.240.04 Andra konfektionerade tillbehör till kläder, delar till kläder eller till tillbehör till 

kläder, av trikå 
      18.240.05 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, ej av trikå 
      18.240.06 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, ej av trikå 
      18.240.07 Näsdukar, sjalar, slipsar, handskar och andra konfektionerade tillbehör till kläder, 

delar till kläder eller till tillbehör till kläder, ej av trikå 
      18.240.08 Tillbehör till kläder, av läder eller konstläder 
      18.240.09 Kläder av filt eller bondad duk eller av impregnerade eller överdragna vävnader 
      18.240.10 Hattstumpar och hattämnen 
      18.240.11 Hattar och andra huvudbonader; hårnät 
      18.240.12 Andra huvudbonader, svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, 

hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader 
      18.240.13 Industriella tjänster för andra beklädnadsvaror och tillbehör 

   18.3     Päls; pälsvaror 

    18.30    Päls; pälsvaror 
     18.300  Päls; pälsvaror 
      18.300.01 Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn 
      18.300.02 Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn, utom 

huvudbonader 
      18.300.03 Konstgjord päls och varor av konstgjord päls 
      18.300.04 Industriella tjänster för päls; pälsvaror 

  DC      Läder och lädervaror 

  19      Läder och lädervaror 

   19.1     Läder 

    19.10    Läder 
     19.100  Läder 
      19.100.01 Sämskläder 
      19.100.02 Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder 
      19.100.03 Läder av nötkreatur och andra oxdjur, hela hudar 
      19.100.04 Läder av nötkreatur och andra oxdjur, inte hela hudar 
      19.100.05 Läder av hästdjur 
      19.100.06 Läder av får och lamm 
      19.100.07 Läder av get och killing 
      19.100.08 Läder av svin 
      19.100.09 Läder av andra djur än oxdjur, hästdjur, får, getter eller svin 
      19.100.10 Konstläder på basis av läder 
      19.100.11 Läderavfall, läderpulver 
      19.100.12 Industriella tjänster för läder 

   19.2      Reseffekter, handväskor, sadeltyg o.d. 

    19.20    Reseffekter, handväskor, sadeltyg o.d. 
     19.200  Reseffekter, handväskor, sadeltyg o.d. 
      19.200.01 Sadelmakeriarbeten för alla slags djur, av alla slags material 
      19.200.02 Reseffekter, handväskor och liknande varor, av alla slags material 
      19.200.03 Urarmband och delar till urarmband 
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19.200.04 Andra varor av läder eller konstläder, även artiklar till maskiner eller mekaniska 

redskap 
      19.200.05 Industriella tjänster för reseffekter, handväskor, sadeltyg o.d. 

   19.3     Skodon 

    19.30    Skodon 
     19.300  Skodon 
      19.300.01 Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast 
      19.300.02 Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast 
      19.300.03 Skodon med överdelar av läder 
      19.300.04 Skodon med överdelar av textilmaterial, utom skodon för sport eller idrott 
      19.300.05 Skidskor och snowboardskor 
      19.300.06 Träningsskor och liknande skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller 

konstläder och med överdelar av textilmaterial 
      19.300.07 Andra skodon för sport eller idrott, utom skor för montering på skridskor eller 

rullskridskor 
      19.300.08 Skodon med tåhätteförstärkning av metall 
      19.300.09 Skodon med botten av trä, diverse specialskodon och andra skodon 
      19.300.10 Delar till skodon 
      19.300.11 Industriella tjänster för skodon 

  DD      Trä och trävaror 

  

 
20      

Trä och varor av trä och kork (utom möbler), varor av halm och andra 
flätningsmaterial 

   20.1     Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat 

    20.10    Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat 
     20.101  Trä, sågat 
      20.101.01 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, med en tjocklek av mer än 6 mm; 

järnvägssliprar, oimpregnerade 
      20.101.02 Träull; trämjöl 
      20.101.03 Trä i form av flis eller spån 
      20.101.04 Sågspån och annat träavfall 
     20.102  Trä, hyvlat 
      20.102.01 Virke, hyvlat eller slipat, med en tjocklek av mer än 6 mm 
      20.102.02 Virke (inklusive icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela 

längden 
     20.103  Virke impregnerat eller behandlat på annat sätt; träimpregneringsarbeten 
      20.103.01 Obearbetat virke, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat 

konserveringsmedel 
      20.103.02 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade 
      20.103.03 Träimpregneringsarbeten 

   
 
20.2     

Fanér; kryssfaner (plywood), lamellträ, spånskivor, fiberskivor och andra skivor 
och plattor 

    20.20    
Fanér; kryssfanér (plywood), lamellträ, spånskivor, fiberskivor och andra skivor 
och plattor 

     20.201  Fanér, kryssfanér och lamellträ 
      20.201.01 Kryssfanér (plywood) bestående enbart av träfanérskikt 
      20.201.02 Annan kryssfanér (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä 
      20.201.03 Fanér och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, 

med en tjocklek av högst 6 mm 
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      20.201.04 Färdigställande av fanér, kryssfanér och lamellträ 
     20.202  Spånskivor 
      20.202.01 Spånskivor 
      20.202.02 Färdigställande av spånskivor 
     20.203  Träfiberskivor 
      20.203.01 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material 
      20.203.02 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former 
      20.203.03 Färdigställande av träfiberskivor 

   20.3     Monteringsfärdiga trähus, byggnads- och inredningssnickerier 

    20.30    Monteringsfärdiga trähus, byggnads- och inredningssnickerier 
     20.301  Monteringsfärdiga trähus 
      20.301.01 Monteringsfärdiga trähus 
      20.301.02 Uppförande av egentillverkade monteringsfärdiga trähus 
      20.301.03 Industriella tjänster för monteringsfärdiga trähus 
     20.302  Byggnads- och inredningssnickerier 
      20.302.01 Fönster (även franska) och fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av 

trä 
      20.302.02 Sammansatt parkettstav, formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa 

takspån ("shingles" och "shakes") 
      20.302.03 Andra byggnads- och inredningssnickerier 
      20.302.04 Installation (uppförande) av egentillverkade byggnads- och inredningssnickerier 
      20.302.05 Industriella tjänster för byggnads- och inredningssnickerier 

   20.4     Förpackningar av trä 

    20.40    Förpackningar av trä 
     20.400  Förpackningar av trä 
      20.400.01 Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä 
      20.400.02 Andra förpackningar och delar till förpackningar, av trä 
      20.400.03 Reparation och underhåll av förpackningar och lastpallar av trä 
      20.400.04 Industriella tjänster för förpackningar av trä 

   20.5     Andra trävaror, varor av kork, halm och andra flätningsmaterial 

    20.51    Bords- och köksartiklar, skrin, askar, etuier och diverse andra varor av trä 
     20.510  Bords- och köksartiklar, skrin, askar, etuier och diverse andra varor av trä 
      20.510.01 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, 

borstträn samt borst- och kvastskaft, skoläster och skoblock, av trä 
      20.510.02 Bords- och köksartiklar av trä 
      20.510.03 Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken och matsilver, 

statyetter och andra prydnadsföremål, av trä 
      20.510.04 Träramar för tavlor, fotografier, speglar e.d. samt diverse andra varor av trä 
      20.510.05 Reparation och underhåll av andra trävaror 
      20.510.06 Industriella tjänster för andra trävaror 

    20.52    Varor av kork, halm och andra flätningsmaterial 
     20.520  Varor av kork, halm och andra flätningsmaterial 
      20.520.01 Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; korkavfall; krossad, granulerad 

eller malen kork 
      20.520.02 Varor av naturkork 
      20.520.03 Block, plattor (inklusive golvplattor), skivor, remsor, rondeller och massiva 

cylindrar, av presskork 
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      20.520.04 Presskork; diverse andra varor av presskork 
      20.520.05 Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten 
      20.520.06 Industriella tjänster för varor av kork, halm och andra flätningsmaterial 

  DE       Massa, papper och pappersvaror; tryckta media och ljudmedia 

  21      Massa, papper och pappersvaror 

   21.1     Massa, papper och papp 

    21.11    Massa 
     21.111  Mekanisk eller halvkemisk massa 
      21.111.01 Mekanisk eller halvkemisk massa 
      21.111.02 Industriella tjänster för mekanisk eller halvkemisk massa 
     21.112  Sulfatmassa av ved 
      21.112.01 Sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom dissolvingmassa 
      21.112.02 Industriella tjänster för sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom dissolvingmassa
     21.113  Sulfitmassa av ved 
      21.113.01 Dissolvingmassa av ved 
      21.113.02 Sulfitmassa av ved, utom dissolvingmassa 
      21.113.03 Industriella tjänster för sulfitmassa av ved 

    21.12    Papper och papp 
     21.121  Tidnings- och journalpapper 
      21.121.01 Tidnings- och journalpapper 
      21.121.02 Industriella tjänster för tidnings- och journalpapper 
     21.122  Annat tryckpapper än tidnings- och journalpapper 
      21.122.01 Papper och papp, handgjorda 
      21.122.02 Papper och papp för tillverkning av ljus-, värme- eller elektrokänsligt papper; 

karbonråpapper; tapetråpapper 
      21.122.03 Annat papper och annan papp för grafiskt ändamål 
      21.122.04 Industriella tjänster för annat tryckpapper än tidnings- och journalpapper 
     21.123  Kraftpapper och kraftpapp 
      21.123.01 Kraftliner, obelagda och obestrukna 
      21.123.02 Annat kraftpapper och kraftpapp än kraftliner, obelagda och obestrukna; 

kraftsäckspapper, kräppade och plisserade 
      21.123.03 Annat kraftpapper, kräppade och plisserade; annat papper och papp, vågade, 

kräppade, plisserade, präglade eller perforerade 
      21.123.04 Industriella tjänster för kraftpapper och kraftpapp 
     21.129  Papper som används till toalett-, hushålls- e.d. papper samt diverse förut ej nämnt 

papper 
      21.129.01 Papper som används till toalettpapper, ansiktsservetter, handdukar eller bords-

servetter, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer 
      21.129.02 Vågningspapper (fluting), i rullar eller ark 
      21.129.03 Testliner, obestruket 
      21.129.04 Annat papper och annan papp, obestrukna; cigarettpapper, ej tillskuret 
      21.129.05 Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och 

pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper 
      21.129.06 Sammansatta papper och papp, inte belagda, bestrukna eller impregnerade 
      21.129.07 Papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, belagda 

med kaolin eller andra oorganiska ämnen 
      21.129.08 Kraftpapper och kraftpapp (andra än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt 

ändamål) bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen 
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21.129.09 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertrycks-

papper, i rullar eller ark 
      21.129.10 Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, bestrukna, impregnerade, 

överdragna, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller ark 
      21.129.11 Annat papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer 
      21.129.12 Avfall och förbrukade varor av papper eller papp 
      21.129.13 Industriella tjänster för papper som används till toalett-, hushålls- e.d. papper 

samt diverse förut ej nämnt papper 

   21.2     Varor av papper eller papp 

    21.21    Wellpapp och pappers- och pappförpackningar 
     21.211  Wellpapp och wellpappförpackningar 
      21.211.01 Wellpapp, i rullar eller ark 
      21.211.02 Kartonger, askar och lådor av wellpapp 
      21.211.03 Industriella tjänster för wellpapp och wellpappförpackningar 
     21.219  Pappers- och pappförpackningar, utom av wellpapp 
      21.219.01 Säckar, bärkassar och påsar, av papper eller papp 
      21.219.02 Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än wellpapp
      21.219.03 Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande artiklar av sådana 

slag som används på kontor, i butiker o.d., av papper 
      21.219.04 Industriella tjänster för pappers- och pappförpackningar, utom av wellpapp 

    21.22    Hushålls- och hygienartiklar av papper 
     21.220  Hushålls- och hygienartiklar av papper 
      21.220.01 Toalettpapper, näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, bord-

dukar och bordsservetter, av papper 
      21.220.02 Sanitets- och sjukhusartiklar samt kläder och tillbehör till kläder, av pappers-

massa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer 
      21.220.03 Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp 
      21.220.04 Industriella tjänster för hushålls- och hygienartiklar av papper 

    21.23    Skrivpapper, kuvert o.d. 
     21.230  Skrivpapper, kuvert o.d. 
      21.230.01 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertrycks-

papper, pappersstenciler och offsetplåtar av papper; papper, gummerat eller 
försett med annan klistrande beläggning 

      21.230.02 Kuvert, kortbrev, brevkort, av papper; askar med brevpapper, kuvert o.d. 
      21.230.03 Annat papper och annan papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt 

ändamål, tryckta, präglade eller perforerade 
      21.230.04 Industriella tjänster för skrivpapper, kuvert o.d. 

    21.24    Tapeter 
     21.240  Tapeter 
      21.240.01 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper 
      21.240.02 Textiltapeter 
      21.240.03 Industriella tjänster för tapeter 

    21.25    Diverse andra varor av papper eller papp 
     21.250  Diverse andra varor av papper eller papp 
      21.250.01 Golvbeläggningsmaterial med botten av papper eller papp 
      21.250.02 Etiketter av papper eller papp 
      21.250.03 Filterblock och filterplattor av pappersmassa 
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21.250.04 Cigarettpapper; bobiner, spolar, cops och liknande artiklar; filtrerpapper och 

filtrerpapp; diverse andra varor av papper eller papp 
      21.250.05 Industriella tjänster för diverse andra varor av papper eller papp 

  22      Tryckta media och ljudmedia 

   22.1     Böcker, tidningar och andra tryckta media samt ljudmedia 

    22.11    Böcker 
     22.110  Böcker 
      22.110.01 Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, i form av enstaka 

blad 
      22.110.02 Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster 
      22.110.03 Försäljning av annonser i böcker; tryckt form 
      22.110.04 Elektroniska böcker, broschyrer, häften och liknande alster 
      22.110.05 Försäljning av annonser i böcker; elektronisk form 
      22.110.06 Tryckta lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande häften till 

sådana 
      22.110.07 Elektroniska lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande häften till 

sådana 
      22.110.08 Tryckta atlaser och andra kartböcker 
      22.110.09 Elektroniska atlaser och andra kartböcker 
      22.110.10 Kartor av alla slag, tryckta, ej i bokform; glober 
      22.110.11 Elektroniska kartor av alla slag, ej i bokform; glober 
      22.110.12 Industriella tjänster för böcker 

    22.12    Tidningar 
     22.121  Dagstidningar 
      22.121.01 Tryckta dagstidningar 
      22.121.02 Försäljning av annonser i tryckta dagstidningar 
      22.121.03 Elektroniska dagstidningar 
      22.121.04 Försäljning av annonser i elektroniska dagstidningar 
      22.121.05 Industriella tjänster för dagstidningar 
     22.122  Annonstidningar 
      22.122.01 Tryckta annonstidningar 
      22.122.02 Försäljning av annonser i tryckta annonstidningar 
      22.122.03 Elektroniska annonstidningar 
      22.122.04 Försäljning av annonser i elektroniska annonstidningar 
      22.122.05 Industriella tjänster för annonstidningar 

    22.13    Tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra gånger per vecka 
     22.130  Tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra gånger per vecka 
      22.130.01 Tryckta tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra gånger per vecka 
      22.130.02 Försäljning av annonser i tryckta tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra 

gånger per vecka 
      22.130.03 Elektroniska tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra gånger per vecka 
      22.130.04 Försäljning av annonser i elektroniska tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än 

fyra gånger per vecka 
      22.130.05 Industriella tjänster för tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra gånger 

per vecka 

    22.14    Ljudinspelningar 
     22.140  Ljudinspelningar 
      22.140.01 Grammofonskivor och cd- och dvd-skivor 
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      22.140.02 Magnetband med inspelningar endast av ljud 
      22.140.03 Tryckta musiknoter 
      22.140.04 Elektroniska musiknoter 
      22.140.05 Industriella tjänster för ljudinspelningar 

    22.15    Brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande material 
     22.150  Brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande material 
      22.150.01 Illustrerade brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande 

material i tryckt form 
      22.150.02 Försäljning av annonser på tryckta brevkort och vykort, kort med personliga 

hälsningar, och liknande tryckt material 
      22.150.03 Illustrerade brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande 

material i elektronisk form 
      22.150.04 Försäljning av annonser på tryckta brevkort och vykort, kort med personliga 

hälsningar, och liknande elektroniskt material 
      22.150.05 Tryckta bilder, planscher samt fotografier 
      22.150.06 Elektroniska bilder, planscher samt fotografier 
      22.150.07 Tryckta dekalkomanier; tryckta almanackor 
      22.150.08 Elektroniska dekalkomanier; elektroniska almanackor 
      22.150.09 Industriella tjänster för brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och 

liknande material 

   22.2     Grafiska produkter 

    22.21    Tryckning av dagstidningar 
     22.210  Tryckning av dagstidningar 
      22.210.00 Tryckning av dagstidningar 

    22.22    Annan tryckning 
     22.221  Tryckning av tidskrifter 
      22.221.00 Tryckning av tidskrifter 
     22.222  Tryckning av övriga trycksaker 
      22.222.01 Nya frimärken; stämpelpapper; sedlar; checkblanketter; aktier o.d. 
      22.222.02 Reklamtryckalster, affärskataloger o.d. 
      22.222.03 Kontorsböcker, räkenskapsböcker, samlingspärmar, blanketter och liknande 

artiklar, av papper eller papp 
      22.222.04 Annat tryckt material, inte nämnt eller inbegripet någon annanstans 
      22.222.05 Tryckning av böcker 
      22.222.06 Övriga tryckeriarbeten 

    22.23    Bokbindning 
     22.230  Bokbindning 
      22.230.00 Bokbindning 

    22.24    Grafisk verksamhet före tryckning 
     22.240  Grafisk verksamhet före tryckning 
      22.240.01 Trycksättningsarbeten 
      22.240.02 Tryckplåtar, tryckcylindrar, klichéer och andra tryckformar 

    22.25    Annan grafisk produktion 
     22.250  Annan grafisk produktion 
      22.250.00 Annan grafisk produktion 
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   22.3     Reproduktion av inspelningar 

    22.31    Reproduktion av ljudinspelningar 
     22.310  Reproduktion av ljudinspelningar 
      22.310.00 Reproduktion av ljudinspelningar 

    22.32    Reproduktion av videoinspelningar 
     22.320  Reproduktion av videoinspelningar 
      22.320.00 Reproduktion av videoinspelningar 

    22.33    Reproduktion av datorprogram 
     22.330  Reproduktion av datorprogram 
      22.330.00 Reproduktion av datorprogram 

  DF       Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle 

  23      Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle 

   23.1     Stenkolsprodukter 

    23.10    Stenkolsprodukter 
     23.100  Stenkolsprodukter 
      23.100.01 Koks (inklusive lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv; retortkol 
      23.100.02 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror 
      23.100.03 Industriella tjänster för stenkolsprodukter 

   23.2     Raffinerade petroleumprodukter 

    23.20    Raffinerade petroleumprodukter 
     23.200  Raffinerade petroleumprodukter 
      23.200.01 Motorbensin, inklusive flygbensin 
      23.200.02 Jetbensin 
      23.200.03 Lättoljor erhållna ur petroleum, utom bensin 
      23.200.04 Fotogen, inklusive flygfotogen 
      23.200.05 Dieselbrännoljor 
      23.200.06 Mellanoljor erhållna ur petroleum, utom fotogen och dieselbrännolja 
      23.200.07 Andra eldningsoljor 
      23.200.08 Smörjoljor; andra oljor erhållna ur petroleum. 
      23.200.09 Propan och butan, förtätade till vätska 
      23.200.10 Eten, propen, buten och butadien och andra gasformiga kolväten, utom naturgas 
      23.200.11 Vaselin; paraffin; petroleumvax och andra mineralvaxer 
      23.200.12 Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna 

ur petroleum 
      23.200.13 Spillolja 
      23.200.14 Industriella tjänster för raffinerade petroleumprodukter 

   23.3     Kärnbränsle 

    23.30    Kärnbränsle 
     23.300  Kärnbränsle 
      23.300.01 Naturligt uran och föreningar av naturligt uran 
      23.300.02 Anrikat uran och föreningar av sådant uran; plutonium och plutoniumföreningar 
      23.300.03 Utarmat uran och föreningar av sådant uran; torium och toriumföreningar 
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23.300.04 Andra radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper samt föreningar 

av sådana grundämnen och isotoper 
      23.300.05 Obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer 
      23.300.06 Bearbetning av atomavfall 

  DG      Kemikalier och kemiska produkter och konstfibrer 

  24      Kemikalier och kemiska produkter och konstfibrer 

   24.1     Baskemikalier 

    24.11    Industrigaser 
     24.110  Industrigaser 
      24.110.01 Hydrogen (väte), argon och andra ädelgaser, nitrogen (kväve) och oxygen (syre) 
      24.110.02 Koldioxid (kolsyra) och andra oorganiska oxygenföreningar av icke-metaller 

utom kisel- och svaveldioxid 
      24.110.03 Flytande och komprimerad luft 
      24.110.04 Industriella tjänster för industrigaser 

    24.12    Färgämnen 
     24.120  Färgämnen 
      24.120.01 Zinkoxid, zinkperoxid; titanoxid 
      24.120.02 Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar 
      24.120.03 Oxider, hydroxider och peroxider av andra metaller än zink, titan, krom, mangan, 

bly eller koppar 
      24.120.04 Syntetiska organiska färgämnen och substratpigment på basis av sådana 

färgämnen 
      24.120.05 Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tanniner) och derivat 

av garvsyror; färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung 
      24.120.06 Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garvningspreparat 
      24.120.07 Andra färgämnen; oorganiska produkter av sådant slag som används som 

luminoforer 
      24.120.08 Industriella tjänster för färgämnen 

    24.13    Andra oorganiska baskemikalier 
     24.130  Andra oorganiska baskemikalier 
      24.130.01 Metalloider 
      24.130.02 Halogen- och svavelföreningar av ickemetaller 
      24.130.03 Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsmetaller, skandium 

och yttrium; kvicksilver 
      24.130.04 Hydrogenklorid: oleum (rykande svavelsyra); fosforpentoxid; andra oorganiska 

syror; kiseldioxid och svaveldioxid 
      24.130.05 Oxider, hydroxider och peroxider; hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska 

salter av dessa ämnen 
      24.130.06 Metallhalogenider 
      24.130.07 Hypokloriter, klorater och perklorater 
      24.130.08 Sulfider, sulfiter och sulfater 
      24.130.09 Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter), fosfater och polyfosfater 
      24.130.10 Karbonater 
      24.130.11 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror; ädla metaller i kolloidal form 
      24.130.12 Andra oorganiska föreningar, inklusive destillerat vatten; amalgamer, utom 

amalgamer av ädla metaller 
      24.130.13 Icke radioaktiva isotoper; föreningar av sådana isotoper 
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24.130.14 Cyanider, cyanooxider och komplexa cyanider; fulminater, cyanater och tiocya-

nater; silikater, borater, peroxoborater (perborater); andra salter av oorganiska 
syror eller peroxosyror 

      24.130.15 Hydrogenperoxid (väteperoxid) 
      24.130.16 Fosfider; karbider; hydrider, nitrider, azider, silicider och borider 
      24.130.17 Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller 

skandium 
      24.130.18 Raffinerat svavel, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel 
      24.130.19 Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider 
      24.130.20 Piezoelektrisk kvarts; andra syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och 

halvädelstenar 
      24.130.21 Industriella tjänster för andra oorganiska baskemikalier 

    24.14    Andra organiska baskemikalier 
     24.140  Andra organiska baskemikalier 
      24.140.01 Acykliska kolväten 
      24.140.02 Cykliska kolväten 
      24.140.03 Klorderivat av acykliska kolväten 
      24.140.04 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade 
      24.140.05 Halogenderivat av kolväten utom mättade klorderivat av acykliska kolväten eller 

sulfo-, nitro- eller nitrosoderivat av kolväten 
      24.140.06 Tekniska fettalkoholer 
      24.140.07 Monoalkoholer 
      24.140.08 Dioler, polyalkoholer, cykliska alkoholer och derivat av sådana alkoholer 
      24.140.09 Fenoler och fenolalkoholer samt derivat av sådana alkoholer 
      24.140.10 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering 
      24.140.11 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt derivat av dessa syror 
      24.140.12 Omättade acykliska monokarboxylsyror, acykliska cyklan-, cyklen- och 

cykloterpenpolykarboxylsyror samt derivat av dessa syror 
      24.140.13 Aromatiska polykarboxylsyror och karboxylsyror med annan oxygenfunktion; 

derivat av sådana syror, med undantag av salicylsyra och salter av salicylsyra 
      24.140.14 Föreningar med aminofunktion 
      24.140.15 Aminoföreningar med syre funktion, utom lysin och glutaminsyra 
      24.140.16 Ureiner; föreningar med karboximidfunktion, föreningar med nitrilfunktion; 

derivat av dessa föreningar 
      24.140.17 Andra föreningar med nitrogenfunktion 
      24.140.18 Svavelorganiska föreningar och andra metallorganiska och ickemetallorganiska 

föreningar 
      24.140.19 Andra heterocykliska föreningar; nukleinsyror och salter av nukleinsyror 
      24.140.20 Estrar av fosforsyra och av andra oorganiska syror samt salter av dessa syror; 

derivat av sådana föreningar 
      24.140.21 Föreningar med aldehydfunktion 
      24.140.22 Föreningar med keton- eller kinonfunktion 
      24.140.23 Etrar, organiska peroxider, epoxider, acetaler och hemiacetaler samt derivat av 

sådana föreningar 
      24.140.24 Andra enzymer och organiska föreningar 
      24.140.25 Derivat av vegetabiliska produkter eller av hartsprodukter 
      24.140.26 Träkol 
      24.140.27 Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från 

stenkol; beck och tjära 
      24.140.28 Avfallslut från tillverkning av massa av ved 
      24.140.29 Industriella tjänster för andra organiska baskemikalier 
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    24.15    Gödselmedel och kväveprodukter 
     24.150  Gödselmedel och kväveprodukter 
      24.150.01 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra; ammoniak 
      24.150.02 Ammoniumklorid; nitriter; kaliumnitrat; ammoniumkarbonater 
      24.150.03 Kvävegödselmedel (utom natriumnitrat), mineraliska eller kemiska 
      24.150.04 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska 
      24.150.05 Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska 
      24.150.06 Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel 
      24.150.07 Natriumnitrat 
      24.150.08 Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel 
      24.150.09 Industriella tjänster för gödselmedel och kväveprodukter 

    24.16    Basplaster 
     24.160  Basplaster 
      24.160.01 Polymerer av eten, i obearbetad form 
      24.160.02 Polymerer av styren, i obearbetad form 
      24.160.03 Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form 
      24.160.04 Polyetrar och polyestrar; polykarbonater, alkydhartser och epoxihartser 
      24.160.05 Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form 
      24.160.06 Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbetad form; andra 

vinylpolymerer i obearbetad form 
      24.160.07 Akrylpolymerer i obearbetad form 
      24.160.08 Polyamider i obearbetad form 
      24.160.09 Karbamidplaster, tiokarbamidplaster och melaminplaster, i obearbetad form 
      24.160.10 Andra aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form 
      24.160.11 Silikoner i obearbetad form 
      24.160.12 Andra plaster i obearbetad form; jonbytare  
      24.160.13 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot 
      24.160.14 Industriella tjänster för plaster i obearbetad form 

    24.17    Syntetiskt basgummi 
     24.170  Syntetiskt basgummi 
      24.170.01 Syntetiskt basgummi 
      24.170.02 Industriella tjänster för syntetgummi i obearbetad form 

   24.2     Bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter 

    24.20    Bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter 
     24.200  Bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter 
      24.200.01 Insektsbekämpningsmedel och kvalsterbekämpningsmedel 
      24.200.02 Ogräsbekämpningsmedel 
      24.200.03 Groningshindrande medel samt tillväxtreglerande medel för växter 
      24.200.04 Desinfektionsmedel 
      24.200.05 Svampbekämpningsmedel; bekämpningsmedel mot gnagare och liknande 

produkter 
      24.200.06 Industriella tjänster för bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

   24.3     Lacker och andra målningsfärger; tryckfärger samt tätnings- och utfyllningsmedel

    24.30    Lacker och andra målningsfärger; tryckfärger samt tätnings- och utfyllningsmedel
     24.300  Lacker och andra målningsfärger; tryckfärger samt tätnings- och utfyllningsmedel
      24.300.01 Lacker och andra målningsfärger på basis av akryl- eller vinylpolymerer, lösta i 

vattenhaltigt medium 
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24.300.02 Lacker och andra målningsfärger på basis av polyestrar, akryl- eller vinylpoly-

merer, lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar 
      24.300.03 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke frittad emalj- och 

glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger och liknande preparat; fritta 
      24.300.04 Andra lacker och målningsfärger; beredda sickativ; färgpigment, pulver och fjäll; 

organiska lösnings- och spädningsmedel 
      24.300.05 Konstnärsfärger, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger 
      24.300.06 Tryckfärger 
      24.300.07 Industriella tjänster för lacker och andra målningsfärger; tryckfärger samt tät-

nings- och utfyllningsmedel 

   24.4     Läkemedel, läkemedelskemikalier och botaniska produkter 

    24.41    Farmaceutiska basprodukter 
     24.410  Farmaceutiska basprodukter 
      24.410.01 Salicylsyror, o-acetylsalicylsyror, salter och estrar av sådana syror 
      24.410.02 Lysin och glutaminsyra samt salter av lysin och glutaminsyra; kvaternära ammo-

niumsalter och ammoniumhydroxider; fosfoaminolipider; amider och derivat av 
amider samt salter av sådana föreningar 

      24.410.03 Andra laktoner; heterocykliska föreningar med enbart nitrogen som hetero-
atom(er), med en icke kondenserad pyrazolring, en pyrimidinring, en piperazin-
ring, en icke kondenserad triazinring eller med ett fentiazinringsystem, inte vidare 
kondenserade; hydantoin och derivat av hydantoin 

      24.410.04 Sulfonamider 
      24.410.05 Andra sockerarter, kemiskt rena, sockeretrar och sockerestrar samt salter av 

sockeretrar eller sockerestrar 
      24.410.06 Provitaminer, vitaminer och derivat av dessa ämnen 
      24.410.07 Hormoner och derivat av hormoner; andra steroider använda främst som hormo-

ner 
      24.410.08 Glykosider och växtalkaloider samt salter, etrar, estrar och andra derivat av såda-

na ämnen 
      24.410.09 Antibiotika 
      24.410.10 Körtlar och andra organ; diverse andra extrakter av körtlar eller andra organ och 

andra ämnen och material från människor eller djur 
      24.410.11 Industriella tjänster för farmaceutiska basprodukter 

    24.42    Läkemedel; andra farmaceutiska produkter 
     24.420  Läkemedel; andra farmaceutiska produkter 
      24.420.01 Läkemedel, innehållande penicilliner eller andra antibiotika 
      24.420.02 Läkemedel innehållande hormoner men inte innehållande antibiotika 
      24.420.03 Läkemedel innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte innehållande 

hormoner eller antibiotika 
      24.420.04 Immunsera och vacciner 
      24.420.05 Kemiska preventivmedel på basis av hormoner eller spermiedödande ämnen 
      24.420.06 Diagnostiska reagens och övriga farmaceutiska produkter 
      24.420.07 Häftplåster, katgut och liknande material; lådor, askar, etuier o.d. med utrustning 

för första förband 
      24.420.08 Läkemedelsavfall 
      24.420.09 Industriella tjänster för läkemedel; andra farmaceutiska produkter 
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24.5 

    
Glycerol; tvål och såpa, tvättmedel och rengöringsmedel och polermedel; 
parfymer och toalettartiklar 

    24.51    Glycerol; tvål och såpa, tvättmedel och rengöringsmedel och polermedel  
     24.510  Glycerol; tvål och såpa, tvättmedel och rengöringsmedel och polermedel  
      24.510.01 Glycerol 
      24.510.02 Organiska ytaktiva ämnen, utom tvål och såpa 
      24.510.03 Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas 

som tvål 
      24.510.04 Rengöringsmedel och tvättmedel 
      24.510.05 Rumsparfymerings- och rumsdeodoriseringsmedel 
      24.510.06 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer 
      24.510.07 Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall 
      24.510.08 Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel 
      24.510.09 Industriella tjänster för glycerol; tvål och såpa, tvättmedel och rengöringsmedel 

och polermedel 

    24.52    Parfymeringsmedel och toalettartiklar 
     24.520  Parfymeringsmedel och toalettartiklar 
      24.520.01 Parfymer och luktvatten 
      24.520.02 Preparat för läpp- och ögonmakeup 
      24.520.03 Preparat för manikyr eller pedikyr 
      24.520.04 Puder 
      24.520.05 Andra preparat för skönhetsvård, makeup eller hudvård, inklusive solskydds-

medel 
      24.520.06 Hårschampo, hårsprayer, preparat för hårpermanentning 
      24.520.07 Övrigt hårvatten och övriga hårvårdsmedel 
      24.520.08 Preparat för mun- eller tandhygien (inklusive pastor och pulver för fästande av 

tandproteser), tandtråd 
      24.520.09 Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoranter för per-

sonligt bruk, badpreparat, hårborttagningsmedel samt diverse andra parfyme-
ringsmedel, kosmetiska preparat och toalettartiklar 

      24.520.10 Industriella tjänster för parfymeringsmedel och toalettartiklar 

   24.6     Övriga kemiska produkter 

    24.61    Sprängämnen 
     24.610  Sprängämnen 
      24.610.01 Krut och beredda sprängämnen 
      24.610.02 Stubin; tändhattar; rivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel (även 

elektriska) 
      24.610.03 Fyrverkeripjäser 
      24.610.04 Signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar 
      24.610.05 Industriella tjänster för sprängämnen 

    24.62    Lim och gelatin 
     24.620  Lim och gelatin 
      24.620.01 Lim och gelatin 
      24.620.02 Industriella tjänster för lim och gelatin 

    24.63    Eteriska oljor 
     24.630  Eteriska oljor 
      24.630.01 Eteriska oljor 
      24.630.02 Industriella tjänster för eteriska oljor och blandningar av luktämnen 
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    24.64    Fotokemiska produkter 
     24.640  Fotokemiska produkter 
      24.640.01 Fotografiska plåtar och film, film för omedelbar bildframställning, ljuskänslig, 

oexponerad; fotografiskt papper 
      24.640.02 Ljuskänsliga emulsioner för fotografiskt bruk; andra kemiska preparat för 

fotografiskt bruk 
      24.640.03 Industriella tjänster för fotokemiska produkter 

    24.65    Inspelningsmedier 
     24.650  Inspelningsmedier 
      24.650.01 Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande inspelning av 

andra fenomen, utom kinofilm 
      24.650.02 Industriella tjänster för beredda oinspelade media 

    24.66    Andra kemiska produkter 
     24.660  Andra kemiska produkter 
      24.660.01 Kemiskt modifierade animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor; oätliga 

blandningar av animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor 
      24.660.02 Bläck, tusch och liknande färger 
      24.660.03 Beredda smörjmedel 
      24.660.04 Preparat för motverkande av knackning; tillsatsmedel för mineraloljor och 

liknande produkter 
      24.660.05 Hydrauliska bromsvätskor; frysskyddsmedel och beredda flytande avisnings-

medel 
      24.660.06 Peptoner och andra proteinämnen samt derivat av dessa; hudpulver 
      24.660.07 Modelleringspastor, dentalvax och andra preparat för dentalt bruk, på basis av 

gips; preparat och laddningar till brandsläckningsappparater; beredda närsubstrat 
för odling av mikroorganismer; andra sammansatta reagens för diagnostiskt bruk 
eller laboratoriebruk 

      24.660.08 Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av 
skivor, plattor eller liknande former 

      24.660.09 Aktivt kol 
      24.660.10 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av 

färgämnen samt liknande produkter 
      24.660.11 Betmedel; flussmedel; beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjuknings-

medel för gummi eller plast; andra beredda katalysatorer; blandningar av alkyl-
bensener och av alkylnaftalener 

      24.660.12 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; och diverse andra kemiska 
produkter  

      24.660.13 Diverse övriga kemiska produkter 
      24.660.14 Restprodukter från kemiska eller närstående industrier 
      24.660.15 Industriella tjänster för andra kemiska produkter 

   24.7     Konstfibrer 

    24.70    Konstfibrer 
     24.700  Konstfibrer 
      24.700.01 Fiberkabel av syntetfilament och syntetstapelfibrer, inte kardade eller kammade 
      24.700.02 Högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider samt av polyestrar 
      24.700.03 Texturerat garn och annat enkelt garn av syntetfilament 
      24.700.04 Monofilamentgarn, remsor o.d., av syntetmaterial 
      24.700.05 Cellulosa- och annan fiberkabel av regenatfilament och andra regenatstapelfibrer, 

inte kardade eller kammade 
      24.700.06 Högstyrkegarn av viskos 
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      24.700.07 Texturerat garn och enkelt garn, av cellulosa och annat regeneratfilament 
      24.700.08 Monofilamentgarn, remsor o.d. av cellulosa och annat regenatmaterial 
      24.700.09 Avfall av konstfibrer 
      24.700.10 Industriella tjänster för konstfibrer 

  DH      Gummi- och plastvaror 

  25      Gummi- och plastvaror 

   25.1     Gummivaror 

    25.11    Nya och begagnade däck och slangar 
     25.110  Nya och begagnade däck och slangar 
      25.110.01 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, för personbilar 
      25.110.02 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av sådant slag som används  på 

motorcyklar och cyklar 
      25.110.03 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av sådant slag som används på 

bussar, lastbilar och luftfartyg 
      25.110.04 Däck av sådant slag som används på jord- och skogsbruksfordon, nya däck, andra 

än massivdäck, av andra slag, av gummi 
      25.110.05 Innerslangar, massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av gummi 
      25.110.06 Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck 
      25.110.07 Begagnade däck, andra än massivdäck 
      25.110.08 Industriella tjänster för nya och begagnade däck och slangar 

    25.12    Regummerade däck, andra än massivdäck, av gummi 
     25.120  Regummerade däck, andra än massivdäck, av gummi 
      25.120.01 Regummerade däck, andra än massivdäck, av gummi 
      25.120.02 Industriella tjänster för regummerade däck, andra än massivdäck, av gummi 

    25.13    Andra gummivaror 
     25.130  Andra gummivaror 
      25.130.01 Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor 
      25.130.02 Ovulkat gummi och produkter av ovulkat gummi; mjukgummi i form av tråd, rep, 

plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inklusive profilerade stänger och 
strängar) 

      25.130.03 Rör och slangar av mjukgummi 
      25.130.04 Drivremmar och transportband av mjukgummi 
      25.130.05 Gummibehandlade textilvävnader, utom kordväv 
      25.130.06 Kläder och tillbehör till kläder, av mjukgummi 
      25.130.07 Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inklusive dinappar), av mjukgummi 
      25.130.08 Golvbeläggningsmaterial och mattor, av mjukgummi utom cellgummi 
      25.130.09 Diverse andra varor av mjukgummi; hårdgummi i alla former, varor av hård-

gummi 
      25.130.10 Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än hårdgummi, även 

pulveriserat eller granulerat 
      25.130.11 Reparation och underhåll av gummivaror (utom däck) 
      25.130.12 Industriella tjänster för andra gummivaror 

   25.2     Plastvaror 

    25.21    Plattor, duk, rör och profilerade stänger och strängar, av plast 
     25.210  Plattor, duk, rör och profilerade stänger och strängar, av plast 
      25.210.01 Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm, av plast 
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      25.210.02 Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast; styva rör av plast 
      25.210.03 Rör, utom styva rör, samt slangar; rördelar och andra tillbehör till rör eller 

slangar, av plast 
      25.210.04 Plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte förstärkta eller på liknande sätt 

kombinerade med annat material 
      25.210.05 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, porösa 
      25.210.06 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa 
      25.210.07 Installation av rör, slangar och rördelar av plast, inklusive installation av rörled-

ningssystem i industrianläggningar 
      25.210.08 Reparation och underhåll av rör, slangar och rördelar av plast, och av rörsystem 

av plast i industrianläggningar 
      25.210.09 Industriella tjänster för plattor, duk, rör och profilerade stänger och strängar, av 

plast 

    25.22    Förpackningar av plast 
     25.220  Förpackningar av plast 
      25.220.01 Säckar, bärkassar och påsar (inklusive strutar), av polymerer av eten 
      25.220.02 Säckar, bärkassar och påsar (inklusive strutar), av annan plast än polymerer av 

eten 
      25.220.03 Askar, lådor, häckar och liknande artiklar av plast 
      25.220.04 Damejeanner, flaskor, kannor och liknande artiklar av plast 
      25.220.05 Spolar, cops, bobiner och förslutningsartiklar av plast 
      25.220.06 Industriella tjänster för förpackningar av plast 

    25.23    Byggplastvaror 
     25.230  Byggplastvaror 
      25.230.01 Golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad av plast, i rullar eller i form 

av plattor 
      25.230.02 Badkar, tvättställ, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och 

liknande sanitetsartiklar, av plast 
      25.230.03 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av plast med en rymd av mer än 300 l 
      25.230.04 Dörrar, fönster, karmar och dörrtrösklar; fönsterluckor, persienner, spjäljalusier 

och liknande varor, samt delar till dessa, av plast 
      25.230.05 Andra byggvaror av plast 
      25.230.06 Monterade och monteringsfärdiga byggnader av plast 
      25.230.07 Installation (uppförande) av egentillverkade byggplastvaror och monterings-

färdiga byggnader av plast 
      25.230.08 Industriella tjänster för byggplastvaror 

    25.24    Andra plastvaror 
     25.240  Andra plastvaror 
      25.240.01 Kläder (även handskar) och tillbehör till kläder, av plast 
      25.240.02 Plattor, ark, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta plastprodukter, själv-

häftande, i rullar med en bredd på högst 20 cm 
      25.240.03 Andra plattor och folier och annan, ark, duk, film och tejp samt andra platta 

plastprodukter, självhäftande 
      25.240.04 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av plast 
      25.240.05 Diverse andra delar till belysningsarmatur och belysningsartiklar, namnplåtar 

med belysning och liknande varor, av plast 
      25.240.06 Skyddshjälmar; hattar och andra huvudbonader, av plast eller gummi 
      25.240.07 Elektriska isolerdetaljer av plast 
      25.240.08 Kontors- och skolartiklar av plast 
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25.240.09 Beslag och tillbehör till möbler, vagnsmakeriarbeten o.d. av plast; statyetter och 

andra prydnadsföremål av plast; andra plastartiklar 
      25.240.10 Plastlegoarbeten 

  DI        Andra icke-metalliska mineraliska produkter 

  26      Andra icke-metalliska mineraliska produkter 

   26.1     Glas- och glasvaror 

    26.11    Planglas 
     26.110  Planglas 
      26.110.01 Planglas, gjutet, valsat, draget eller blåst, men inte bearbetat på annat sätt 
      26.110.02 Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, men inte bearbetat på annat sätt 
      26.110.03 Industriella tjänster för planglas 

    26.12    Format och bearbetat planglas 
     26.120  Format och bearbetat planglas 
      26.120.01 Planglas, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt 

bearbetat, men inte inramat 
      26.120.02 Säkerhetsglas 
      26.120.03 Speglar av glas; flerväggiga isolerrutor av glas 
      26.120.04 Färdigbehandling av planglas 

    26.13    Buteljer, glasförpackningar och hushållsvaror av glas 
     26.131  Buteljer och glasförpackningar 
      26.131.01 Flaskor, krukor, burkar och andra behållare, utom ampuller; proppar, lock och 

andra tillslutningsanordningar av glas 
      26.131.02 Glas till termosflaskor eller andra termoskärl 
      26.131.03 Färdigbehandling av glasförpackningar 
     26.132  Hushålls- och prydnadsglas 
      26.132.01 Dricksglas, utom av glaskeramiskt material 
      26.132.02 Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontors-

artiklar, för prydnadsändamål inomhus e.l. 
      26.132.03 Färdigbehandling av dricksglas och andra bords- och köksvaror 

    26.14    Glasfiber 
     26.140  Glasfiber 
      26.140.01 Roving och andra fiberknippen, även huggna, samt garn, av glasfibrer 
      26.140.02 Tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke vävda produkter, av 

glasfibrer 
      26.140.03 Industriella tjänster för glasfiber 

    26.15    Andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror 
     26.150  Andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror 
      26.150.01 Glasmassa, glas i form av kulor (andra än reflexpärlor o.d.), stänger, stavar eller 

rör, obearbetat; avfall och skrot av glas 
      26.150.02 Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas; 

blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor eller liknande 
former 

      26.150.03 Öppna glashöljen (inklusive kolvar och rör) till elektriska lampor e.d. samt delar 
av glas till sådana höljen 

      26.150.04 Urglas och liknande glas, glas för glasögon, ej optiskt bearbetade; glasglober och 
segment av glasglober för tillverkning av sådana glas 
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26.150.05 Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas; ampuller 

av glas 
      26.150.06 Delar till belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar 

o.d. av glas 
      26.150.07 Elektriska isolatorer av glas 
      26.150.08 Glasvaror för signaleringsändamål, glaspärlor, glastärningar och diverse andra 

glasvaror 
      26.150.09 Installation av glasrör, inklusive installation av rörledningssystem av glas i 

industrianläggningar 
      26.150.10 Reparation och underhåll av glasrör och av rörledningssystem av glas i industri-

anläggningar 
      26.150.11 Färdigbehandling av andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror 

   26.2     Keramiska produkter utom icke eldfasta för byggändamål 

    26.21    Keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 
     26.210  Keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 
      26.210.01 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin 
      26.210.02 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra 

keramiska material än porslin 
      26.210.03 Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material 
      26.210.04 Industriella tjänster för keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 

    26.22    Keramiska sanitetsartiklar 
     26.220  Keramiska sanitetsartiklar 
      26.220.01 Keramiska sanitetsartiklar 
      26.220.02 Industriella tjänster för keramiska sanitetsartiklar 

    26.23    Keramiska isolatorer o.d. 
     26.230  Keramiska isolatorer o.d. 
      26.230.01 Keramiska isolatorer o.d. 
      26.230.02 Installation av elektriska isolatorer och isolerdetaljer av keramiskt material 
      26.230.03 Industriella tjänster för keramiska isolatorer o.d. 

    26.24    Andra tekniska keramiska produkter 
     26.240  Andra tekniska keramiska produkter 
      26.240.01 Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av porslin 
      26.240.02 Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av annat 

keramiskt material än porslin 
      26.240.03 Industriella tjänster för andra tekniska keramiska produkter 

    26.25    Andra icke eldfasta keramiska produkter utom för byggändamål 
     26.250  Andra icke eldfasta keramiska produkter utom för byggändamål 
      26.250.01 Icke eldfasta keramiska produkter som används inom lantbruket och för transport 

eller förpackning av varor 
      26.250.02 Diverse andra icke eldfasta keramiska produkter 
      26.250.03 Industriella tjänster för andra icke-eldfasta keramiska produkter utom för 

byggändamål 

    26.26    Eldfasta keramiska produkter 
     26.260  Eldfasta keramiska produkter 
      26.260.01 Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga 

fossilmjöl eller jordarter 
      26.260.02 Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, 

utom av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter 
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26.260.03 Andra slag av eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eld-

fasta beredningar 
      26.260.04 Obrända eldfasta produkter; andra eldfasta keramiska produkter 
      26.260.05 Industriella tjänster för eldfasta keramiska produkter 

   26.3     Keramiska golv- och väggplattor 

    26.30    Keramiska golv- och väggplattor 
     26.300  Keramiska golv- och väggplattor 
      26.300.01 Keramiska golv- och väggplattor 
      26.300.02 Industriella tjänster för keramiska golv- och väggplattor 

   26.4     Murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 

    26.40    Murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
     26.400  Murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
      26.400.01 Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d., av keramiskt material 
      26.400.02 Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och 

andra byggvaror, av keramiskt material 
      26.400.03 Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material 
      26.400.04 Installation av ledningsrör, rännor och rördelar av keramiskt material, inklusive 

installation av rörledningssystem i industrianläggningar 
      26.400.05 Reparation och underhåll av ledningsrör, rännor och rördelar av keramiskt 

material, och rörledningssystem av keramiskt material i industrianläggningar 
      26.400.06 Industriella tjänster för murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 

   26.5      Cement, kalk och gips 

    26.51    Cement 
     26.510  Cement 
      26.510.01 Cementklinker 
      26.510.02 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement 
      26.510.03 Industriella tjänster för cement 

    26.52    Kalk 
     26.520  Kalk 
      26.520.01 Kalk 
      26.520.02 Industriella tjänster för kalk 

    26.53    Gips 
     26.530  Gips 
      26.530.01 Gips 
      26.530.02 Industriella tjänster för gips 

   26.6     Varor av betong, cement och gips 

    26.61    Betongvaror för byggändamål 
     26.611  Lättbetongvaror 
      26.611.01 Block, murstenar och andra byggvaror, av lättbetong 
      26.611.02 Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- och anläggningsarbeten, 

av lättbetong 
      26.611.03 Industriella tjänster för lättbetongvaror 
     26.619  Övriga betongvaror för byggändamål 
      26.619.01 Block och murstenar, takpannor, golv- och väggplattor o.d. av cement, betong 

eller konstgjord sten, ej lättbetong 
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      26.619.02 Rör av cement, betong eller konstgjord sten, ej lättbetong 
      26.619.03 Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- och anläggningsarbeten 

av cement, betong eller konstgjord sten, ej lättbetong 
      26.619.04 Monteringsfärdiga byggnader av betong 
      26.619.05 Industriella tjänster för övriga betongvaror för byggändamål 

    26.62    Gipsvaror för byggändamål 
     26.620  Gipsvaror för byggändamål 
      26.620.01 Gipsvaror för byggändamål 
      26.620.02 Industriella tjänster för gipsvaror för byggändamål 

    26.63    Fabriksblandad betong 
     26.630  Fabriksblandad betong 
      26.630.01 Fabriksblandad betong 
      26.630.02 Industriella tjänster för fabriksblandad betong 

    26.64    Murbruk 
     26.640  Murbruk 
      26.640.01 Murbruk 
      26.640.02 Industriella tjänster för murbruk 

    26.65    Fibercementvaror 
     26.650  Fibercementvaror 
      26.650.01 Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska fibrer, halm eller avfall 

av trä, agglomererade med mineraliskt bindemedel 
      26.650.02 Varor av asbestcement, cellulosacement o.d. 
      26.650.03 Industriella tjänster för fibercementvaror 

    26.66    Andra varor av betong, cement och gips 
     26.660  Andra varor av betong, cement och gips 
      26.660.01 Diverse andra varor av gips eller blandningar på basis av gips 
      26.660.02 Diverse andra varor av cement, betong eller konstgjord sten 
      26.660.03 Industriella tjänster för andra varor av betong, cement och gips 

   

 
26.7     

Huggen, formad och slutbearbetad sten för byggnads- och prydnadsändamål och 
varor därav 

    

 
26.70    

Huggen, formad och slutbearbetad sten för byggnads- och prydnadsändamål och 
varor därav 

     26.701  Huggen, formad och slutbearbetad sten för byggnadsändamål 
      26.701.01 Marmor, travertin och alabaster, bearbetad för byggnadsändamål; konstfärgade 

korn och pulver av marmor, travertin och alabaster för byggnadsändamål 
      26.701.02 Annan bearbetad sten, för byggnadsändamål samt varor av sådan sten; andra 

konstfärgade korn och annat konstfärgat pulver av natursten; varor av agglomerad 
skiffer 

      26.701.03 Industriella tjänster för huggen, formad och slutbearbetad sten för byggnads-
ändamål 

     26.709  Övriga stenvaror, huggna, formade och slutbearbetade, för prydnadsändamål 
      26.709.01 Marmor, travertin och alabaster, bearbetad, för prydnadsändamål; konstfärgade 

korn och pulver av marmor, travertin och alabaster för prydnadsändamål 
      26.709.02 Annan bearbetad sten, för prydnadsändamål samt varor av sådan sten; andra 

konstfärgade korn och annat konstfärgat pulver av natursten; varor av agglomerad 
skiffer för prydnadsändamål 

      26.709.03 Stenhuggeriarbeten 
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26.709.04 Industriella tjänster för övriga stenvaror, huggna, formade och slutbearbetade, för 

prydnadsändamål 

   26.8     Andra icke-metalliska mineraliska produkter 

    26.81    Slipmedel 
     26.810  Slipmedel 
      26.810.01 Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d. 
      26.810.02 Slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av textilmaterial, papper eller 

papp 
      26.810.03 Installation, reparation och underhåll av kvarnstenar, slipstenar, polerskivor o.d. 
      26.810.04 Industriella tjänster för slipmedel 

    26.82    Övriga icke-metalliska mineraliska produkter 
     26.821  Sten- och mineralull samt varor därav 
      26.821.01 Sten- och mineralull samt varor därav 
      26.821.02 Industriella tjänster för sten- och mineralull samt varor därav 
     26.829  Diverse övriga icke-metalliska mineraliska produkter 
      26.829.01 Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest; varor av sådana bland-

ningar; friktionsmaterial för bromsar, kopplingar o.d., omonterade 
      26.829.02 Varor av asfalt eller liknande material 
      26.829.03 Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleum-

bitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck 
      26.829.04 Konstgjord grafit; kolloidal eller halvkolloidal grafit; preparat på basis av grafit 

eller annat kol, i form av halvfabrikat 
      26.829.05 Konstgjord korund 
      26.829.06 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 
      26.829.07 Industriella tjänster för diverse övriga icke-metalliska mineraliska produkter 

 DJ       Metaller och metallvaror 

  27      Metaller 

   27.1     Järn och stål samt ferrolegeringar 

    27.10    Järn och stål samt ferrolegeringar 
     27.100  Järn och stål samt ferrolegeringar 
      27.100.01 Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former. Pro-

dukter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra 
porösa, järnbaserade produkter. 

      27.100.02 Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål 
      27.100.03 Granulerat och ogranulerat slagg, järn- och stålskrot 
      27.100.04 Ferrolegeringar 
      27.100.05 Göt eller andra obearbetade former samt halvfärdiga varmvalsade eller sträng-

gjutna produkter, av olegerat stål 
      27.100.06 Göt eller andra obearbetade former samt halvfärdiga varmvalsade eller sträng-

gjutna produkter, av rostfritt stål 
      27.100.07 Göt eller andra obearbetade former samt halvfärdiga varmvalsade eller sträng-

gjutna produkter, av annat legerat stål än rostfritt stål 
      27.100.08 Platta ej kallvalsade produkter, med en bredd av mindre än 600 mm, av rostfritt 

stål 
      27.100.09 Varmvalsad valstråd i rullar av rostfritt stål 
      27.100.10 Varmvalsad och smidd stång och varmvalsade profiler, av rostfritt stål 
      27.100.11 Varmvalsade platta och långa produkter av snabbstål 
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      27.100.12 Varmvalsade platta produkter av annat stål än rostfritt stål och snabbstål 
      27.100.13 Kallvalsade och belagda platta produkter, med en bredd av minst 600 mm, av 

annat stål än rostfritt stål och snabbstål 
      27.100.14 Belagda platta produkter, med en bredd av minst 600 mm, av annat stål än rost-

fritt stål och snabbstål 
      27.100.15 Varmvalsad valstråd av olegerat stål 
      27.100.16 Varmvalsad valstråd av annat legerat stål än rostfritt stål och snabbstål 
      27.100.17 Varmvalsad stång och lätta profiler av annat stål än rostfritt stål och snabbstål 
      27.100.18 Tunga profiler 
      27.100.19 Spont, svetsade profiler och banbyggnadsmaterial 
      27.100.20 Industriella tjänster för järn och stål samt ferrolegeringar 

   27.2     Järn- och stålrör 

    27.21    Gjutjärnsrör 
     27.210  Gjutjärnsrör 
      27.210.01 Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn 
      27.210.02 Gjutna rördelar av järn eller stål 
      27.210.03 Industriella tjänster för gjutjärnsrör 

    27.22    Stålrör 
     27.220  Stålrör 
      27.220.01 Rör och ihåliga profiler av järn eller stål 
      27.220.02 Övriga rördelar av järn eller stål 
      27.220.03 Industriella tjänster för stålrör 

   27.3     Annat primärbearbetat järn och stål 

    27.31    Kalldragna produkter av järn eller stål 
     27.310  Kalldragna produkter av järn eller stål 
      27.310.01 Kalldragen stång av järn eller olegerat stål 
      27.310.02 Kallformade profiler av järn eller olegerat stål; kalldragen stång av legerat stål, 

utom av rostfritt stål 
      27.310.03 Kalldragen stång av rostfritt stål; kallformade profiler av rostfritt eller annat 

legerat stål 
      27.310.04 Industriella tjänster för kalldragna produkter av järn eller stål 

    27.32    Kallvalsade stålband 
     27.320  Kallvalsade stålband 
      27.320.01 Kallvalsade platta obelagda stålprodukter med en bredd av mindre än 600 mm 
      27.320.02 Kallvalsade platta stålprodukter, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller 

försedda med annat överdrag, med en bredd av mindre än 600 mm 
      27.320.03 Industriella tjänster för kallvalsade stålband 

    27.33    Andra profilerade kallformade produkter av järn och stål 
     27.330  Andra profilerade kallformade produkter av järn och stål 
      27.330.01 Kallformade profiler av järn eller olegerat stål 
      27.330.02 Kallformade profiler av rostfritt stål 
      27.330.03 Industriella tjänster för andra profilerade kallformade produkter av järn och stål 

    27.34    Dragen ståltråd 
     27.340  Dragen ståltråd 
      27.340.01 Tråd av järn eller olegerat stål 
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      27.340.02 Tråd av rostfritt eller annat legerat stål 
      27.340.03 Industriella tjänster för dragen ståltråd 

   27.4     Andra metaller än järn 

    27.41    Ädla metaller 
     27.410  Ädla metaller 
      27.410.01 Silver, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver 
      27.410.02 Guld, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver 
      27.410.03 Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver 
      27.410.04 Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetad eller i form av 

halvfabrikat 
      27.410.05 Oädel metall med plätering av silver och oädel metall, silver eller guld med 

plätering av platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat 
      27.410.06 Avfall eller skrot av guld eller av metall med plätering av guld 
      27.410.07 Avfall eller skrot av platina och av andra ädla metaller utom guld 
      27.410.08 Industriella tjänster för ädla metaller 

    27.42    Aluminium 
     27.420  Aluminium 
      27.420.01 Aluminium i obearbetad form 
      27.420.02 Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund 
      27.420.03 Pulver och fjäll av aluminium 
      27.420.04 Stång och profiler av aluminium 
      27.420.05 Tråd av aluminium 
      27.420.06 Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm 
      27.420.07 Folier av aluminium, med en tjocklek av högst 0,2 mm 
      27.420.08 Rör och rördelar av aluminium 
      27.420.09 Aska och återstoder innehållande huvudsakligen aluminium 
      27.420.10 Avfall och skrot av aluminium 
      27.420.11 Industriella tjänster för aluminium 

    27.43    Bly, zink och tenn 
     27.430  Bly, zink och tenn 
      27.430.01 Bly i obearbetad form 
      27.430.02 Zink i obearbetad form 
      27.430.03 Tenn i obearbetad form 
      27.430.04 Stång, profiler och tråd av bly 
      27.430.05 Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly 
      27.430.06 Rör och rördelar av bly 
      27.430.07 Stoft, pulver och fjäll av zink 
      27.430.08 Stång, profiler, tråd, plåt, band och folier av zink 
      27.430.09 Rör och rördelar av zink 
      27.430.10 Stång, profiler och tråd av tenn 
      27.430.11 Plåt, band och folier av tenn; pulver och fjäll av tenn 
      27.430.12 Rör och rördelar av tenn 
      27.430.13 Aska och återstoder innehållande huvudsakligen zink eller bly 
      27.430.14 Avfall och skrot av bly, zink och tenn 
      27.430.15 Industriella tjänster för bly, zink och tenn 

    27.44    Koppar 
     27.440  Koppar 
      27.440.01 Kopparskärsten; cementkoppar 
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      27.440.02 Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering 
      27.440.03 Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form; kopparförlegeringar 
      27.440.04 Pulver och fjäll av koppar 
      27.440.05 Stång och profiler av koppar 
      27.440.06 Koppartråd 
      27.440.07 Plåt och band av koppar, med en tjocklek av mer än 0,15 mm 
      27.440.08 Folier av koppar, med en tjocklek av högst 0,15 mm 
      27.440.09 Rör och rördelar av koppar 
      27.440.10 Aska och återstoder, innehållande huvudsakligen koppar 
      27.440.11 Avfall och skrot av koppar 
      27.440.12 Industriella tjänster för koppar 

    27.45    Andra metaller 
     27.450  Andra metaller 
      27.450.01 Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av 

nickel 
      27.450.02 Nickel i obearbetad form 
      27.450.03 Pulver och fjäll av nickel 
      27.450.04 Stång, profiler och tråd av nickel 
      27.450.05 Plåt, band och folier av nickel 
      27.450.06 Rör och rördelar av nickel 
      27.450.07 Andra icke järnhaltiga metaller och varor därav; kermeter 
      27.450.08 Aska och återstoder, innehållande huvudsakligen vanadin eller andra metaller 

eller metallföreningar 
      27.450.09 Avfall och skrot av nickel 
      27.450.10 Industriella tjänster för andra metaller 

   27.5     Gjutning av järn och metall 

    27.51    Gjutning av järn 
     27.510  Gjutning av järn 
      27.510.01 Gjutning av aducerjärn 
      27.510.02 Gjutning av segjärn (sfäroidal grafit) 
      27.510.03 Gjutning av gråjärn 

    27.52    Gjutning av stål 
     27.520  Gjutning av stål 
      27.520.00 Gjutning av stål 

    27.53    Gjutning av lättmetall 
     27.530  Gjutning av lättmetall 
      27.530.00 Gjutning av lättmetall 

    27.54    Gjutning av andra metaller 
     27.540  Gjutning av andra metaller 
      27.540.00 Gjutning av andra metaller 

  28      Metallvaror, utom maskiner och apparater 

   28.1     Byggnadsmetallvaror 

    28.11    Metallstommar och delar därav 
     28.110  Metallstommar och delar därav 
      28.110.01 Monteringsfärdiga byggnader av metall 
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      28.110.02 Broar och brosektioner av järn eller stål 
      28.110.03 Torn och fackverksmaster av järn eller stål 
      28.110.04 Andra metallstommar och delar av metallstommar, plåt, stång, profiler, rör o.d., 

av järn, stål eller aluminium 
      28.110.05 Installation (uppförande) av egentillverkade metallstommar 
      28.110.06 Reparation och underhåll av metallstommar 
      28.110.07 Industriella tjänster för metallstommar och delar därav 

    28.12   Byggnadselement av metall 
     28.120  Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av metall 
      28.120.01 Dörrar, fönster, karmar och liknande byggnadselement av metall 
      28.120.02 Installation (uppförande) av egentillverkade byggnadselement av metall 
      28.120.03 Industriella tjänster för byggnadselement av metall 

   
 
28.2     

Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av metall; radiatorer och pannor för 
centraluppvärmning 

    28.21    Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av metall 
     28.210  Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av metall 
      28.210.01 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av metall, med en rymd av mer än 

300 l 
      28.210.02 Metallbehållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas 
      28.210.03 Installation av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall (utom för upp-

värmning av fastigheter) 
      28.210.04 Reparation och underhåll av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 

(utom för uppvärmning av fastigheter) 
      28.210.05 Industriella tjänster för cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 

    28.22    Radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
     28.220  Radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
      28.220.01 Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmnings-

anordning, av järn eller stål 
      28.220.02 Värmepannor för centraluppvärmning 
      28.220.03 Delar till värmepannor för centraluppvärmning 
      28.220.04 Installation av värmepannor för centraluppvärmning 
      28.220.05 Reparation och underhåll av värmepannor för centraluppvärmning 
      28.220.06 Industriella tjänster för radiatorer och pannor för centraluppvärmning 

   28.3     Ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning 

    28.30    Ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning 
     28.300  Ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning 
      28.300.01 Ångpannor och andra ånggeneratorer; hetvattenpannor 
      28.300.02 Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer; kondensorer för 

ångmaskiner 
      28.300.03 Delar till ånggeneratorer 
      28.300.04 Kärnreaktorer 
      28.300.05 Delar till kärnreaktorer 
      28.300.06 Installation av ånggeneratorer, utom varmvattenpannor för centraluppvärmning, 

inklusive installation av rörledningssystem av metall i industrianläggningar 
      28.300.07 Reparation och underhåll av ånggeneratorer (utom varmvattenpannor för cen-

traluppvärmning) och av rörledningssystem av metall i industrianläggningar 
      28.300.08 Industriella tjänster för ånggeneratorer utom varmvattenpannor för 

centraluppvärmning 
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   28.4     Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi 

    28.40    Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi 
     28.400  Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi 
      28.400.01 Smidning av metall 
      28.400.02 Prägling av metall 
      28.400.03 Annan metallbearbetning 
      28.400.04 Pulvermetallurgi 

   28.5     Beläggning och överdragning av metall; metallegotjänster 

    28.51    Beläggning och överdragning av metall 
     28.510  Beläggning och överdragning av metall 
      28.510.01 Metallöverdragning av metall 
      28.510.02 Överdragning av metall med andra material än metall 
      28.510.03 Värmebehandling av metall, utom överdragning med metall 
      28.510.04 Annan ytbehandling av metall 

    28.52    Metallegotjänster 
     28.520  Metallegotjänster 
      28.520.01 Svarvning av metalldelar 
      28.520.02 Andra metallegotjänster 

   28.6     Bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror 

    28.61    Bestick 
     28.610  Bestick 
      28.610.01 Knivar och saxar (utom utbytbara för handverktyg eller verktygsmaskiner) samt 

skär till saxar 
      28.610.02 Rakknivar, rakhyvlar och rakblad 
      28.610.03 Andra skär- och klippverktyg (utom utbytbara för handverktyg eller verktygs-

maskiner); artiklar för manikyr eller pedikyr 
      28.610.04 Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och 

liknande köks- och bordsartiklar 
      28.610.05 Industriella tjänster för bestick 

    28.62    Verktyg och redskap 
     28.621  Formverktyg 
      28.621.01 Utbytbara press- och stansverktyg, för handverktyg eller verktygsmaskiner 
      28.621.02 Reparation och underhåll av formverktyg 
      28.621.03 Industriella tjänster för formverktyg 
     28.622  Skärverktyg 
      28.622.01 Utbytbara verktyg för gängning, för handverktyg eller verktygsmaskiner 
      28.622.02 Utbytbara verktyg för borrning, driftning eller svarvning, för handverktyg eller 

verktygsmaskiner 
      28.622.03 Utbytbara borrkronor, knivar och skärstål, hårdmetallplattor e.d., för handverktyg 

eller verktygsmaskiner 
      28.622.04 Reparation och underhåll av skärverktyg 
      28.622.05 Industriella tjänster för skärverktyg 
     28.629  Övriga verktyg och redskap 
      28.629.01 Handverktyg och handredskap för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk 
      28.629.02 Handsågar; blad för alla slags sågar 
      28.629.03 Andra handverktyg och handredskap 
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      28.629.04 Diverse andra utbytbara verktyg 
      28.629.05 Reparation och underhåll av övriga verktyg och redskap 
      28.629.06 Industriella tjänster för övriga verktyg och redskap 

    28.63    Lås och gångjärn 
     28.630  Lås och gångjärn 
      28.630.01 Hänglås och lås till motorfordon och möbler, av oädel metall 
      28.630.02 Lås av oädel metall, utom hänglås och lås för motorfordon och möbler 
      28.630.03 Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås; delar; nycklar 
      28.630.04 Gångjärn, beslag och liknande artiklar för motorfordon, dörrar, fönster, möbler 

o.d., av oädel metall 
      28.630.05 Installation, reparation och underhåll av lås och avancerade låssystem 
      28.630.06 Industriella tjänster för lås och gångjärn 

   28.7     Andra metallvaror 

    28.71    Stålfat o.d. behållare 
     28.710  Stålfat o.d. behållare 
      28.710.01 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, utom 

för gas, med en rymd av 50 till 300 l 
      28.710.02 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, utom 

för gas, med en rymd av mindre än 50 l 
      28.710.03 Installation, reparation och underhåll av behållare av järn eller stål med en rymd 

av högst 300 l 
      28.710.04 Industriella tjänster för stålfat o.d. behållare 

    28.72    Lätta förpackningar av metall 
     28.720  Lättmetallförpackningar 
      28.720.01 Burkar av järn eller stål avsedda att tillslutas genom lödning eller falsning, med 

en rymd av mindre än 50 l 
      28.720.02 Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av aluminium, för alla slags 

ämnen utom  gas, med en rymd av högst 300 l 
      28.720.03 Kronkorkar, proppar, kapsyler och lock, av oädel metall 
      28.720.04 Industriella tjänster för lätta förpackningar av metall 

    28.73    Metalltrådvaror 
     28.730  Metalltrådvaror 
      28.730.01 Tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band, sling o.d., av järn eller stål, utan elek-

trisk isolering 
      28.730.02 Taggtråd av järn eller stål; tvinnad tråd, flätade band o.d., av koppar eller alumi-

nium, utan elektrisk isolering 
      28.730.03 Duk, galler och nät, av järn-, stål- eller koppartråd; klippnät av järn, stål eller 

koppar 
      28.730.04 Spik, stift, spikbleck, märlor och liknande artiklar 
      28.730.05 Tråd, stavar, rör, plattor och elektroder o.d., av metall, överdragna eller fyllda 

med flussmedel 
      28.730.06 Synålar, stickor och liknande artiklar för handarbete av metall 
      28.730.07 Industriella tjänster för metalltrådvaror 

    28.74    Nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 
     28.740  Nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 
      28.740.01 Diverse gängade artiklar av järn eller stål 
      28.740.02 Diverse ogängade artiklar av järn eller stål 
      28.740.03 Gängade och ogängade artiklar av koppar 



59 

 

Struktur (forts.) 
 
Koder Benämning 
Avdelning     
 Underavdelning    
  Huvudgrupp    
   Grupp    
    Undergrupp   

     
Detalj-
grupp 

7-siffrig  
kod  

      28.740.04 Fjädrar och fjäderblad, av järn, stål eller koppar 
      28.740.05 Kättingar och kedjor, utom ledbultkedjor, och delar till dessa 
      28.740.06 Industriella tjänster för nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 

    28.75    Övriga metallvaror 
     28.751  Diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggändamål 
      28.751.01 Diskbänkar och tvättställ, badkar och annat sanitetsgods samt delar till 

sanitetsgods, av järn, stål, koppar eller aluminium 
      28.751.02 Installation, reparation och underhåll av egentillverkade diskbänkar, tvättställ, 

badkar och annat sanitetsgods 
      28.751.03 Industriella tjänster för diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggändamål
     28.759  Diverse övriga metallvaror 
      28.759.01 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn, 

stål, koppar eller aluminium 
      28.759.02 Kassaskåp och kassakistor samt dörrar till kassavalv e.d., av oädel metall 
      28.759.03 Mindre kontors- och skrivbordsartiklar av oädel metall 
      28.759.04 Mekanismer och beslag för samlingspärmar eller brevordnare, pappersklämmor, 

gem och liknande kontorsartiklar av oädel metall 
      28.759.05 Statyetter och andra prydnadsföremål, fotografi-, tavelramar och liknande ramar 

samt speglar, av oädel metall 
      28.759.06 Hakar, hyskor, knäppen och liknande, av oädel metall 
      28.759.07 Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar 
      28.759.08 Diverse andra artiklar av oädel metall 
      28.759.09 Svärd, huggare, bajonetter och liknande vapen samt delar till dessa 
      28.759.10 Installation, reparation och underhåll av andra egentillverkade metallprodukter 
      28.759.11 Industriella tjänster för diverse övriga metallvaror 

 DK     Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 

  29      Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 

   

 
29.1 

    
Maskiner för alstrande och användning av mekanisk kraft, utom motorer för 
luftfartyg och fordon 

    29.11    Motorer och turbiner utom motorer för luftfartyg och fordon 
     29.110  Motorer och turbiner utom motorer för luftfartyg och fordon 
      29.110.01 Utombordsmotorer 
      29.110.02 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning för fartygsdrift; andra motorer, utom 

för luftfartyg och fordon 
      29.110.03 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning utom för luftfartyg och 

fordon 
      29.110.04 Ångturbiner 
      29.110.05 Hydrauliska turbiner och vattenhjul 
      29.110.06 Gasturbinmotorer, utom turbojet- och turbopropmotorer 
      29.110.07 Delar till ångturbiner 
      29.110.08 Delar till hydrauliska turbiner och vattenhjul, inklusive regulatorer 
      29.110.09 Delar till gasturbinmotorer, utom turbojet- och turbopropmotorer 
      29.110.10 Installation av motorer och turbiner (utom motorer till luftfartyg, bilar, 

motorcyklar och mopeder) 
      29.110.11 Reparation och underhåll av motorer och turbiner (utom motorer till luftfartyg, 

bilar, motorcyklar och mopeder) 
      29.110.12 Industriella tjänster för motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 
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    29.12    Pumpar och kompressorer 
     29.120  Pumpar och kompressorer 
      29.120.01 Hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer, linjärt arbetande 
      29.120.02 Hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer, ej linjärt arbetande 
      29.120.03 Bränsle-, smörjmedels- och kylmedelspumpar; betongpumpar 
      29.120.04 Andra kolv- eller membranpumpar för vätskor 
      29.120.05 Andra roterande förträngningspumpar för vätskor 
      29.120.06 Andra centrifugalpumpar till vätskor; andra pumpar; vätskeelevatorer 
      29.120.07 Vakuumpumpar 
      29.120.08 Hand- eller fotdrivna luftpumpar 
      29.120.09 Kompressorer till kyl- eller frysutrustning 
      29.120.10 Luftkompressorer, mobila 
      29.120.11 Turbokompressorer 
      29.120.12 Kolvkompressorer 
      29.120.13 Rotationskompressorer, med en eller flera axlar 
      29.120.14 Kompressorer för civila luftfartyg och andra kompressorer 
      29.120.15 Delar till hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer 
      29.120.16 Delar till vätskepumpar; delar till vätskeelevatorer 
      29.120.17 Delar till luft- eller vakuumpumpar, till kompressorer för luft eller andra gaser 

samt till fläktar och kåpor 
      29.120.18 Installation av pumpar och kompressorer 
      29.120.19 Reparation och underhåll av pumpar och kompressorer 
      29.120.20 Industriella tjänster för pumpar och kompressorer 

    29.13    Kranar och ventiler 
     29.130  Kranar och ventiler 
      29.130.01 Reducer-, kontroll-, back- och säkerhetsventiler 
      29.130.02 Kranar, ventiler och liknande varor för sanitetsutrustning o.d.; ventiler till radia-

torer för centralvärmeanläggningar 
      29.130.03 Processreglerings-, slid- och sätesventiler; andra ventiler 
      29.130.04 Delar till kranar, ventiler och liknande artiklar 
      29.130.05 Installation av kranar, ventiler och liknande anordningar för rörledningar, ång-

pannor, tankar, kar och liknande av metall 
      29.130.06 Reparation och underhåll av kranar, ventiler och liknande anordningar för rörled-

ningar, ångpannor, tankar, kar och liknande av metall 
      29.130.07 Industriella tjänster för kranar och ventiler 

    29.14    Lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 
     29.140  Lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 
      29.140.01 Kullager och rullager 
      29.140.02 Ledbultkedjor, av järn eller stål 
      29.140.03 Transmissionsaxlar, inklusive kamaxlar och vevaxlar, och vevar 
      29.140.04 Lagerhus och glidlager 
      29.140.05 Kuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor 

och andra utväxlingar 
      29.140.06 Svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor 
      29.140.07 Friktionskopplingar och andra axelkopplingar, inklusive universalkopplingar 
      29.140.08 Kulor, nålar och rullar; delar till kullager eller rullager 
      29.140.09 Delar till ledbultkedjor, av järn eller stål 
      29.140.10 Övriga delar till lager samt andra delar för kraftöverföring 
      29.140.11 Installation, reparation och underhåll av lager, kuggtransmissioner, friktions-

transmissioner och andra delar för kraftöverföring 
      29.140.12 Industriella tjänster för lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 
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   29.2     Andra maskiner för allmänt ändamål 

    29.21    Ugnar och brännare 
     29.210  Ugnar och brännare 
      29.210.01 Brännare; mekaniska eldningsapparater (stokrar) och eldstadsrostar; mekaniska 

anordningar för avlägsnande av aska och liknande 
      29.210.02 Industri- eller laboratorieugnar, inklusive förbränningsugnar, icke elektriska, 

utom ugnar för bagerier och konditorier 
      29.210.03 Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk; utrustning med induktiv eller 

elektrisk uppvärmning 
      29.210.04 Delar till brännare och ugnar 
      29.210.05 Installation av ugnar och brännare 
      29.210.06 Reparation och underhåll av ugnar och brännare 
      29.210.07 Industriella tjänster för ugnar och brännare 

    29.22    Lyft- och godshanteringsanordningar 
     29.220  Lyft- och godshanteringsanordningar 
      29.220.01 Taljor och lyftblock 
      29.220.02 Gruvspel; vinschar speciellt konstruerade för användning under jord; andra 

vinschar, gångspel 
      29.220.03 Domkrafter 
      29.220.04 Lyftkranar; mobila portallyftare, gränsletruckar och krantruckar 
      29.220.05 Gaffeltruckar, andra truckar; dragtruckar som används på järnvägsperronger 
      29.220.06 Hissar, skiphissar, rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer 
      29.220.07 Pneumatiska elevatorer och andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och 

godstransportörer 
      29.220.08 Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning eller 

lossning 
      29.220.09 Delar till maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering 
      29.220.10 Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger till kranar, grävmaskiner och liknande
      29.220.11 Installation av lyft- och godshanteringsanordningar 
      29.220.12 Reparation och underhåll av lyft- och godshanteringsanordningar 
      29.220.13 Industriella tjänster för lyft- och godshanteringsanordningar 

    29.23    Maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll 
     29.230  Maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll 
      29.230.01 Värmeväxlare samt maskiner och apparater för kondensering av luft eller annan 

gas till vätska, utom för hushåll 
      29.230.02 Luftkonditioneringsapparater 
      29.230.03 Kyl- och frysutrustning samt värmepumpar, utom för hushåll 
      29.230.04 Andra maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser, utom för hushåll
      29.230.05 Andra fläktar än bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar, utom för hushåll 
      29.230.06 Delar till kyl- och frysutrustning, luftkonditioneringsapparater samt till värme-

pumpar 
      29.230.07 Installation av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll 
      29.230.08 Reparation och underhåll av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom 

för hushåll 
      29.230.09 Industriella tjänster för maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för 

hushåll 

    29.24    Andra maskiner för allmänt ändamål 
     29.240  Andra maskiner för allmänt ändamål 
      29.240.01 Generatorer för gengas eller vattengas; generatorer för framställning av 

acetylengas o.d.; maskiner och apparater för destillering eller rektifiering 
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      29.240.02 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor 
      29.240.03 Oljefilter, bränslefilter och luftrenare till förbränningsmotorer 
      29.240.04 Maskiner och apparater för rengöring, påfyllning, förpackning eller inslagning av 

flaskor eller andra kärl samt för förpackning av varor 
      29.240.05 Personvågar och hushållsvågar; vågar för kontinuerlig vägning av varor på 

transportörer; tolerans- och doseringsvågar 
      29.240.06 Andra vågar 
      29.240.07 Brandsläckningsapparater, sprutpistoler, ångbläster- och sandblästerapparater och 

liknande apparater, utom för jordbruksändamål 
      29.240.08 Packningar av metallplåt; mekaniska tätningar 
      29.240.09 Centrifuger, utom mjölkseparatorer och torkcentrifuger 
      29.240.10 Kalandrar eller andra valsmaskiner, utom maskiner för bearbetning av metall eller 

glas 
      29.240.11 Försäljningsautomater för varor 
      29.240.12 Andra maskiner och apparater, för behandling av material genom förfaranden 

som inbegriper temperaturförändring 
      29.240.13 Delar till generatorer för gengas eller vattengas 
      29.240.14 Delar till centrifuger; delar till maskiner och apparater för filtrering eller rening 

av vätskor eller gaser 
      29.240.15 Delar till kalandrar eller andra valsmaskiner; delar till sprutmaskiner, vikter till 

vågar, delar till försäljningsautomater 
      29.240.16 Andra delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplings-

anordningar 
      29.240.17 Diskmaskiner för industriändamål 
      29.240.18 Delar till diskmaskiner och till maskiner för rengöring, påfyllning, förpackning 

eller inslagning 
      29.240.19 Installation av andra maskiner för allmänt ändamål 
      29.240.20 Reparation och underhåll av andra maskiner för allmänt ändamål 
      29.240.21 Industriella tjänster för andra maskiner för allmänt ändamål 

   29.3     Jord- och skogsbruksmaskiner 

    29.31    Traktorer 
     29.310  Traktorer 
      29.310.01 Traktorer som körs av gående 
      29.310.02 Traktorer, med en effekt av högst 37 kW 
      29.310.03 Traktorer, med en effekt större än 37 kW men högst 59 kW 
      29.310.04 Traktorer, med en effekt större än 59 kW 
      29.310.05 Begagnade traktorer och andra traktorer 
      29.310.06 Reparation och underhåll av traktorer 
      29.310.07 Industriella tjänster för traktorer 

    29.32    Andra jord- och skogsbruksmaskiner 
     29.320  Andra jord- och skogsbruksmaskiner 
      29.320.01 Plogar, tallriksharvar 
      29.320.02 Harvar, andra än tallriksharvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor 
      29.320.03 Såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner 
      29.320.04 Gödselspridare 
      29.320.05 Diverse andra jord- och skogsbruksmaskiner; vältar för gräsmattor eller idrotts-

platser 
      29.320.06 Gräsklippningsmaskiner 
      29.320.07 Slåttermaskiner, inklusive knivbalkar avsedda att monteras på traktorer 
      29.320.08 Maskiner och redskap för höskörd, utom slåttermaskiner 
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      29.320.09 Halm- och foderpressar, även med pickup 
      29.320.10 Andra maskiner och redskap för skörd och tröskning 
      29.320.11 Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller 

pulver, för jordbruket eller trädgårdsnäringen 
      29.320.12 Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar för jordbruks-

ändamål 
      29.320.13 Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksproduk-

ter utom frön, spannmål och torkade baljväxter 
      29.320.14 Mjölkningsmaskiner 
      29.320.15 Maskiner och apparater för beredning av djurfoder; maskiner och apparater för 

fjäderfäavel; äggkläckningsapparater och kycklingmödrar 
      29.320.16 Maskiner och apparater för rensning eller sortering av spannmål, torkade 

baljväxtfrön och andra frön 
      29.320.17 Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, fjäder-

fäavel eller biodling 
      29.320.18 Delar till jord- och skogsbruksmaskiner 
      29.320.19 Installation av jord- och skogsbruksmaskiner 
      29.320.20 Reparation och underhåll av jord- och skogsbruksmaskiner 
      29.320.21 Industriella tjänster för andra jord- och skogsbruksmaskiner 

   29.4     Verktygsmaskiner 

    29.41    Motordrivna handverktyg 
     29.410  Motordrivna handverktyg 
      29.410.01 Motordrivna handverktyg 
      29.410.02 Delar till motordrivna handverktyg 
      29.410.03 Industriella tjänster för motordrivna handverktyg 

    29.42    Verktygsmaskiner för metallbearbetning 
     29.420  Verktygsmaskiner för metallbearbetning 
      29.420.01 Verktygsmaskiner för bearbetning av alla slags material med laser, ultraljud o.d. 
      29.420.02 Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet 

samt transfermaskiner, för metallbearbetning 
      29.420.03 Svarvar för metallbearbetning 
      29.420.04 Verktygsmaskiner för borrning, arborrning eller fräsning i metall 
      29.420.05 Andra gängskärningsmaskiner för metallbearbetning 
      29.420.06 Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning eller annan ytbehandling av 

metaller; hyvling, sågning, kapning eller annan avverkande bearbetning av me-
taller 

      29.420.07 Numeriskt styrda maskiner för bockning, falsning, riktning, klippning och stans-
ning av metaller 

      29.420.08 Icke numeriskt styrda maskiner för bockning, falsning, riktning, klippning och 
stansning av metaller 

      29.420.09 Smidesmaskiner; hydrauliska pressar och pressar för bearbetning av metall 
      29.420.10 Övriga verktygsmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller annan 

kermet 
      29.420.11 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för metallbearbetning 
      29.420.12 Installation av  verktygsmaskiner för metallbearbetning 
      29.420.13 Reparation och underhåll av verktygsmaskiner för metallbearbetning 
      29.420.14 Industriella tjänster för verktygsmaskiner för metallbearbetning 
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    29.43    Övriga verktygsmaskiner 
     29.430  Övriga verktygsmaskiner 
      29.430.01 Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong eller 

liknande mineraliska material eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd 
      29.430.02 Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller 

liknande hårda material 
      29.430.03 Verktyg för hård-och mjuklödning och svetsar, maskiner och apparater för 

anlöpning och varmsprutning 
      29.430.04 Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden, för verktygsmaskiner 
      29.430.05 Materialhållare för verktygsmaskiner 
      29.430.06 Delningsdockor och andra specifika fastsättningsdon för verktygsmaskiner 
      29.430.07 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, 

hårdgummi och liknande hårda material 
      29.430.08 Delar till andra verktygsmaskiner 
      29.430.09 Installation av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi 

och liknande hårda material 
      29.430.10 Reparation och underhåll av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, 

hårdgummi och liknande hårda material 
      29.430.11 Industriella tjänster för övriga verktygsmaskiner 

   29.5     Andra specialmaskiner 

    29.51    Maskiner för metallurgi 
     29.510  Maskiner för metallurgi 
      29.510.01 Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner; metallvalsverk 
      29.510.02 Delar till maskiner för metallurgi; delar till metallvalsverk 
      29.510.03 Installation av maskiner för metallurgi 
      29.510.04 Reparation och underhåll av maskiner för metallurgi 
      29.510.05 Industriella tjänster för maskiner för metallurgi 

    29.52    Gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 
     29.520  Gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 
      29.520.01 Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer, för användning 

under jord 
      29.520.02 Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc. samt maskiner för tunnel-

drivning; andra maskiner för borrning, inklusive djupborrningsmaskiner 
      29.520.03 Självgående bladschaktmaskiner 
      29.520.04 Självgående väghyvlar 
      29.520.05 Självgående skrapor 
      29.520.06 Självgående stampmaskiner och vägvältar 
      29.520.07 Självgående lastare med framtill monterad skopa 
      29.520.08 Självgående grävmaskiner och lastare, som har en svängvinkel av 360°, utom 

lastare med framtill monterad skopa 
      29.520.09 Andra självgående grävmaskiner och lastare; andra självgående gruvmaskiner 
      29.520.10 Blad till bladschaktmaskiner 
      29.520.11 Andra maskiner för grävning, brytning eller schaktning 
      29.520.12 Maskiner och apparater för sortering, malning, blandning eller liknande behand-

ling av jord, sten, malm och andra mineraliska ämnen; maskiner för tillverkning 
av gjutformar 

      29.520.13 Bandtraktorer 
      29.520.14 Delar till borrmaskiner och till maskiner för grävning, brytning och schaktning; 

delar till kranar 
      29.520.15 Delar till maskiner och apparater för sortering, malning eller annan behandling av 

jord, sten och liknande 
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      29.520.16 Installation av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 
      29.520.17 Reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 
      29.520.18 Industriella tjänster för gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 

    29.53    Maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror 
     29.530  Maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror 
      29.530.01 Mjölkseparatorer 
      29.530.02 Maskiner och apparater för mejerihantering, utom mjölkseparatorer 
      29.530.03 Maskiner och apparater för malning eller bearbetning av spannmål eller torkade 

grönsaker 
      29.530.04 Maskiner och apparater som används vid framställning av vin, cider, fruktsaft 

eller liknande drycker 
      29.530.05 Ugnar för bagerier och konditorier, icke elektriska; maskiner och apparater för 

torkning av jordbruksprodukter; utrustning för matlagning eller för uppvärmning 
av mat, dock inte för hushållsbruk 

      29.530.06 Maskiner och apparater för industriell beredning eller tillverkning av övriga 
matvaror eller drycker, inklusive fetter och oljor 

      29.530.07 Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak 
      29.530.08 Delar till mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för mejerihante-

ringen; delar till maskiner och apparater för framställning av drycker 
      29.530.09 Delar till maskiner och apparater för beredning eller tillverkning av matvaror 
      29.530.10 Delar till maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak 
      29.530.11 Installation av maskiner och apparater för beredning av mat, drycker och tobak 
      29.530.12 Reparation och underhåll av maskiner och apparater för beredning av mat, 

drycker och tobak 
      29.530.13 Industriella tjänster för maskiner för framställning av livsmedel, drycker och 

tobaksvaror 

    29.54    Maskiner för tillverkning av textil-, beklädnads- och lädervaror 
     29.540  Maskiner för tillverkning av textil-, beklädnads- och lädervaror 
      29.540.01 Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av konstfiber-

material; maskiner för beredning av textilfibrer 
      29.540.02 Maskiner för spinning; maskiner för tvinning, snodd, spolning, rullning eller 

haspling 
      29.540.03 Vävstolar 
      29.540.04 Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner och liknande maskiner; maskiner för 

tuftning 
      29.540.05 Hjälpmaskiner för användning tillsammans med maskiner för textilbearbetning 
      29.540.06 Maskiner och apparater för tvättning eller annan rengöring, vridning, torkning, 

strykning, pressning, färgning, upprullning o.d. av textilgarn och textilvävnader; 
maskiner och apparater för efterbehandling av filt 

      29.540.07 Vattentvättmaskiner för tvätterier; kemtvättmaskiner; torkmaskiner för mer än 10 
kg torr tvätt 

      29.540.08 Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner och symaskiner för hemsömnad 
      29.540.09 Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, 

skinn eller läder eller för tillverkning eller reparation av skodon eller andra varor 
av hudar, skinn eller läder 

      29.540.10 Delar och tillbehör till maskiner och apparater för vävning och spinning 
      29.540.11 Delar och tillbehör till maskiner och apparater för tillverkning av textilier och 

beklädnadsartiklar och för beredning av läder 
      29.540.12 Symaskiner för hemsömnad 
      29.540.13 Installation av maskiner och apparater för tillverkning av textilier, 

beklädnadsartiklar och lädervaror 
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29.540.14 Reparation och underhåll av maskiner och apparater för tillverkning av textilier, 

beklädnadsartiklar och lädervaror 
      29.540.15 Industriella tjänster för maskiner för tillverkning av textil-, beklädnads- och 

lädervaror 

    29.55    Maskiner för tillverkning av massa, papper och papp 
     29.550  Maskiner för tillverkning av massa, papper och papp 
      29.550.01 Maskiner för tillverkning av papper och papp, utom delar till dessa 
      29.550.02 Delar till maskiner för tillverkning av papper och papp 
      29.550.03 Installation av maskiner för tillverkning av papper och papp 
      29.550.04 Reparation och underhåll av maskiner för tillverkning av papper och papp 
      29.550.05 Industriella tjänster för maskiner för tillverkning av massa, papper och papp 

    29.56    Övriga specialmaskiner 
     29.561  Plast- och gummibearbetningsmaskiner samt delar till dessa 
      29.561.01 Plast- och gummibearbetningsmaskiner 
      29.561.02 Delar till plast- och gummibearbetningsmaskiner 
      29.561.03 Industriella tjänster för plast- och gummibearbetningsmaskiner samt delar till 

dessa 
     29.569  Diverse övriga specialmaskiner 
      29.569.01 Bokbinderimaskiner, inklusive trådhäftsmaskiner 
      29.569.02 Maskiner, apparater och redskap för typsättning, för preparering eller tillverkning 

av klichéer, tryckplåtar 
      29.569.03 Offsetpressar, ej av kontorstyp 
      29.569.04 Tryckpressar, utom offsetpressar, ej av kontorstyp 
      29.569.05 Delar till tryckpressar och bokbinderimaskiner 
      29.569.06 Torkcentrifuger för tvätt 
      29.569.07 Maskiner och apparater för torkning av trä, pappersmassa, papper eller papp; 

andra maskiner och apparater för torkning, utom för hushållsbruk 
      29.569.08 Formar; formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmo-

deller 
      29.569.09 Övriga specialmaskiner 
      29.569.10 Delar till övriga specialmaskiner 
      29.569.11 Installation av övriga specialmaskiner 
      29.569.12 Reparation och underhåll av övriga specialmaskiner 
      29.569.13 Industriella tjänster för diverse övriga specialmaskiner 

   29.6     Vapen och ammunition 

    29.60    Vapen och ammunition 
     29.600  Vapen och ammunition 
      29.600.01 Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon samt delar till dessa 
      29.600.02 Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler, svärd och liknande 
      29.600.03 Revolvrar, pistoler, andra eldvapen och liknande artiklar; andra vapen 
      29.600.04 Bomber, robotprojektiler och liknande krigsammunition; annan ammunition 

(inklusive patroner) och projektiler samt delar till sådana 
      29.600.05 Delar till vapen för militärt bruk och andra vapen 
      29.600.06 Installation av vapen och vapensystem 
      29.600.07 Reparation och underhåll av vapen och vapensystem 
      29.600.08 Industriella tjänster för vapen och ammunition 
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   29.7     Hushållsmaskiner och hushållsapparater som ej ingår i annan huvudgrupp 

    29.71    Elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
     29.711  Kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror 
      29.711.01 Kylskåp och frysar för hushållsbruk 
      29.711.02 Diskmaskiner för hushållsbruk 
      29.711.03 Vattentvättmaskiner och torkmaskiner för hushållsbruk 
      29.711.04 Industriella tjänster för kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror 
     29.719  Övriga elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
      29.719.01 Filtar med elektrisk uppvärmning 
      29.719.02 Fläktar och ventilations- eller cirkulationskåpor för hushållsbruk 
      29.719.03 Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor 
      29.719.04 Rakapparater och hårklippningsapparater med inbyggd elektrisk motor 
      29.719.05 Elektriska värmeapparater för hårbehandling eller för torkning av händerna; 

elektriska stryk- och pressjärn 
      29.719.06 Kaffe- och tebryggare, brödrostar och andra elektriska värmeapparater för 

hushållsbruk. 
      29.719.07 Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare 
      29.719.08 Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken, för 

hushållsbruk 
      29.719.09 Mikrovågsugnar 
      29.719.10 Elektriska ugnar; spisar, kokplattor (kompletta) och grillar, för hushållsbruk 
      29.719.11 Elektriska värmemotstånd 
      29.719.12 Delar till elektriska hushållsapparater 
      29.719.13 Installation, reparation och underhåll av elektriska maskiner och apparater i 

undergrupp 29.71 för professionellt bruk 
      29.719.14 Industriella tjänster för övriga elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 

    29.72    Icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
     29.720  Icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
      29.720.01 Icke-elektriska hushållsapparater för matlagning samt tallriksvärmare, av järn, 

stål eller koppar 
      29.720.02 Andra hushållsmaskiner och hushållsapparater för gas eller för både gas och 

annat bränsle, för flytande bränsle eller för fast bränsle, såsom kaminer o.d. 
      29.720.03 Diverse icke-elektriska varmluftsgeneratorer eller varmluftsfördelare, av järn 

eller stål 
      29.720.04 Icke-elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare 
      29.720.05 Delar till kaminer, spisar, tallriksvärmare och liknande icke-elektriska 

hushållsmaskiner och hushållsapparater 
      29.720.06 Industriella tjänster för icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 

  DL       El- och optikprodukter 

  30      Kontorsmaskiner och datorer 

   30.0     Kontorsmaskiner och datorer 

    30.01    Kontorsmaskiner samt delar till dessa 
     30.010  Kontorsmaskiner samt delar till dessa 
      30.010.01 Automatiska skrivmaskiner och ordbehandlingsmaskiner 
      30.010.02 Andra skrivmaskiner 
      30.010.03 Räknemaskiner och bokföringsmaskiner, kassakontrollapparater och liknande 

maskiner med inbyggd räknemekanism 
      30.010.04 Delar till skrivmaskiner och räknemaskiner 
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30.010.05 Fotokopieringsapparater med optiskt system eller av kontakttyp samt 

värmekopieringsapparater 
      30.010.06 Offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp 
      30.010.07 Andra maskiner och apparater för kontorsbruk 
      30.010.08 Delar och tillbehör till maskiner och apparater för kontorsbruk 
      30.010.09 Delar och tillbehör till fotokopieringsapparater 
      30.010.10 Installation av kontorsmaskiner 
      30.010.11 Industriella tjänster för kontorsmaskiner samt delar till dessa 

    30.02    Datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 
     30.020  Datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 
      30.020.01 Analogimaskiner och hybridmaskiner 
      30.020.02 Bärbara digitala datorer med en vikt av högst 10 kg, såsom portföljdatorer och 

handdatorer 
      30.020.03 Digitala maskiner för automatisk databehandling, där det inom samma hölje finns 

åtminstone en centralenhet samt en in- och utmatningsenhet, kombinerade eller ej
      30.020.04 Digitala maskiner för automatisk databehandling, i form av system 
      30.020.05 Andra digitala maskiner för automatisk databehandling, där det inom samma 

hölje ingår en eller två stycken av följande enheter: lagringsenheter, inmatnings-
enheter eller utmatningsenheter 

      30.020.06 In- eller utmatningsenheter, med eller utan lagringsenheter inom samma hölje 
      30.020.07 Lagringsenheter 
      30.020.08 Andra enheter till maskiner för automatisk databehandling 
      30.020.09 Delar och tillbehör till datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 
      30.020.10 Montering av datormoduler 
      30.020.11 Installation av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 

  31      Andra elektriska maskiner och artiklar 

   31.1     Elmotorer, generatorer och transformatorer 

    31.10    Elmotorer, generatorer och transformatorer 
     31.100  Elmotorer, generatorer och transformatorer 
      31.100.01 Motorer med en uteffekt av högst 37,5 W; andra likströmsmotorer; likströms-

generatorer 
      31.100.02 Universalmotorer med en uteffekt av mer än 37,5 W 
      31.100.03 Växelströmsmotorer, 1-fas 
      31.100.04 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av högst 750 W 
      31.100.05 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW
      31.100.06 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer än 75 kW 
      31.100.07 Växelströmsgeneratorer 
      31.100.08 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning 
      31.100.09 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning; andra 

generatoraggregat; elektriska roterande omformare 
      31.100.10 Dielektriska transformatorer med vätskeisolation 
      31.100.11 Andra transformatorer, med en normaleffekt av högst 16 kVA 
      31.100.12 Andra transformatorer, med en normaleffekt av mer än 16 kVA 
      31.100.13 Förkopplingsdon för gasurladdningslampor; statiska omformare; andra 

induktionsspolar 
      31.100.14 Delar till elmotorer och generatorer 
      31.100.15 Delar till transformatorer, induktionsspolar och statiska omformare 
      31.100.16 Installation av elmotorer, generatorer och transformatorer 
      31.100.17 Reparation, underhåll och omspolning av elmotorer, generatorer och 

transformatorer 
      31.100.18 Industriella tjänster för elmotorer, generatorer och transformatorer 
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   31.2     Eldistributions- och elkontrollapparater 

    31.20    Eldistributions- och elkontrollapparater 
     31.200  Eldistributions- och elkontrollapparater 
      31.200.01 Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande 

av elektriska kretsar, för en driftspänning av mer än 1 000 V 
      31.200.02 Smältsäkringar, för en driftspänning av högst 1 000 V 
      31.200.03 Automatiska brytare, för en driftspänning av högst 1 000 V 
      31.200.04 Artiklar för skyddande av elektriska kretsar, utom smältsäkringar och 

automatiska brytare, för en driftspänning av högst 1 000 V 
      31.200.05 Reläer, för en driftspänning av högst 1 000 V 
      31.200.06 Strömställare, utom reläer, för en driftspänning av högst 1 000 V 
      31.200.07 Glödlampshållare, för en driftspänning av högst 1 000 V 
      31.200.08 Stickproppar, uttag och andra apparater och artiklar för brytning, omkoppling 

eller skyddande av elektriska kretsar 
      31.200.09 Tavlor o.d. med elektrisk utrustning för brytning, omkoppling eller skyddande av 

elektriska kretsar, för en driftspänning av högst 1 000 V 
      31.200.10 Tavlor o.d. med elektrisk utrustning för brytning, omkoppling eller skyddande av 

elektriska kretsar, för en driftspänning av mer än 1 000 V 
      31.200.11 Delar till eldistributions- och elkontrollapparater 
      31.200.12 Installation av eldistributions- och elkontrollapparater 
      31.200.13 Reparation och underhåll av eldistributions- och elkontrollapparater 
      31.200.14 Industriella tjänster för eldistributions- och elkontrollapparater 

   31.3     Elektrisk tråd och kabel 

    31.30    Elektrisk tråd och kabel 
     31.300  Elektrisk tråd och kabel 
      31.300.01 Isolerad tråd för lindning av spolar 
      31.300.02 Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare 
      31.300.03 Elektriska ledare, utom koaxialledare, för en spänning av högst 1 000 V 
      31.300.04 Elektriska ledare, utom koaxialledare, för en spänning av mer än 1 000 V 
      31.300.05 Optiska fiberkablar gjorda av individuellt överdragna fibrer 
      31.300.06 Industriella tjänster för elektrisk tråd och kabel 

   31.4     Batterier och ackumulatorer 

    31.40    Batterier och ackumulatorer 
     31.400  Batterier och ackumulatorer 
      31.400.01 Galvaniska element och batterier 
      31.400.02 Delar till galvaniska element och batterier 
      31.400.03 Blyackumulatorer som används som startbatterier för kolvmotorer 
      31.400.04 Blyackumulatorer, utom sådana som används som startbatterier för kolvmotorer 
      31.400.05 Nickel-kadmiumackumulatorer och nickel-järnackumulatorer och andra 

elektriska ackumulatorer 
      31.400.06 Delar till elektriska ackumulatorer, inklusive separatorer 
      31.400.07 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; 

förbrukade galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer 
      31.400.08 Industriella tjänster för batterier och ackumulatorer 



70 

 

Struktur (forts.) 
 

Koder Benämning 
Avdelning     
 Underavdelning    
  Huvudgrupp    
   Grupp    
    Undergrupp   

     
Detalj-
grupp 

7-siffrig  
kod  

   31.5     Belysningsarmatur, glödlampor och lysrör 

    31.50    Belysningsarmatur, glödlampor och lysrör 
     31.501  Belysningsarmatur 
      31.501.01 Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla 
      31.501.02 Elektriska bords-, säng- eller golvlampor 
      31.501.03 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska 
      31.501.04 Ljusskyltar, namnplåtar med belysning och liknande 
      31.501.05 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor 
      31.501.06 Julgransbelysningar 
      31.501.07 Strålkastare 
      31.501.08 Andra elektriska belysningsartiklar 
      31.501.09 Delar till lampor och belysningsartiklar 
      31.501.10 Industriella tjänster för belysningsarmatur 
     31.502  Glödlampor och lysrör 
      31.502.01 S.k. sealed beam lamp units 
      31.502.02 Volframhalogenlampor, utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus 
      31.502.03 Andra glödlampor med en effekt av högst 200 W och för en driftspänning av mer 

än 100 V 
      31.502.04 Övriga glödlampor 
      31.502.05 Gasurladdningslampor; lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor 
      31.502.06 Blixtlampor, blixtkuber o.d. 
      31.502.07 Delar till glödlampor och gasurladdningslampor 
      31.502.08 Industriella tjänster för glödlampor och lysrör 

   31.6     Övrig elapparatur 

    31.61    Övrig elapparatur för motorer och fordon 
     31.610  Övrig elapparatur för motorer och fordon 
      31.610.01 Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser till fordon, luftfartyg eller fartyg 
      31.610.02 Tändstift; tändmagneter; tändgeneratorer; svänghjulsmagneter; strömfördelare; 

tändspolar 
      31.610.03 Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer; andra generatorer och annan 

utrustning för motorer och fordon 
      31.610.04 Elektrisk belysnings- och signalutrustning; elektriska vindrutetorkare, avfrost-

nings- och avimningsanordningar för motorfordon och motorcyklar 
      31.610.05 Delar till övrig elapparatur för motorer, motorfordon och motorcyklar 
      31.610.06 Installation av övrig elapparatur för motorer, motorfordon och motorcyklar 
      31.610.07 Industriella tjänster för övrig elapparatur för motorer och fordon 

    31.62    Diverse övrig elapparatur samt delar till sådan 
     31.620  Diverse övrig elapparatur samt delar till sådan 
      31.620.01 Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning; elektriska 

signalapparater, akustiska eller visuella utom för cyklar och motorfordon 
      31.620.02 Permanentmagneter, elektromagnetiska kopplingar och bromsar; 

elektromagnetiska lyftdon; delar till dessa 
      31.620.03 Partikelacceleratorer, signalgeneratorer och andra elektriska maskiner och appa-

rater med självständiga arbetsuppgifter 
      31.620.04 Elektriska isolatorer (utom av glas och keramiskt material) och isolerdetaljer 

(utom av keramiskt material och plast); elektriska isolerrör 
      31.620.05 Kolelektroder och andra artiklar av grafit eller annat kol för elektriskt ändamål 
      31.620.06 Delar till annan elektrisk utrustning; elektriska delar till maskiner och apparater 
      31.620.07 Installation av övrig elektrisk utrustning, utom av elektriska signalapparater för 

motorvägar, vägar och flygplatser 
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      31.620.08 Reparation och underhåll av övrig elektrisk utrustning 
      31.620.09 Industriella tjänster för diverse övrig elapparatur samt delar till sådan 

  32       Teleprodukter 

   32.1     Elektroniska komponenter 

    32.10    Elektroniska komponenter 
     32.100  Elektroniska komponenter 
      32.100.01 Fasta elektriska kondensatorer för användning i kretsar med 50/60 Hz och som 

kan arbeta vid en reaktiv effekt av minst 0,5 kvar 
      32.100.02 Andra fasta kondensatorer 
      32.100.03 Vridkondensatorer och andra variabla kondensatorer 
      32.100.04 Elektriska motstånd, andra än värmemotstånd 
      32.100.05 Tryckta kretsar 
      32.100.06 Bildrör för televisionsmottagare; rör till televisionskameror; andra katodstrålerör 
      32.100.07 Magnetroner, klystroner, mikrovågsrör samt andra mottagar- och förstärkarrör 
      32.100.08 Dioder; transistorer; tyristorer 
      32.100.09 Halvledarkomponenter eller halvledarelement; lysdioder; monterade piezo-

elektriska kristaller 
      32.100.10 Kort med inbyggda elektroniska integrerade kretsar (s. k. smartcards) 
      32.100.11 Andra elektroniska integrerade kretsar 
      32.100.12 Delar till elektriska kondensatorer 
      32.100.13 Delar till elektriska motstånd, reostater och potentiometrar 
      32.100.14 Andra delar till elektronrör och andra elektroniska komponenter 
      32.100.15 Tjänster i samband med tillverkning av tryckta kretsar 
      32.100.16 Tjänster i anslutning till tillverkning av elektroniska integrerade kretsar 

   32.2     Radio- och TV-sändare, apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi 

    32.20    TV- och radiosändare; apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi 
     32.200  TV- och radiosändare; apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi 
      32.200.01 Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television 
      32.200.02 Televisionskameror 
      32.200.03 Elektriska apparater för trådtelefoni eller trådtelegrafi; bildtelefoner 
      32.200.04 Delar till elektriska apparater för telefoni eller telegrafi 
      32.200.05 Installation av TV- och radiosändare samt av apparater för trådtelefoni och tråd-

telegrafi 
      32.200.06 Reparation och underhåll av TV- och radiosändare samt av apparater för trådtele-

foni och trådtelegrafi 
      32.200.07 Industriella tjänster för TV- och radiosändare; apparater för trådtelefoni och tråd-

telegrafi 

   

 
32.3 

 

   
Radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud 
och videosignaler 

   

  
32.30 

   
Radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud 
och videosignaler 

     32.300  Radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud 
och videosignaler 

      32.300.01 Rundradiomottagare (utom till bilar) som kan arbeta utan yttre kraftkälla 
      32.300.02 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla 
      32.300.03 Televisionsmottagare 
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32.300.04 Skivspelare, elektriska grammofoner, kasettbandspelare och andra apparater för 

ljudåtergivning 
      32.300.05 Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning 
      32.300.06 Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler; videokameror och 

stillvideokameror; digitalkameror 
      32.300.07 Mikrofoner och mikrofonstativ 
      32.300.08 Högtalare; hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon 
      32.300.09 Tonfrekvensförstärkare; ljudförstärkaranläggningar 
      32.300.10 Andra apparater för radiotelefoni eller radiotelegrafi 
      32.300.11 Delar och tillbehör till ljud- och videoanläggningar 
      32.300.12 Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar till radiotelegrafi, radiotelefoni, 

rundradio eller television; delar till radarutrustning 
      32.300.13 Installation av radio-, TV- och videoutrustning för professionellt bruk 
      32.300.14 Reparation och underhåll av radio-, TV- och videoutrustning för professionellt 

bruk 
      32.300.15 Industriella tjänster för radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning 

och återgivning av ljud och videosignaler 

  33      Precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur 

   33.1     Medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning 

    33.10    Medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning 
     33.101  Medicinsk utrustning 
      33.101.01 Apparater baserade på utnyttjande av röntgen-, alfa-, beta- eller gammastrålar 
      33.101.02 Apparater för elektrodiagnostik och apparater för bestrålning med ultraviolett 

eller infrarött ljus 
      33.101.03 Andra instrument och apparater för dentalt bruk 
      33.101.04 Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för laboratorie-

bruk 
      33.101.05 Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmolo-

giskt bruk, andra instrument och apparater för medicinskt, kirurgiskt eller vete-
rinärt bruk 

      33.101.06 Terapeutiska instrument och apparater; andningsapparater 
      33.101.07 Konstgjorda leder; ortopediska artiklar; andra konstgjorda kroppsdelar utom 

tandproteser 
      33.101.08 Hörapparater; hjärtstimulatorer (pacemakers), delar till dessa; delar och tillbehör 

till proteser och ortopediska artiklar 
      33.101.09 Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk; frisörstolar och 

liknande stolar samt delar till dessa 
      33.101.10 Installation av medicinsk och kirurgisk utrustning och apparater 
      33.101.11 Reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk utrustning och apparater 
      33.101.12 Industriella tjänster för medicinsk utrustning 
     33.102  Tandproteser 
      33.102.01 Tandproteser 
      33.102.02 Industriella tjänster för tandproteser 

   

 
33.2 

 

   
Instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra 
ändamål utom industriell processtyrning 

   

  
33.20 

   
Instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra 
ändamål 

     33.200  Instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra 
ändamål 

      33.200.01 Kompasser; andra instrument och apparater för navigering 
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33.200.02 Instrument och apparater för geodesi, lantmäteri, hydrografi, oceanografi, 

hydrologi, meteorologi och geofysik 
      33.200.03 Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövre-

ring eller radiostyrning 
      33.200.04 Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre 
      33.200.05 Ritbord- och ritapparater, andra ritinstrument och räkneinstrument 
      33.200.06 Instrument för manuell längdmätning 
      33.200.07 Instrument och apparater för mätning eller påvisande av joniserande strålning 
      33.200.08 Katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer 
      33.200.09 Instrument för mätning av elektriska storheter, utan registreringsanordning 
      33.200.10 Instrument och apparater för telekommunikation 
      33.200.11 Andra instrument och apparater för mätning av elektriska storheter 
      33.200.12 Areometrar, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykometrar 
      33.200.13 Instrument för mätning av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. 
      33.200.14 Andra instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys 
      33.200.15 Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror 
      33.200.16 Maskiner och apparater för provning av materials mekaniska egenskaper 
      33.200.17 Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet 
      33.200.18 Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar; hastighetsmätare och takometrar; 

stroboskop 
      33.200.19 Diverse andra instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll 
      33.200.20 Termostater, tryckregulatorer och andra instrument och apparater för automatisk 

reglering 
      33.200.21 Delar och tillbehör till varor i 33.200.01-02, 33.200.05-14, 33.200.16, 33.200.19, 

diverse andra delar 
      33.200.22 Delar och tillbehör till mikroskop (andra än optiska) och till diffraktionskameror 
      33.200.23 Delar och tillbehör till varor i 33.200.17-18 
      33.200.24 Delar och tillbehör till instrument och apparater i 33.200.20 
      33.200.25 Installation av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, 

navigering och andra ändamål 
      33.200.26 Reparation och underhåll av instrument och apparater för mätning, kontroll, prov-

ning, navigering och andra ändamål 
      33.200.27 Industriella tjänster för instrument och apparater för mätning, kontroll, provning 

och navigering och andra ändamål 

   

 
33.3 

 

   
Utformning och montering av styrsystem för industriella processer, även till auto-
matiska produktionsanläggningar 

   

  
33.30 

   
Utformning och montering av styrsystem för industriella processer, även till auto-
matiska produktionsanläggningar 

     33.300  Utformning och montering av styrsystem för industriella processer, även till auto-
matiska produktionsanläggningar 

      33.300.01 Utformning och montering av styrsystem för industriella processer, även till auto-
matiska produktionsanläggningar 

      33.300.02 Reparation och underhåll av styrsystem för industriella processer 

   33.4     Optiska instrument och fotoutrustning 

    33.40    Optiska instrument och fotoutrustning 
     33.400  Optiska instrument och fotoutrustning 
      33.400.01 Kontaktlinser; glasögonlinser 
      33.400.02 Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat 

ändamål 
      33.400.03 Bågar och infattningar för glasögon e.d. 
      33.400.04 Delar till bågar och infattningar för glasögon e.d. 
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      33.400.05 Skivor och plattor av polariserande material; linser, filter o.d. 
      33.400.06 Kikare (monokulära och binokulära) och andra teleskop; andra astronomiska 

instrument; optiska mikroskop 
      33.400.07 Anordningar med flytande kristaller; lasrar, andra än laserdioder; diverse andra 

optiska apparater och instrument 
      33.400.08 Delar och tillbehör till andra optiska instrument 
      33.400.09 Objektiv för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminsk-

ningsapparater 
      33.400.10 Stillbildskameror för framställning av klichéer eller andra tryckformar samt för 

fotografering av dokument på mikrofilm, mikrofiche o.d. 
      33.400.11 Kameror för omedelbar bildframställning och andra stillbildskameror 
      33.400.12 Kinokameror 
      33.400.13 Kinoprojektorer; projektorer för diapositiv; andra stillbildsprojektorer 
      33.400.14 Blixtljusapparater; fotografiska förstornings- och förminskningsapparater; appa-

rater för foto- eller kinolaboratorier; negatoskop, projektionsdukar 
      33.400.15 Läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e.d. 
      33.400.16 Delar och tillbehör till fotografisk utrustning 
      33.400.17 Installation av fotografiska, kinografiska och optiska instrument för professionellt 

bruk 
      33.400.18 Reparation och underhåll av fotografiska, kinografiska och optiska instrument för 

professionellt bruk 
      33.400.19 Industriella tjänster för optiska instrument och fotoutrustning 

   33.5     Urverk 

    33.50    Ur 
     33.500  Ur 
      33.500.01 Armbandsur, fickur, med boett av ädel metall eller metall med plätering av ädel 

metall 
      33.500.02 Armbandsur, fickur och andra ur, även med stoppursfunktion, ej med boett av 

ädel metall eller plätering av ädel metall 
      33.500.03 Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon 
      33.500.04 Vägg- och bordsur med fickursverk; väckarur och väggur; andra ur 
      33.500.05 Tidkontrollur, tidstämpelur, parkeringsmätare; tidströmställare med urverk eller 

synkronmotor 
      33.500.06 Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta 
      33.500.07 Urverk, kompletta och sammansatta, utom till fick- eller armbandsur 
      33.500.08 Kompletta urverk till fick- och armbandsur, inte sammansatta eller delvis sam-

mansatta; ofullständiga urverk till fick- och armbandsur, sammansatta 
      33.500.09 Råurverk till fick- och armbandsur 
      33.500.10 Kompletta eller ofullständiga urverk samt råurverk, ej sammansatta, utom till 

fick- och armbandsur 
      33.500.11 Boetter till ur samt delar till sådana; urfoder 
      33.500.12 Urarmband och delar till urarmband, av metall 
      33.500.13 Andra urdelar 
      33.500.14 Installation av instrument och apparater för att mäta tid, för industriellt bruk 
      33.500.15 Reparation och underhåll av instrument och apparater för att mäta tid, för in-

dustriellt bruk 
      33.500.16 Industriella tjänster för ur 
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 DM      Transportmedel 

  34      Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 

   34.1     Motorfordon 

    34.10    Motorfordon 
     34.100  Motorfordon 
      34.100.01 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och återgå-

ende kolvar, till motorfordon, med en cylindervolym av högst 1 000 cm³ 
      34.100.02 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och återgå-

ende kolvar, till motorfordon, med en cylindervolym av mer än 1 000 cm³ 
      34.100.03 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning för motorfordon 
      34.100.04 Personbilar med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylinder-

volym av högst 1 500 cm³, nya 
      34.100.05 Personbilar med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylinder-

volym av mer än 1 500 cm³, nya 
      34.100.06 Personbilar med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel och 

semidieselmotor), nya 
      34.100.07 Andra motorfordon för persontransport, för mindre än 10 personer 
      34.100.08 Motorfordon för persontransport, begagnade, för mindre än 10 personer 
      34.100.09 Motorfordon för transport av minst 10 personer 
      34.100.10 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med kompressions-

tändning (diesel- eller semidieselmotor), nya 
      34.100.11 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med gnisttändning; 

andra motorfordon för godsbefordran, nya 
      34.100.12 Motorfordon för godsbefordran, begagnade 
      34.100.13 Dragfordon för påhängsvagnar 
      34.100.14 Underreden försedda med motor 
      34.100.15 Dumprar, konstruerade för användning i terräng 
      34.100.16 Kranbilar 
      34.100.17 Fordon speciellt konstruerade för färd på snö; fordon för golfbanor och liknande 

fordon, med motor 
      34.100.18 Brandbilar, bilar med betongblandare och andra motorfordon för speciella ända-

mål 
      34.100.19 Montering av delenheter för motorfordon under tillverkningsprocessen 
      34.100.20 Montering av kompletta materialsatser för motorfordon under 

tillverkningsprocessen 

   34.2     Karosserier för motorfordon; släpfordon och påhängsvagnar 

    34.20    Karosserier för motorfordon; släpfordon och påhängsvagnar 
     34.200  Karosserier för motorfordon; släpfordon och påhängsvagnar 
      34.200.01 Karosserier för motorfordon 
      34.200.02 Godsbehållare (containrar), speciellt konstruerade för befordran med ett eller 

flera slag av transportmedel 
      34.200.03 Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller 

campingändamål 
      34.200.04 Andra släpfordon och påhängsvagnar 
      34.200.05 Delar till släpfordon och påhängsvagnar samt andra fordon utan mekanisk fram-

drivningsanordning 
      34.200.06 Ombyggnad, montering, utrustnings- och karosseriarbeten avseende motorfordon
      34.200.07 Utrustningsarbeten på husvagnar och husbilar 
      34.200.08 Reparation och underhåll av godsbehållare (containrar) 
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   34.3     Delar och tillbehör till motorfordon och motorer 

    34.30    Delar och tillbehör till motorfordon och motorer 
     34.300  Delar och tillbehör till motorfordon och motorer 
      34.300.01 Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning, utom delar till luftfartygs-

motorer 
      34.300.02 Delar till diverse andra motorer 
      34.300.03 Diverse andra delar och tillbehör till motorfordon 
      34.300.04 Säkerhetsbälten och krockkuddar samt delar och tillbehör till karosserier 
      34.300.05 Montering av diverse andra delar och tillbehör till motorfordon 

  35      Andra transportmedel 

   35.1     Fartyg och båtar 

    35.11    Fartyg 
     35.110  Fartyg 
      35.110.01 Krigsfartyg 
      35.110.02 Kryssningsfartyg, färjor och liknande fartyg för persontransport 
      35.110.03 Tankfartyg 
      35.110.04 Kyl- och frysfartyg 
      35.110.05 Fartyg för godsbefordran samt fartyg för både person- och godsbefordran 
      35.110.06 Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av 

fiskeriprodukter 
      35.110.07 Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg 
      35.110.08 Mudderverk; fyrskepp, flodsprutor, pontonkranar; andra specialfartyg 
      35.110.09 Flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar 
      35.110.10 Flottar, tankar, kasuner, bryggor, bojar, sjömärken och annan flytande materiel 
      35.110.11 Fartyg och annan flytande materiel avsedda att huggas upp 
      35.110.12 Reparation och underhåll av fartyg och flytande plattformar och materiel 
      35.110.13 Ombyggnad av fartyg 
      35.110.14 Utrustningsarbeten på fartyg, flytande plattformar och material 

    35.12    Fritidsbåtar 
     35.120  Fritidsbåtar 
      35.120.01 Segelbåtar 
      35.120.02 Uppblåsbara fritidsbåtar 
      35.120.03 Andra fritidsbåtar; roddbåtar och kanoter 
      35.120.04 Reparation, underhåll, ombyggnad och utrustningsarbeten på fritidsbåtar 

   35.2     Rälsfordon 

    35.20    Rälsfordon 
     35.200  Rälsfordon 
      35.200.01 Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla 
      35.200.02 Dieselelektriska lok 
      35.200.03 Andra lok; tendrar 
      35.200.04 Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än underhålls- och 

servicevagnar 
      35.200.05 Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar, även självgående 
      35.200.06 Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående; resgodsvagnar och 

andra specialvagnar 
      35.200.07 Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående 
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35.200.08 Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel; stationärt 

järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk trafikövervakningsutrustning 
      35.200.09 Reparation och underhåll av lok  eller annan rullande järnvägs- eller spårvägs-

materiel 
      35.200.10 Ombyggnad och utrustningsarbeten av lok eller annan rullande järnvägs- eller 

spårvägsmateriel 

   35.3     Luftfartyg och rymdfarkoster 

    35.30    Luftfartyg och rymdfarkoster 
     35.300  Luftfartyg och rymdfarkoster 
      35.300.01 Luftfartygsmotorer med gnisttändning 
      35.300.02 Turbojetmotorer och turbopropmotorer 
      35.300.03 Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer 
      35.300.04 Startanordningar för luftfartyg, inbromsningsanordningar och liknande utrustning 

för luftfartyg; markträningsapparater för flygutbildning samt delar till dessa 
      35.300.05 Delar till luftfartygsmotorer med gnisttändning 
      35.300.06 Delar till turbojetmotorer och turbopropmotorer 
      35.300.07 Segel- och glidflygplan 
      35.300.08 Ballonger, luftskepp samt andra luftfartyg utan motor, utom segel- och glidflyg-

plan 
      35.300.09 Helikoptrar 
      35.300.10 Andra flygplan och luftfartyg med en tomvikt av högst 2 000 kg 
      35.300.11 Andra flygplan och luftfartyg med en tomvikt av mer än 2 000 kg men högst 

15 000 kg 
      35.300.12 Andra flygplan och luftfartyg med en tomvikt av mer än 15 000 kg 
      35.300.13 Rymdfarkoster (inklusive satelliter) och bärraketer för rymdfarkoster 
      35.300.14 Andra delar till luftfartyg och rymdfarkoster 
      35.300.15 Reparation och underhåll av luftfartyg och luftfartygsmotorer 
      35.300.16 Ombyggnad av luftfartyg och luftfartygsmotorer 
      35.300.17 Industriella tjänster för luftfartyg och rymdfarkoster 

   35.4     Motorcyklar och cyklar 

    35.41    Motorcyklar 
     35.410  Motorcyklar 
      35.410.01 Motorcyklar samt cyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående 

kolv eller kolvar och med en cylindervolym av högst 50 cm³ 
      35.410.02 Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller 

kolvar och med en cylindervolym av mer än 50 cm³ 
      35.410.03 Andra motorcyklar; sidvagnar 
      35.410.04 Delar och tillbehör till motorcyklar och sidvagnar 
      35.410.05 Industriella tjänster för motorcyklar 

    35.42    Cyklar 
     35.420  Cyklar 
      35.420.01 Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor 
      35.420.02 Delar och tillbehör till tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor 
      35.420.03 Industriella tjänster för cyklar 

    35.43    Invalidfordon 
     35.430  Invalidfordon 
      35.430.01 Invalidfordon, utom delar och tillbehör 
      35.430.02 Delar och tillbehör till invalidfordon 
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      35.430.03 Reparation och underhåll av invalidfordon 
      35.430.04 Industriella tjänster för invalidfordon 

   35.5     Övriga transportmedel 

    35.50    Övriga transportmedel 
     35.500  Övriga transportmedel 
      35.500.01 Övriga transportmedel 
      35.500.02 Reparation och underhåll av övriga transportmedel 
      35.500.03 Industriella tjänster för övriga transportmedel 

  DN      Övriga tillverkade varor 

  36      Möbler; diverse övriga tillverkade varor 

   36.1     Möbler 

    36.11    Sittmöbler och säten 
     36.110  Sittmöbler och säten 
      36.110.01 Sittmöbler, med metallstomme 
      36.110.02 Sittmöbler, med trästomme 
      36.110.03 Sittmöbler, andra än med metall- och trästomme 
      36.110.04 Delar till sittmöbler 
      36.110.05 Tapetserararbeten avseende sittmöbler och säten 
      36.110.06 Reparation och underhåll av säten, utom till motorfordon 
      36.110.07 Industriella tjänster för sittmöbler och säten 

    36.12    Kontors- och butiksmöbler, andra än sittmöbler 
     36.120  Kontors- och butiksmöbler, andra än sittmöbler 
      36.120.01 Kontorsmöbler av metall 
      36.120.02 Kontorsmöbler av trä 
      36.120.03 Trämöbler för butiker 
      36.120.04 Industriella tjänster för kontors- och butiksmöbler, andra än sittmöbler 

    36.13    Köksmöbler 
     36.130  Köksmöbler 
      36.130.01 Köksmöbler 
      36.130.02 Industriella tjänster för köksmöbler 

    36.14    Andra möbler 
     36.140  Andra möbler 
      36.140.01 Diverse andra möbler av metall 
      36.140.02 Trämöbler för sovrum, matrum och vardagsrum 
      36.140.03 Diverse andra trämöbler 
      36.140.04 Möbler (utom sittmöbler) av plast eller annat material (t.ex. rotting, vide eller 

bambu) 
      36.140.05 Delar till möbler (utom säten) som används i kontor och butiker eller i hemmet 
      36.140.06 Färdigställande av nya möbler, utom tapetserararbeten avseende sittmöbler och 

säten 
      36.140.07 Reparation, underhåll och renovering av möbler 

    36.15    Madrasser och resårbottnar 
     36.150  Madrasser och resårbottnar 
      36.150.01 Resårbottnar till sängar 
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      36.150.02 Madrasser, utom resårbottnar till sängar 
      36.150.03 Industriella tjänster för madrasser 

   36.2     Smycken, guld- och silversmedsvaror 

    36.21    Mynt 
     36.210  Mynt 
      36.210.01 Mynt 
      36.210.02 Industriella tjänster för mynt 

    36.22    Smycken och andra guld- och silversmedsvaror 
     36.220  Smycken och andra guld- och silversmedsvaror 
      36.220.01 Odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, inklusive syntetiska eller rekonst-

ruerade, bearbetade men inte innefattade 
      36.220.02 Industridiamanter, bearbetade; stoft och pulver av naturliga eller syntetiska 

ädelstenar och halvädelstenar 
      36.220.03 Bijouterivaror av ädel metall och delar till sådana varor; guldsmedsvaror och 

delar till sådana varor 
      36.220.04 Andra varor av ädel metall; varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor, 

ädelstenar eller halvädelstenar 
      36.220.05 Ändringsarbeten av ädelstenar och smycken 

   36.3     Musikinstrument 

    36.30    Musikinstrument 
     36.300  Musikinstrument 
      36.300.01 Pianon och andra stränginstrument med klaviatur 
      36.300.02 Stränginstrument, utom pianon och andra stränginstrument med klaviatur 
      36.300.03 Piporglar med klaviatur, orgelharmonier och liknande instrument; dragspel och 

liknande instrument; munspel 
      36.300.04 Blåsinstrument 
      36.300.05 Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg
      36.300.06 Slaginstrument, speldosor och andra förut ej nämnda musikinstrument 
      36.300.07 Metronomer, stämgafflar och stämpipor; mekanismer till speldosor; strängar till 

musikinstrument 
      36.300.08 Delar och tillbehör till musikinstrument 
      36.300.09 Reparation och underhåll av musikinstrument 
      36.300.10 Installation av musikinstrument 
      36.300.11 Industriella tjänster för musikinstrument 

   36.4     Sportartiklar 

    36.40    Sportartiklar 
     36.400  Sportartiklar 
      36.400.01 Snöskidor samt utrustning för skidåkning på snö; skridskor och rullskridskor; 

delar till sådana artiklar 
      36.400.02 Vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan utrustning för vattensport 
      36.400.03 Redskap och utrustning för gymnastik, kroppsbyggnad och idrott 
      36.400.04 Andra artiklar och annan utrustning för sport eller utomhusspel; simbassänger 

och plaskdammar 
      36.400.05 Spön och andra redskap för fiske med rev; diverse andra artiklar för jakt eller 

fiske 
      36.400.06 Installation, reparation och underhåll av sportartiklar 
      36.400.07 Industriella tjänster för sportartiklar 
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   36.5     Spel och leksaker 

    36.50    Spel och leksaker 
     36.500  Spel och leksaker 
      36.500.01 Dockor föreställande människor 
      36.500.02 Leksaker som föreställer djur och andra icke mänskliga varelser 
      36.500.03 Delar och tillbehör till dockor föreställande människor 
      36.500.04 Leksakståg och tillbehör till sådana artiklar; skalenliga modeller eller byggsatser 

samt byggleksaker 
      36.500.05 Leksaksfordon med hjul, avsedda för barn; dockvagnar 
      36.500.06 Pussel 
      36.500.07 Diverse andra leksaker 
      36.500.08 Spelkort 
      36.500.09 Spelkonsoler (som används med en televisionsmottagare eller som innehåller en 

skärm) och andra skicklighets- eller turspel med elektronisk skärm 
      36.500.10 Artiklar för biljardspel, artiklar för inomhusspel; spelapparater med mynt- eller 

polettinkast 
      36.500.11 Installation, reparation och underhåll av automatiska kägelresare för bowling-

hallar och andra artiklar för inomhusspel 
      36.500.12 Industriella tjänster för spel och leksaker 

   36.6     Diverse övriga varor 

    36.61    Bijouterivaror av oädel metall 
     36.610  Bijouterivaror av oädel metall 
      36.610.01 Bijouterivaror av oädel metall 
      36.610.02 Industriella tjänster för bijouterivaror av oädel metall 

    36.62    Borstbinderiarbeten 
     36.620  Borstbinderiarbeten 
      36.620.01 Kvastar, viskor och borstar för hushållsbruk 
      36.620.02 Hårborstar, tandborstar och andra borstar för personligt bruk; konstnärspenslar 

och skrivpenslar samt penslar för kosmetiskt ändamål 
      36.620.03 Diverse andra bortsbinderiarbeten 
      36.620.04 Industriella tjänster för borstbinderiarbeten 

    36.63    Andra tillverkade varor 
     36.630  Andra tillverkade varor 
      36.630.01 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält 
      36.630.02 Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; stiftpennor 
      36.630.03 Tuschpennor; reservoarpennor och liknande pennor 
      36.630.04 Satser med skrivmateriel, pennskaft o.d.; delar till sådana artiklar 
      36.630.05 Blyerts-, anilin- och färgpennor, blyerts-, anilin- och färgstift, pastellkritor och 

andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita 
      36.630.06 Skrivtavlor; datumstämplar, sigillstämplar och pagineringsstämplar och liknande 

handstämplar; färgband för skrivmaskiner och liknande färgband; färgdynor 
      36.630.07 Paraplyer och parasoller; promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d. 
      36.630.08 Delar, beslag och tillbehör till paraplyer och parasoller, promenadkäppar, sitt-

käppar, piskor, ridspön o.d. 
      36.630.09 Knappar; blixtlås 
      36.630.10 Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen; delar till blixtlås 
      36.630.11 Linoleummattor 
      36.630.12 Varor av människohår; liknande varor av textilmaterial 
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36.630.13 Cigarettändare och andra tändare; rökpipor, cigarr- och cigarettmunstycken samt 

delar till sådana; grovt tillformade ämnen för tillverkning av pipor 
      36.630.14 Delar till cigarettändare och andra tändare; pyrofora legeringar; varor av bränn-

bara ämnen 
      36.630.15 Tändstickor och andra pyrotekniska artiklar 
      36.630.16 Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen till cigarettändare, i be-

hållare med en rymd av högst 300 cm³ 
      36.630.17 Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, inklusive 

trolleri- och skämtartiklar 
      36.630.18 Barnvagnar och delar till barnvagnar 
      36.630.19 Kammar, hårspännen o.d.; hårnålar, hårklämmor; papiljotter; refräschissörer samt 

beslag och lock till sådana; pudervippor och liknande varor 
      36.630.20 Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål 
      36.630.21 Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d. 
      36.630.22 Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor 
      36.630.23 Övriga artiklar, ej hänförliga till andra grupper 
      36.630.24 Uppstoppning av djur 

   37      Returråvara 

   37.1     Returråvara av metall 

    37.10    Returråvara av metall 
     37.100  Returråvara av metall 
      37.100.01 Returråvara av metall 
      37.100.02 Skrotning av fartyg 

   37.2     Returråvara av icke-metall 

    37.20    Returråvara av icke-metall 
     37.200  Returråvara av icke-metall 
      37.200.00 Returråvara av icke-metall 
        
        
E        EL, GAS, VÄRME OCH VATTEN 

 EA      El, gas, värme och vatten 

  40      El, gas, ånga och hetvatten 

   40.1     Elförsörjning 

    40.11    Elektricitet 
     40.110  Elektricitet 
      40.110.01 Elektrisk energi 
      40.110.02 Förbrukade bränsleelement till kärnreaktorer 

    40.12    Överföring av elektricitet 
     40.120  Överföring av elektricitet 
      40.120.00 Överföring av elektricitet 

    40.13    Distribution av och handel med elektricitet 
     40.131  Distribution av elektricitet 
      40.131.00 Distribution av elektricitet 
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     40.132  Handel med elektricitet 
      40.132.00 Handel med elektricitet 

   40.2     Framställd gas och distribution av gasformiga bränslen via rörnät 

    40.21    Framställd gas 
     40.210  Framställd gas 
      40.210.00 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, stadsgas men ej andra petro-

leumgaser 

    40.22    Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät 
     40.220  Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät 
      40.220.01 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
      40.220.02 Handel med gas via rörnät 

   40.3     Ång- och hetvattenförsörjning samt is- och kylvattenförsörjning 

    40.30    Ång- och hetvattenförsörjning samt is- och kylvattenförsörjning 
     40.300  Ång- och hetvattenförsörjning samt is- och kylvattenförsörjning 
      40.300.00 Ång- och hetvattenförsörjning samt is- och kylvattenförsörjning 

  41      Upptaget och renat vatten; distribution av vatten 

   41.0     Upptaget och renat vatten; vattenförsörjning 

    41.00    Upptaget och renat vatten; distribution av vatten 
     41.001  Upptaget och renat vatten från grundvatten; distribution av vatten från grund-

vatten 
      41.001.01 Dricksvatten från grundvatten 
      41.001.02 Icke drickbart vatten från grundvatten 
      41.001.03 Distribution av vatten från grundvatten 
     41.002  Upptaget och renat vatten från ytvatten; distribution av vatten från ytvatten 
      41.002.01 Dricksvatten från ytvatten 
      41.002.02 Icke drickbart vatten från ytvatten 
      41.002.03 Distribution av vatten från ytvatten 
        
        
F        BYGGNADSARBETEN 

 FA      Byggnadsarbeten 

  45      Byggnadsarbeten 

   45.1     Mark- och grundarbeten 

    45.11    Rivning av hus; markarbeten 
     45.110  Rivning av hus; röjning av byggplatser 
      45.110.01 Rivning av hus 
      45.110.02 Röjning och iordningställande av byggplatser 
      45.110.03 Dikning 
      45.110.04 Borttagande av förorenad jord 
      45.110.05 Återställande av landskapet 
      45.110.06 Andra markarbeten 
      45.110.07 Iordningställande av gruvarbetsplatser 
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    45.12    Markundersökning 
     45.120  Markundersökning 
      45.120.00 Markundersökning 

   45.2     Bygg- och anläggningsarbeten 

    45.21    Uppförande av hus och andra byggnadsverk 
     45.211  Byggande av hus (uppförande, ombyggnad och renovering) 
      45.211.01 Byggande av en- och tvåbostadshus 
      45.211.02 Byggande av flerbostadshus 
      45.211.03 Byggande av lager- och industribyggnader 
      45.211.04 Byggande av butiks- och kontorsbyggnader 
      45.211.05 Montering och uppförande av prefabricerade bostadshus 
      45.211.06 Montering och uppförande av andra prefabricerade byggnader än bostadshus 
      45.211.07 Byggande av andra byggnader 
     45.212  Uppförande av broar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor 
      45.212.01 Uppförande av broar och viadukter 
      45.212.02 Anläggning av tunnlar 
      45.212.03 Anläggning av rörsystem för fjärrtransport av olja och gas 
      45.212.04 Anläggning av fjärrörsystem, utom för olja och gas, inklusive vattenledningar 
      45.212.05 Anläggning av elledningar för järnvägstrafik 
      45.212.06 Anläggning, ovan jord, av fjärrnät för el, utom för järnvägstrafik 
      45.212.07 Anläggning, under jord, av fjärrnät för el, utom för järnvägstrafik 
      45.212.08 Anläggning, av fjärrnät för telekommunikation, ovan jord. 
      45.212.09 Anläggning, av fjärrnät för telekommunikation, under jord. 
      45.212.10 Anläggning av lokala vattenlednings- och avloppssystem, samt därmed för-

knippade arbeten 
      45.212.11 Anläggning av lokala rörsystem för distribution av annan energi än elektrisk, 

samt därmed förknippade arbeten 
      45.212.12 Anläggning av lokala elnät ovan jord, samt därmed förknippade arbeten 
      45.212.13 Anläggning av lokala elnät under jord, samt därmed förknippade arbeten 
      45.212.14 Anläggning av lokala linjenät ovan jord för telekommunikation och annan kom-

munikation, samt därmed förknippade arbeten 
      45.212.15 Anläggning av lokala linjenät under jord för telekommunikation och annan kom-

munikation, samt därmed förknippade arbeten 
      45.212.16 Anläggningsarbeten för kraftverk 
      45.212.17 Anläggningsarbeten för gruvor och industri 
      45.212.18 Uppförande av konstruktioner för stadion och liknande idrottsanläggningar 
      45.212.19 Byggande av simhallar med simbassänger 
      45.212.20 Uppförande av andra sport- och fritidsanläggningar 
      45.212.21 Övriga anläggningsarbeten 
      45.212.22 Montering och uppförande av prefabricerade byggnadsverk andra än hus 

    45.22    Tak- och taktätningsarbeten 
     45.221  Takarbeten av plåt 
      45.221.01 Taktäckning med plåt 
      45.221.02 Montering av takavrinningsmaterial och takavlopp 
     45.229  Övriga takarbeten 
      45.229.01 Uppförande av takstommar 
      45.229.02 Taktäckning utom med plåt 
      45.229.03 Taktätningsarbeten och andra vattentätningsarbeten 
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45.23 

   
Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och markanläggningar för sport- och 
fritidsändamål 

     45.230  Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och markanläggningar för sport- och 
fritidsändamål 

      45.230.01 Anläggning av motorvägar, vägar (utom viadukter), gator samt andra kör- och 
gångvägar 

      45.230.02 Beläggning av motorvägar, vägar (utom viadukter), gator samt andra kör- och 
gångvägar 

      45.230.03 Anläggning av järnvägar och tunnelbanor 
      45.230.04 Anläggning av start- och landningsbanor på flygfält 
      45.230.05 Målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser och liknande 

platser 
      45.230.06 Markanläggning av banor, spelplatser och arenor för utomhussporter 
      45.230.07 Markanläggning av banor, spelplatser o.d. för inomhussporter och 

fritidsaktiviteter 

    45.24    Vattenbyggnad 
     45.240  Vattenbyggnad 
      45.240.01 Anläggningsarbeten för kust- och hamnanläggningar 
      45.240.02 Anläggningsarbeten för dammar, kanaler, bevattningssystem och akvedukter 
      45.240.03 Anläggningsarbeten för slussar, portar och andra hydromekaniska anläggningar 
      45.240.04 Muddringsarbeten; andra vattenbyggnadsarbeten 

    45.25    Andra bygg- och anläggningsarbeten 
     45.250  Andra bygg- och anläggningsarbeten 
      45.250.01 Montering av byggnadsställningar 
      45.250.02 Grundarbeten, inklusive pålning 
      45.250.03 Brunnsborrning 
      45.250.04 Arbeten i armerad betong 
      45.250.05 Betongarbeten, utom arbeten i armerad betong 
      45.250.06 Uppförande av stålkonstruktioner för byggnader 
      45.250.07 Uppförande av stålkonstruktioner för anläggningar 
      45.250.08 Murning och stenläggning 
      45.250.09 Uppförande av industriskorstenar 
      45.250.10 Övriga specialiserade bygg- och anläggningsarbeten 

   45.3     Bygginstallationer 

    45.31    Elinstallationer 
     45.310  Elinstallationer 
      45.310.01 Installation av elkablar och elarmatur i bostadshus 
      45.310.02 Installation av elkablar och elarmatur i andra byggnader än bostadshus 
      45.310.03 Installation av elkablar och elarmatur i andra byggnadsverk 
      45.310.04 Installation av brandlarm 
      45.310.05 Installation av tjuvlarm 
      45.310.06 Installation av antenner 
      45.310.07 Installation av hissar och rulltrappor 
      45.310.08 Installation av telekablar 
      45.310.09 Installation av elvärme och annan elektrisk utrustning, inklusive solelanlägg-

ningar, i byggnader 

    45.32    Isoleringsarbeten 
     45.320  Isoleringsarbeten 
      45.320.01 Värmeisoleringsarbeten 
      45.320.02 Isoleringsarbeten utom värmeisoleringsarbeten 
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    45.33    VVS-arbeten 
     45.331  Värme- och sanitetsarbeten 
      45.331.01 Installation av centralvärme 
      45.331.02 Rör- och sanitetsinstallationer 
     45.332  Ventilationsarbeten 
      45.332.00 Installation av ventilationssystem 
     45.333  Kyl- och frysinstallationsarbeten 
      45.333.00 Kyl- och frysinstallationsarbeten 
     45.339  Övriga VVS-arbeten 
      45.339.00 Installation av gasarmaturer 

    45.34    Andra bygginstallationer 
     45.340  Andra bygginstallationer 
      45.340.01 Uppsättning av inhägnader och staket 
      45.340.02 Installation av belysnings- och signalsystem till vägar, flygfält och hamnar 
      45.340.03 Installation av diverse andra elektriska anordningar 
      45.340.04 Installation av persienner och markiser 
      45.340.05 Övriga installationer 

   45.4     Slutbehandling av byggnader 

    45.41    Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 
     45.410  Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 
      45.410.00 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 

    45.42    Byggnadssnickeriarbeten 
     45.420  Byggnadssnickeriarbeten 
      45.420.01 Installation av dörr- och fönsterkarmar 
      45.420.02 Installation av andra byggnadsdelar av metall 
      45.420.03 Installation av andra byggnadsdelar av icke-metall 

    45.43    Golv- och väggbeläggningsarbeten 
     45.430  Golv- och väggbeläggningsarbeten 
      45.430.01 Kakelsättning och klinkerläggning, utomhus 
      45.430.02 Kakelsättning och klinkerläggning, inomhus 
      45.430.03 Läggning av mjuka mattor och linoleummattor 
      45.430.04 Läggning av andra golv 
      45.430.05 Väggbeklädning och tapetsering 
      45.430.06 Mosaik- och liknande utsmyckningsarbeten inomhus 

    45.44    Måleri- och glasmästeriarbeten 
     45.441  Måleriarbeten 
      45.441.01 Invändiga måleriarbeten i byggnader 
      45.441.02 Utvändiga måleriarbeten på byggnader 
      45.441.03 Målning av anläggningar 
     45.442  Glasmästeriarbeten 
      45.442.00 Glasmästeriarbeten 

    45.45    Annan slutbehandling av byggnader 
     45.450  Annan slutbehandling av byggnader 
      45.450.01 Montering av ornament 
      45.450.02 Utvändig rengöring av byggnader 
      45.450.03 Diverse annan slutbehandling av byggnader 



86 

 

Struktur (forts.) 
 

Koder Benämning 
Avdelning     
 Underavdelning    
  Huvudgrupp    
   Grupp    
    Undergrupp   

     
Detalj-
grupp 

7-siffrig  
kod  

   45.5      Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 

    45.50    Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
     45.500  Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
      45.500.00 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
        
        
G       PARTIHANDELS- OCH DETALJHANDELSTJÄNSTER; REPARATION 

AV MOTORFORDON,  HUSHÅLLSARTIKLAR OCH PERSONLIGA 
ARTIKLAR 

 

 
GA 

    
Partihandels- och detaljhandelstjänster; reparation av motorfordon, hus-
hållsartiklar och personliga artiklar 

  50      Handel med och service av motorfordon; detaljhandel med drivmedel 

   50.1     Handel med motorfordon utom motorcyklar 

    50.10    Handel med motorfordon utom motorcyklar 
     50.101  Handel med lastbilar, bussar och specialfordon 
      50.101.01 Partihandel med lastbilar och bussar 
      50.101.02 Partihandel med specialfordon och andra motorfordon 
      50.101.03 Agenturhandel med lastbilar, bussar och specialbilar 
     50.102  Handel med personbilar 
      50.102.01 Partihandel med personbilar 
      50.102.02 Agentur- och auktions handel med personbilar 
      50.102.03 Detaljhandel med nya personbilar 
      50.102.04 Detaljhandel med begagnade personbilar 
     50.103  Handel med husvagnar,  husbilar, släpfordon och påhängsvagnar 
      50.103.01 Partihandel med husvagnar, husbilar och andra campingvagnar 
      50.103.02 Agentur- och auktionshandel med husvagnar, husbilar och andra campingvagnar 
      50.103.03 Detaljhandel med husvagnar, husbilar och andra campingvagnar 
      50.103.04 Partihandel med släpfordon och påhängsvagnar 
      50.103.05 Agentur- och auktionshandel med släpfordon och påhängsvagnar 

   50.2     Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar 

     50.20    Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar 
     50.201  Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar 
      50.201.01 Allmän service och reparation av personbilar (utom reparation och service av 

elsystem, däck och karosseri) 
      50.201.02 Allmän service och reparation av andra motorfordon än personbilar (utom repara-

tion och service av elsystem och karosseri) 
      50.201.03 Biltvätt o.d. 
      50.201.04 Nödreparationer och bogsering av motorfordon 
     50.202  Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar 
      50.202.01 Reparation av karosseri på personbilar och liknande tjänster (reparation av lås, 

dörrar och fönster, omlackering samt reparation av krockskador) 
      50.202.02 Reparation av karosseri,  och liknande tjänster (reparation av lås, dörrar och 

fönster, omlackering samt reparation av krockskador), för andra motorfordon än 
personbilar 

     50.203  Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom motorcyklar 
      50.203.01 Reparation av elsystem till personbilar 
      50.203.02 Reparation av elsystem på andra motorfordon än personbilar och motorcyklar 
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     50.204  Däckservice 
      50.204.01 Reparation av däck till personbilar inklusive hjuljustering och -balansering 
      50.204.02 Reparation av däck, justering och balansering av hjul, på andra motorfordon än 

personbilar 

   50.3     Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 

    50.30    Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 
     50.301  Parti- och agenturhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 

motorcyklar 
      50.301.01 Partihandel med däck 
      50.301.02 Partihandel med andra reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 

motorcyklar 
      50.301.03 Agenturhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 
     50.302  Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 
      50.302.01 Detaljhandel med däck 
      50.302.02 Detaljhandel med andra reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motor-

cyklar 

   50.4     Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 

    50.40    Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 
     50.400  Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 
      50.400.01 Agenturhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 
      50.400.02 Partihandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 
      50.400.03 Detaljhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 
      50.400.04 Underhåll och reparation av motorcyklar 

   50.5     Detaljhandel med drivmedel 

    50.50    Detaljhandel med drivmedel 
     50.500  Detaljhandel med drivmedel 
      50.500.00 Detaljhandel med drivmedel 

  51      Parti- och agenturhandel utom med motorfordon 

   51.1     Agenturhandel 

    51.11    
Agenturhandel med levande djur, jordbruksråvaror, textilråvaror och textilhalv-
fabrikat 

     51.110  Agenturhandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalv-
fabrikat 

      51.110.01 Agenturhandel med levande djur 
      51.110.02 Agenturhandel med jordbruksråvaror, textilråvaror och textilhalvfabrikat 

    51.12    Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 
     51.120  Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 
      51.120.01 Agenturhandel med bränsle 
      51.120.02 Agenturhandel med malm och metaller 
      51.120.03 Agenturhandel med industrikemikalier 

    51.13    Agenturhandel med virke och byggmaterial 
     51.130  Agenturhandel med virke och byggmaterial 
      51.130.01 Agenturhandel med virke 
      51.130.02 Agenturhandel med andra byggmaterial än virke 
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    51.14    Agenturhandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg 
     51.141  Agenturhandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg, utom 

kontorsutrustning och datorer 
      51.141.01 Agenturhandel med maskiner och industriell utrustning, ej kontorsutrustning och 

datorer 
      51.141.02 Agenturhandel med fartyg och luftfartyg 
     51.142  Agenturhandel med kontorsutrustning och datorer 
      51.142.00 Agenturhandel med kontorsutrustning och datorer 

    51.15    Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 
     51.150  Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 
      51.150.00 Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 

    51.16    Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 
     51.160  Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 
      51.160.01 Agenturhandel med textilier 
      51.160.02 Agenturhandel med kläder och skodon 
      51.160.03 Agenturhandel med lädervaror 

    51.17    Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak 
     51.170  Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak 
      51.170.01 Agenturhandel med livsmedel och drycker 
      51.170.02 Agenturhandel med tobak 

    51.18    Agenturhandel med annat specialsortiment 
     51.180  Agenturhandel med annat specialsortiment 
      51.180.01 Agenturhandel med farmaceutiska och medicinska produkter samt kosmetika 
      51.180.02 Agenturhandel med annat specialsortiment 

    51.19    Agenturhandel med blandat sortiment 
     51.190  Agenturhandel med blandat sortiment 
      51.190.00 Agenturhandel med blandat sortiment 

   51.2     Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur 

    51.21    Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 
     51.210  Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 
      51.210.01 Partihandel med spannmål 
      51.210.02 Partihandel med utsäde, utom oljeväxtfrön 
      51.210.03 Partihandel med oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter 
      51.210.04 Partihandel med djurfoder 
      51.210.05 Partihandel med andra jordbruksråvaror 

    51.22    Partihandel med blommor och växter 
     51.220  Partihandel med blommor och växter 
      51.220.00 Partihandel med blommor och växter 

    51.23    Partihandel med levande djur 
     51.230  Partihandel med levande djur 
      51.230.00 Partihandel med levande djur 

    51.24    Partihandel med hudar, skinn och läder 
     51.240  Partihandel med hudar, skinn och läder 
      51.240.00 Partihandel med hudar, skinn och läder 
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    51.25    Partihandel med råtobak 
     51.250  Partihandel med råtobak 
      51.250.00 Partihandel med råtobak 

   51.3     Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 

    51.31    Partihandel med frukt och grönsaker 
     51.310  Partihandel med frukt och grönsaker 
      51.310.01 Partihandel med potatis 
      51.310.02 Partihandel med andra oberedda grönsaker, frukt och nötter 

    51.32    Partihandel med kött och köttvaror 
     51.320  Partihandel med kött och köttvaror 
      51.320.01 Partihandel med kött, fågel och vilt 
      51.320.02 Partihandel med köttprodukter 

    51.33    Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 
     51.330  Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 
      51.330.01 Partihandel med mejeriprodukter 
      51.330.02 Partihandel med ägg 
      51.330.03 Partihandel med matolja och matfett 

    51.34    Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
     51.340  Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
      51.340.01 Partihandel med frukt- och grönsaksjuice, mineralvatten och andra alkoholfria 

drycker 
      51.340.02 Partihandel med öl, vin, likör och andra alkoholhaltiga drycker 

    51.35    Partihandel med tobak 
     51.350  Partihandel med tobak 
      51.350.00 Partihandel med tobak 

    51.36    Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 
     51.360  Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 
      51.360.01 Partihandel med socker 
      51.360.02 Partihandel med choklad och sockerkonfektyrer 

    51.37    Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 
     51.370  Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 
      51.370.00 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 

    51.38    Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur 
     51.380  Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur 
      51.380.01 Partihandel med fisk, skal- och blötdjur 
      51.380.02 Partihandel med beredda grönsaker, frukter och nötter 
      51.380.03 Partihandel med färdiglagade livsmedel, bl.a. barnmat, dietmat och andra homo-

geniserade matvaror 
      51.380.04 Partihandel med mat till sällskapsdjur 
      51.380.05 Partihandel med övriga livsmedel 

    51.39    Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
     51.390  Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
      51.390.01 Icke specialiserad partihandel med frysta livsmedel 
      51.390.02 Icke specialiserad partihandel med icke frysta livsmedel samt drycker och tobak 
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   51.4     Partihandel med hushållsvaror 

    51.41    Partihandel med textilier 
     51.410  Partihandel med textilier 
      51.410.01 Partihandel med beklädnadstextilier 
      51.410.02 Partihandel med andra textilier 
      51.410.03 Partihandel med sybehör 
      51.410.04 Partihandel med hushållslinne 

    51.42    Partihandel med kläder och skodon 
     51.420  Partihandel med kläder och skodon 
      51.420.01 Partihandel med kläder utom underkläder 
      51.420.02 Partihandel med underkläder 
      51.420.03 Partihandel med pälsvaror 
      51.420.04 Partihandel med skodon 
      51.420.05 Partihandel med tillbehör till kläder 

    51.43    Partihandel med hushållsapparater, radio- och TV-varor 
     51.431  Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater 
      51.431.00 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater 
     51.432  Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 
      51.432.00 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 
     51.433  Partihandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband, samt dvd-, cd- 

och grammofonskivor 
      51.433.00 Partihandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband, samt dvd-, cd- 

och grammofonskivor 
     51.434  Partihandel med elartiklar 
      51.434.01 Partihandel med belysningsartiklar 
      51.434.02 Partihandel med ledningar, strömbrytare och annat elinstallationsmaterial för 

hushållsbruk 

    51.44    Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel 
     51.440  Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel 
      51.440.01 Partihandel med bestick och andra bordsartiklar av metall 
      51.440.02 Partihandel med glas och porslin samt keramikvaror 
      51.440.03 Partihandel med tapeter 
      51.440.04 Partihandel med rengöringsmedel 

    51.45    Partihandel med parfym och kosmetika 
     51.450  Partihandel med parfym och kosmetika 
      51.450.00 Partihandel med parfym och kosmetika 

    51.46    Partihandel med apoteksvaror samt kirurgisk och ortopedisk utrustning 
     51.460  Partihandel med apoteksvaror samt kirurgisk och ortopedisk utrustning 
      51.460.01 Partihandel med apoteksvaror 
      51.460.02 Partihandel med kirurgisk och ortopedisk utrustning 

    51.47    Partihandel med andra hushållsvaror 
     51.471  Partihandel med möbler för hemmet 
      51.471.00 Partihandel med möbler för hemmet 
     51.472  Partihandel med sport- och fritidsartiklar 
      51.472.00 Partihandel med sport- och fritidsartiklar, även cyklar 
     51.473  Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 
      51.473.00 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 
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     51.479  Partihandel med övriga hushållsvaror 
      51.479.01 Partihandel med böcker, tidningar och tidskrifter 
      51.479.02 Partihandel med icke-elektriska hushållsapparater 
      51.479.03 Partihandel med trävaror, korgarbeten, korkvaror m.m. 
      51.479.04 Partihandel med golvbeläggningar 
      51.479.05 Partihandel med diverse andra hushållsvaror och hushållsartiklar 
      51.479.06 Partihandel med musikinstrument och noter 
      51.479.07 Partihandel med foto- och optikvaror 
      51.479.08 Partihandel med spel och leksaker 
      51.479.09 Partihandel med ur, guldsmedsvaror och smycken 
      51.479.10 Partihandel med lädervaror och reseffekter 
      51.479.11 Partihandel med övriga konsumtionsvaror 

   51.5     Partihandel med insatsvaror, utom från jordbruket, samt avfallsprodukter 

    51.51    Partihandel med bränslen 
     51.510  Partihandel med bränslen 
      51.510.01 Partihandel med fasta bränslen 
      51.510.02 Partihandel med motorbränslen, inklusive flygbränslen 
      51.510.03 Partihandel med flytande och gasformiga bränslen samt liknande produkter, utom 

motorbränslen 

    51.52    Partihandel med metaller och metallmalmer 
     51.520  Partihandel med metaller och metallmalmer 
      51.520.01 Partihandel med järnmalm 
      51.520.02 Partihandel med icke-järnhaltiga metallmalmer 
      51.520.03 Partihandel med obearbetat järn och stål 
      51.520.04 Partihandel med obearbetade icke-järnmetaller 

    51.53    Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 
     51.530  Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 
      51.530.01 Partihandel med leveransvirke 
      51.530.02 Partihandel med sågade och hyvlade trävaror 
      51.530.03 Partihandel med sanitetsgods 
      51.530.04 Partihandel med färg, fernissa och lacker 
      51.530.05 Partihandel med planglas 
      51.530.06 Partihandel med andra byggmaterial 

    51.54    Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur 
     51.541  Partihandel med järnhandelsvaror 
      51.541.01 Partihandel med järnhandelsvaror, utom handverktyg 
      51.541.02 Partihandel med handverktyg 
     51.542  Partihandel med VVS-armatur 
      51.542.00 Partihandel med VVS-armatur 

    51.55    Partihandel med kemiska produkter 
     51.550  Partihandel med kemiska produkter 
      51.550.01 Partihandel med gödselmedel och kemiska produkter för jordbruket 
      51.550.02 Partihandel med syntetiska hartser och basplast 
      51.550.03 Partihandel med andra industrikemikalier 



92 

 

Struktur (forts.) 
 

Koder Benämning 
Avdelning     
 Underavdelning    
  Huvudgrupp    
   Grupp    
    Undergrupp   

     
Detalj-
grupp 

7-siffrig  
kod  

    51.56    Partihandel med andra insatsvaror 
     51.561  Partihandel med industriförnödenheter 
      51.561.00 Partihandel med industriförnödenheter 
     51.562  Partihandel med emballage 
      51.562.00 Partihandel med emballage 
     51.569  Partihandel med övriga insatsvaror 
      51.569.01 Partihandel med papper och papp 
      51.569.02 Partihandel med textilfibrer 
      51.569.03 Partihandel med övriga insatsvaror utom papper och textilfibrer 

    51.57    Partihandel med avfallsprodukter och skrot 
     51.571  Partihandel med uttjänta fordon 
      51.571.00 Partihandel med uttjänta fordon 
     51.572  Partihandel med metallavfall och metallskrot 
      51.572.00 Partihandel med metallavfall och metallskrot 
     51.573  Partihandel med avfall och skrot av icke-metall 
      51.573.00 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall 

   51.8     Partihandel med maskiner och utrustning 

    51.81    Partihandel med verktygsmaskiner 
     51.810  Partihandel med verktygsmaskiner 
      51.810.01 Partihandel med verktygsmaskiner för träbearbetning 
      51.810.02 Partihandel med verktygsmaskiner för metallbearbetning 
      51.810.03 Partihandel med verktygsmaskiner för bearbetning av andra material 

    51.82    Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 
     51.820  Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 
      51.820.00 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 

    51.83    Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
     51.830  Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
      51.830.00 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 

    51.84    Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 
     51.840  Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 
      51.840.00 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 

    

 
51.85 

   
Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning samt 
kontorsmöbler 

     51.851  Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
      51.851.00 Partihandel med kontorsmaskiner t.ex. skrivmaskiner, fotokopieringsapparater 

och räknemaskiner 
     51.852  Partihandel med kontorsmöbler 
      51.852.00 Partihandel med kontorsmöbler 

    51.86    Partihandel med elektronikkomponenter 
     51.860  Partihandel med elektronikkomponenter 
      51.860.00 Partihandel med elektronikkomponenter 

    51.87    Partihandel med andra maskiner för industri, handel och sjöfart 
     51.871  Partihandel med mät- och precisionsinstrument 
      51.871.01 Partihandel med instrument och apparater för navigering, lantmäteri, hydrografi, 

oceanografi, hydrologi, meteorologi, geofysik samt mätning av elektriska stor-
heter 
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51.871.02 Partihandel med instrument och apparater för annan mätning, kontroll och prov-

ning 
     51.872  Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 
      51.872.00 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 
     51.873  Partihandel med teleprodukter 
      51.873.00 Partihandel med teleprodukter 
     51.879  Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 
      51.879.01 Partihandel med transportutrustning utom motorfordon, motorcyklar och cyklar 
      51.879.02 Partihandel med tillbehör till maskiner och utrustning 
      51.879.03 Partihandel med lyft- och lastningsutrustning 
      51.879.04 Partihandel med maskiner för livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri 
      51.879.05 Partihandel med övriga elektriska maskiner och apparater 
      51.879.06 Partihandel med andra maskiner, apparater och utrustning för allmänna och spe-

ciella ändamål 

    51.88    Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inklusive traktorer 
     51.880  Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inklusive traktorer 
      51.880.01 Partihandel med jordbrukstraktorer 
      51.880.02 Partihandel med maskiner (ej traktorer), redskap och utrustning för jord- och 

skogsbruk 

   51.9     Övrig partihandel 

    51.90    Övrig partihandel 
     51.900  Övrig partihandel 
      51.900.00 Övrig partihandel 

  52       
Detaljhandel utom med motorfordon; reparation av hushållsartiklar och 
personliga artiklar 

   52.1     Detaljhandel med brett sortiment 

    52.11    Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak 
     52.111  Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 
      52.111.01 Varuhus- och stormarknadshandel, mest ej djupfrysta livsmedel, drycker och 

tobak 
      52.111.02 Varuhus- och stormarknadshandel, mest djupfrysta livsmedel 
     52.112  Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 
      52.112.00 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 

    52.12    Annan detaljhandel med brett sortiment 
     52.121  Annan varuhus- och stormarknadshandel 
      52.121.00 Annan varuhus- och stormarknadshandel 
     52.129  Övrig detaljhandel med brett sortiment 
      52.129.00 Övrig detaljhandel med brett sortiment 

   52.2     Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak 

    52.21    Butikshandel med frukt och grönsaker 
     52.210  Butikshandel med frukt och grönsaker 
      52.210.00 Butikshandel med frukt och grönsaker 

    52.22    Butikshandel med kött och köttvaror 
     52.220  Butikshandel med kött och köttvaror 
      52.220.00 Butikshandel med kött och köttvaror 
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    52.23    Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 
     52.230  Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 
      52.230.00 Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 

    52.24    Butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer 
     52.241  Butikshandel med bröd och konditorivaror 
      52.241.00 Butikshandel med bröd och konditorivaror 
     52.242  Butikshandel med konfektyrer 
      52.242.00 Butikshandel med konfektyrer 

    52.25    Butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
     52.250  Butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
      52.250.00 Butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 

    52.26    Butikshandel med tobak 
     52.260  Butikshandel med tobak 
      52.260.00 Butikshandel med tobak 

    52.27    Annan specialiserad butikshandel med livsmedel 
     52.271  Butikshandel med hälsokost 
      52.271.00 Butikshandel med hälsokost 
     52.279  Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 
      52.279.01 Butikshandel med mejeriprodukter och ägg 
      52.279.02 Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel, ej hälsokost, mejeriprodukter 

och ägg 

   52.3     Butikshandel med läkemedel, sjukvårdsartiklar, kosmetika och hygienartiklar 

    52.31    Butikshandel med läkemedel 
     52.310  Butikshandel med läkemedel 
      52.310.00 Butikshandel med läkemedel 

    52.32    Butikshandel med sjukvårdsartiklar 
     52.320  Butikshandel med sjukvårdsartiklar 
      52.320.00 Butikshandel med sjukvårdsartiklar 

    52.33    Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 
     52.330  Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 
      52.330.00 Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 

   52.4     Övrig specialiserad butikshandel med nya varor 

    52.41    Butikshandel med textilier 
     52.410  Butikshandel med textilier 
      52.410.01 Butikshandel med textilier, utom sybehör 
      52.410.02 Butikshandel med sybehör 

    52.42    Butikshandel med kläder 
     52.421  Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 
      52.421.00 Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 
     52.422  Butikshandel med herrkläder 
      52.422.00 Butikshandel med herrkläder 
     52.423  Butikshandel med damkläder 
      52.423.00 Butikshandel med damkläder 
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     52.424  Butikshandel med barnkläder 
      52.424.00 Butikshandel med barnkläder 
     52.425  Butikshandel med pälsar 
      52.425.00 Butikshandel med pälsar 

    52.43    Butikshandel med skodon och lädervaror 
     52.431  Butikshandel med skodon 
      52.431.00 Butikshandel med skodon 
     52.432  Butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror 
      52.432.00 Butikshandel med lädervaror och reseffekter 

    52.44    Butikshandel med möbler samt belysnings och bosättningsartiklar 
     52.441  Butikshandel med möbler för hemmet 
      52.441.00 Butikshandel med möbler för hemmet 
     52.442  Butikshandel med inredningstextilier 
      52.442.00 Butikshandel med inredningstextilier 
     52.443  Butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror 
      52.443.01 Butikshandel med diverse köksartiklar, bestick, glas och porslin 
      52.443.02 Butikshandel med trä-, kork- och korgartiklar 
      52.443.03 Butikshandel med diverse icke-elektriska hushållsapparater, artiklar och utrust-

ning 
     52.444  Butikshandel med belysningsartiklar 
      52.444.00 Butikshandel med belysningsartiklar 

    52.45    Butikshandel med elektriska hushållsapparater samt radio- och TV-varor 
     52.451  Butikshandel med elektriska hushållsapparater 
      52.451.00 Butikshandel med elektriska hushållsapparater 
     52.452  Butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 
      52.452.00 Butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 
     52.453  Butikshandel med  inspelade och oinspelade kassett- och videoband samt dvd-, 

cd- och grammofonskivor 
      52.453.00 Butikshandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband samt dvd-, 

cd- och grammofonskivor 
     52.454  Butikshandel med musikinstrument och noter 
      52.454.00 Butikshandel med musikinstrument och noter 

    52.46    Butikshandel med järnhandelsvaror, färger och glas 
     52.461  Butikshandel med järnhandels-, bygg- och VVS-varor 
      52.461.01 Butikshandel med järnhandelsvaror 
      52.461.02 Butikshandel med glas 
      52.461.03 Butikshandel med gör-det-själv-artiklar 
      52.461.04 Butikshandel med VVS-varor 
      52.461.05 Butikshandel med andra byggvaror 
     52.462  Butikshandel med färger, fernissor och lacker 
      52.462.00 Butikshandel med färger, fernissor och lacker 

    52.47    Butikshandel med böcker, tidningar och pappersvaror 
     52.471  Butikshandel med böcker och  kontorsförbrukningsvaror 
      52.471.01 Butikshandel med böcker 
      52.471.02 Butikshandel med kontorsförbrukningsvaror 
     52.472  Butikshandel med tidningar och tidskrifter 
      52.472.00 Butikshandel med tidningar och tidskrifter 
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    52.48    Annan specialiserad butikshandel 
     52.481  Butikshandel med glasögon, och andra optiska artiklar, ej fotoutrustning 
      52.481.00 Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar, ej fotoutrustning 
     52.482  Butikshandel med fotoutrustning 
      52.482.00 Butikshandel med fotoutrustning 
     52.483  Butikshandel med ur 
      52.483.00 Butikshandel med ur 
     52.484  Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 
      52.484.00 Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 
     52.485  Butikshandel med sport- och fritidsartiklar 
      52.485.00 Butikshandel med sport- och fritidsartiklar 
     52.486  Butikshandel med spel och leksaker 
      52.486.00 Butikshandel med spel och leksaker 
     52.487  Butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel 
      52.487.00 Butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel 
     52.488  Butikshandel med smådjur 
      52.488.00 Butikshandel med smådjur 
      52.491  Butikshandel med konst, inklusive galleritjänster 
      52.491.00 Butikshandel med konst, inklusive galleritjänster 
     52.492  Butikshandel med mynt och frimärken 
      52.492.00 Butikshandel med mynt och frimärken 
     52.493  Butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och programvara 
      52.493.01 Butikshandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
      52.493.02 Butikshandel med datorer och standardprogram 
     52.494  Butikshandel med telekommunikationsutrustning 
      52.494.00 Butikshandel med telekommunikationsutrustning 
     52.495  Butikshandel med tapeter, mattor och mjuka golvbeläggningar 
      52.495.00 Butikshandel med tapeter, mattor och mjuka golvbeläggningar 
     52.496  Detaljhandel med båtar och båttillbehör 
      52.496.00 Detaljhandel med båtar och båttillbehör 
     52.497  Butikshandel med kontorsmöbler 
      52.497.00 Butikshandel med kontorsmöbler 
     52.499  Övrig specialiserad butikshandel 
      52.499.01 Butikshandel med souvenirer 
      52.499.02 Butikshandel med rengöringsmedel 
      52.499.03 Butikshandel med olja, gasol, kol och ved för hushållsbruk 
      52.499.04 Diverse övrig specialiserad butikshandel med andra varor än livsmedel 

   52.5     Butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor 

    52.50    Butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor 
     52.501  Butikshandel med antikviteter och begagnade böcker 
      52.501.01 Butikshandel med antikviteter 
      52.501.02 Butikshandel med begagnade böcker 
     52.509  Butikshandel med begagnade varor, ej antikviteter och böcker 
      52.509.00 Butikshandel med begagnade varor, ej antikviteter och böcker 

   52.6      Detaljhandel, ej i butik 

    52.61    Postorderhandel 
     52.611  Postorderhandel med brett sortiment 
      52.611.00 Postorderhandel med brett sortiment 
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     52.612  Postorderhandel med textilier och konfektion 
      52.612.00 Postorderhandel med textilier och konfektion 
     52.613  Postorderhandel med sport- och fritidsutrustning 
      52.613.00 Postorderhandel med sport- och fritidsutrustning 
     52.614  Postorderhandel med böcker och andra mediavaror 
      52.614.00 Postorderhandel med böcker och andra mediavaror 
     52.615  Postorderhandel med bosättningsvaror 
      52.615.00 Postorderhandel med bosättningsvaror 
     52.616  Postorderhandel med övriga varor 
      52.616.00 Postorderhandel med övriga varor 
     52.617  Detaljhandel via internet med brett sortiment 
      52.617.00 Detaljhandel via internet med brett sortiment 
     52.618  Detaljhandel via internet med böcker, mediavaror samt datorutrustning 
      52.618.00 Detaljhandel via internet med böcker, mediavaror samt datorutrustning 
     52.619  Detaljhandel via internet med övriga varor 
      52.619.00 Detaljhandel via internet med övriga varor 

    52.62    Torg- och marknadshandel 
     52.621  Torg- och marknadshandel med livsmedel 
      52.621.00 Torg- och marknadshandel med livsmedel 
     52.629  Torg- och marknadshandel med andra varor än livsmedel 
      52.629.00 Torg- och marknadshandel med andra varor än livsmedel 

    52.63    Annan detaljhandel, ej i butik 
     52.631  Provisionshandel 
      52.631.00 Provisionshandel 
     52.632  Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel 
      52.632.00 Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel 
     52.633  Ambulerande och tillfällig handel med andra varor än livsmedel 
      52.633.00 Ambulerande och tillfällig handel med andra varor än livsmedel 
     52.639  Övrig detaljhandel, ej i butik 
      52.639.00 Övrig detaljhandel, ej i butik 

   52.7     Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 

    52.71    Reparation av skodon och andra lädervaror 
     52.710  Reparation av skodon och andra lädervaror 
      52.710.00 Reparation av skodon och andra lädervaror 

    52.72    Reparation av elektriska hushållsartiklar 
     52.720  Reparation av elektriska hushållsartiklar 
      52.720.01 Reparation av radio- och TV-apparater och annan audio- och videoutrustning 
      52.720.02 Reparation av andra elektriska hushållsartiklar 

    52.73    Reparation av ur och guldsmedsvaror 
     52.730  Reparation av ur och guldsmedsvaror 
      52.730.00 Reparation av ur och guldsmedsvaror 

    52.74    Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 
     52.740  Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 
      52.740.01 Reparation av kläder och hushållstextilier 
      52.740.02 Reparation av cyklar 
      52.740.03 Övrig reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 
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H       HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 

 HA     Hotell- och restaurangtjänster 

  55      Hotell- och restaurangtjänster 

   55.1     Hotelltjänster 

    55.10    Hotelltjänster 
     55.101  Hotelltjänster med restaurang 
      55.101.00 Hotelltjänster med restaurang 
     55.102  Drift av konferensanläggningar 
      55.102.00 Drift av konferensanläggningar 
     55.103  Hotelltjänster utan restaurang 
      55.103.00 Hotelltjänster utan restaurang 

   55.2     Campingplatstjänster och andra logitjänster 

    55.21    Vandrarhemstjänster m.m. 
     55.210  Vandrarhemstjänster m.m. 
      55.210.00 Vandrarhemstjänster m.m. 

    55.22    Campingplatstjänster 
     55.220  Campingplatstjänster 
      55.220.00 Campingplatstjänster 

    55.23    Andra logitjänster 
     55.230  Andra logitjänster 
      55.230.01 Barnkolonitjänster 
      55.230.02 Stugby- och semesterbytjänster 
      55.230.03 Annan korttidsuthyrning av möblerade rum och bostäder 
      55.230.04 Sovvagnstjänster och liknande tjänster i andra transportmedel 
      55.230.05 Övriga logitjänster 

   55.3     Restaurangtjänster 

    55.30    Restaurangtjänster 
     55.300  Restaurangtjänster 
      55.300.01 Restaurangtjänster med bordsservering 
      55.300.02 Restaurangtjänster på tåg och båt 
      55.300.03 Restaurangtjänster utan bordsservering 
      55.300.04 Andra restaurangtjänster 

   55.4     Bartjänster 

    55.40    Bartjänster 
     55.400  Bartjänster 
      55.400.00 Bartjänster 

   55.5     Personalmatsalstjänster, catering och centralkökstjänster 

    55.51    Personalmatsalstjänster 
     55.510  Personalmatsalstjänster 
      55.510.00 Personalmatsalstjänster 
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    55.52    Catering och centralkökstjänster 
     55.521  Catering för transportsektorn 
      55.521.00 Catering för transportsektorn 
     55.522  Centralkökstjänster för sjukhus 
      55.522.00 Centralkökstjänster för sjukhus 
     55.523  Centralkökstjänster för skolor, omsorgs- och andra institutioner 
      55.523.00 Centralkökstjänster för skolor, omsorgs- och andra institutioner 
     55.529  Övrig catering samt övriga centralkökstjänster 
      55.529.00 Catering för privathushåll 
        
        
I        TRANSPORT-, MAGASINERINGS- OCH KOMMUNIKATIONS-

TJÄNSTER 

 IA      Transport-, magasinerings- och kommunikationstjänster 

  60      Landtransport; transport i rörsystem 

   60.1     Järnvägstransport 

    60.10    Järnvägstransport 
     60.100  Järnvägstransport 
      60.100.01 Passagerartransport med fjärrtåg 
      60.100.02 Passagerartransport med fjärrbiltåg 
      60.100.03 Transport av frysta eller kylda varor med fjärr-, pendel- och stadståg 
      60.100.04 Transport av petroleumprodukter med fjärr-, pendel och stadståg 
      60.100.05 Transport av andra vätskor och gaser i bulk, med fjärr-, pendel- och stadståg 
      60.100.06 Containertransport med fjärr-, pendel- och stadståg 
      60.100.07 Postbefordran med fjärr-, pendel- och stadståg 
      60.100.08 Transport av torra varor i bulk med fjärr-, pendel- och stadståg 
      60.100.09 Övrig godsbefordran med fjärr-, pendel- och stadståg 
      60.100.10 Växling, rangering 

   60.2      Övrig landtransport 

    60.21    Annan linjebunden landtransport av passagerare 
     60.211  Kollektivtrafiktransport 
      60.211.01 Lokaltransport av passagerare med tåg 
      60.211.02 Reguljär lokaltransport av passagerare utom med tåg 
      60.211.03 Särskild lokaltransport av passagerare utom med tåg 
      60.211.04 Passagerartransport med linbanor, kabinbanor och skidliftar 
      60.211.05 Övrig linjebunden landtransport av passagerare 
      60.211.06 Landtransport med flera olika transportmedel 
     60.212  Linjebusstransport m.m. 
      60.212.01 Linjebusstransport i fjärrtrafik 
      60.212.02 Särskild busstransport i fjärrtrafik utom med charterbuss 

    60.22    Taxitransport och uthyrning av personbil med förare 
     60.220  Taxitransport och uthyrning av personbil med förare 
      60.220.01 Taxitransport 
      60.220.02 Uthyrning av personbil med förare 
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    60.23    Annan landtransport av passagerare 
     60.230  Annan landtransport av passagerare 
      60.230.01 Charterbusstransport 
      60.230.02 Sightseeingbusstjänster 
      60.230.03 Passagerartransport med fordon dragna av djur 
      60.230.04 Övrig icke-linjebunden landtransport av passagerare 

    60.24    Vägtransport av gods 
     60.240  Vägtransport av gods 
      60.240.01 Vägtransport av frysta eller kylda varor 
      60.240.02 Vägtransport av petroleumprodukter 
      60.240.03 Vägtransport av vätskor eller gaser i bulk 
      60.240.04 Vägtransport av gods i container 
      60.240.05 Vägtransport av flyttgods 
      60.240.06 Vägtransport av torra varor i bulk 
      60.240.07 Annan vägtransport av gods i specialfordon 
      60.240.08 Vägtransport av post 
      60.240.09 Vägtransport av annat gods 
      60.240.10 Uthyrning av godstransportfordon med förare 

   60.3     Transport i rörsystem 

    60.30    Transport i rörsystem 
     60.300  Transport i rörsystem 
      60.300.01 Transport av råolja eller raffinerad olja och av petroleumprodukter i rörsystem 
      60.300.02 Transport av naturgas i rörsystem 
      60.300.03 Transport av andra varor i rörsystem 

  61      Sjötransport 

   61.1     Transport över hav eller i kustsjöfart 

    61.10    Transport över hav eller i kustsjöfart 
     61.101  Färjetransport över hav eller i kustsjöfart 
      61.101.01 Passagerartransport med färja över hav eller i kustsjöfart 
      61.101.02 Färjetransport av frysta eller kylda varor över hav eller i kustsjöfart 
      61.101.03 Färjetransport av gods i container över hav eller i kustsjöfart 
      61.101.04 Postbefordran med färja över hav eller i kustsjöfart 
      61.101.05 Färjetransport av annat gods över hav eller i kustsjöfart 
     61.102  Transport över hav eller i kustsjöfart utom med färja 
      61.102.01 Passagerartransport över hav eller i kustsjöfart utom med färja 
      61.102.02 Transport av frysta eller kylda varor över hav eller i kustsjöfart utom med färja 
      61.102.03 Transport av råolja över hav eller i kustsjöfart 
      61.102.04 Transport av vätskor (ej råolja) eller gaser i bulk över hav eller i kustsjöfart 
      61.102.05 Transport av gods i container över hav eller i kustsjöfart utom med färja 
      61.102.06 Postbefordran över hav eller i kustsjöfart utom med färja 
      61.102.07 Transport av torra varor i bulk, över hav eller i kustsjöfart 
      61.102.08 Transport av annat gods över hav eller i kustsjöfart utom med färja 
      61.102.09 Uthyrning av fartyg och båtar för havs- och kustsjöfart, med besättning 
      61.102.10 Bogsering vid havs- och kustsjöfart 
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   61.2     Transport i sjöfart på inre vattenvägar 

    61.20    Transport i sjöfart på inre vattenvägar 
     61.200  Transport i sjöfart på inre vattenvägar 
      61.200.01 Passagerartransport med färjor på inre vattenvägar 
      61.200.02 Annan passagerartransport på inre vattenvägar 
      61.200.03 Transport av frysta eller kylda varor på inre vattenvägar 
      61.200.04 Transport av råolja på inre vattenvägar 
      61.200.05 Transport av vätskor (ej råolja) eller gaser i bulk på inre vattenvägar 
      61.200.06 Transport av gods i container, på inre vattenvägar 
      61.200.07 Transport av annat gods på inre vattenvägar 
      61.200.08 Uthyrning av fartyg och båtar för transport på inre vattenvägar, med besättning 
      61.200.09 Bogsering på inre vattenvägar 

  62      Lufttransport 

   62.1     Reguljär lufttransport 

    62.10    Reguljär lufttransport 
     62.100  Reguljär lufttransport 
      62.100.01 Reguljär lufttransport av passagerare 
      62.100.02 Reguljär lufttransport av post 
      62.100.03 Reguljär lufttransport av gods i container 
      62.100.04 Reguljär lufttransport av annat gods 

   62.2     Icke reguljär lufttransport 

    62.20    Icke reguljär lufttransport 
     62.200  Icke reguljär lufttransport 
      62.200.01 Icke reguljär lufttransport av passagerare 
      62.200.02 Icke reguljär lufttransport av gods 
      62.200.03 Uthyrning av luftfartyg med besättning 

   62.3     Rymdtransport 

    62.30    Rymdtransport 
     62.300  Rymdtransport 
      62.300.00 Rymdtransport 

  63      Stödtjänster till transport; resebyråtjänster 

   63.1     Godshantering och magasinering 

    63.11    Godshantering 
     63.110  Godshantering 
      63.110.01 Containerhantering 
      63.110.02 Annan godshantering utom med container 

    63.12    Varulagring och magasinering 
     63.120  Varulagring och magasinering 
      63.120.01 Lagring av frysta eller kylda varor 
      63.120.02 Lagring av vätskor eller gaser 
      63.120.03 Lagring av spannmål 
      63.120.04 Annan varulagring och magasinering 
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   63.2     Övriga stödtjänster till transport 

    63.21    Övriga stödtjänster till landtransport 
     63.210  Övriga stödtjänster till landtransport 
      63.210.01 Stödtjänster till järnvägstransport 
      63.210.02 Busstationstjänster 
      63.210.03 Vägtulltjänster 
      63.210.04 Tulltjänster för broar och tunnlar 
      63.210.05 Parkeringstjänster 
      63.210.06 Diverse övriga stödtjänster till landtransport 

    63.22    Övriga stödtjänster till sjöfart 
     63.220  Övriga stödtjänster till sjöfart 
      63.220.01 Hamntjänster och tjänster från andra anläggningar för sjöfart utom godshantering
      63.220.02 Lotstjänster 
      63.220.03 Dockningstjänster 
      63.220.04 Tjänster till stöd för navigation 
      63.220.05 Bärgning av fartyg 
      63.220.06 Diverse övriga stödtjänster till sjöfart 

    63.23    Övriga stödtjänster till luftfart 
     63.230  Övriga stödtjänster till luftfart 
      63.230.01 Drift av flygterminaler, utom godshantering 
      63.230.02 Flygledning och flygkontroll 
      63.230.03 Diverse övriga stödtjänster till luftfart 

   63.3     Researrangemang; turistservice 

    63.30    Researrangemang; turistservice 
     63.301  Researrangemang 
      63.301.00 Paketresearrangemang 
     63.302  Försäljning och förmedling av resor, hotellbokning 
      63.302.00 Försäljning och förmedling av resor, hotellbokning 
     63.303  Turistservice 
      63.303.01 Turistbyråtjänster 
      63.303.02 Guidning 

   63.4     Annan transportförmedling 

    63.40    Annan transportförmedling 
     63.400  Annan transportförmedling 
      63.400.01 Skeppsmäklartjänster 
      63.400.02 Andra speditörstjänster 
      63.400.03 Andra stödtjänster i samband med transport 

  64      Post- och telekommunikationstjänster 

   64.1     Postbefordran 

    64.11    Postbefordran via nationella Posten 
     64.110  Postbefordran via nationella Posten 
      64.110.01 Postbefordran av tidningar och tidskrifter 
      64.110.02 Postbefordran av brev 
      64.110.03 Postbefordran av paket 
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      64.110.04 Postkontorstjänster 
      64.110.05 Andra posttjänster 

    64.12    Annan postbefordran än via nationella Posten 
     64.120  Annan postbefordran än via nationella Posten 
      64.120.01 Kurirtjänster med hjälp av flera transportmedel 
      64.120.02 Andra kurirtjänster; tidningsutdelning 

   64.2     Telekommunikationstjänster 

    64.20    Telekommunikationstjänster 
     64.201  Fasta nätdriftstjänster 
      64.201.01 Offentliga lokaltelefonitjänster 
      64.201.02 Offentliga interurbana telefonitjänster 
      64.201.03 Tjänster från gemensamma nät 
      64.201.04 Tjänster från särskilda nät 
      64.201.05 Datanättjänster 
      64.201.06 Sammankoppling av kommunikationsnät 
      64.201.07 Mobiltelefontjänster 
      64.201.08 Internetaccesstjänster 
      64.201.09 Andra telekommunikationstjänster 
     64.202  Radieringstjänster 
      64.202.01 TV-sändning 
      64.202.02 Radiosändning 
     64.203  Kabel-TV-tjänster 
      64.203.00 Kabel-TV-tjänster 
        
        
J        FINANSIELLA TJÄNSTER 

 JA      Finansiella tjänster 

  65      Finansförmedling utom försäkrings- och pensionsfondstjänster 

   65.1     Banktjänster 

     65.11 65.11  Centralbankstjänster 
     65.110  Centralbankstjänster 
      65.110.00 Centralbankstjänster 

    65.12    Banktjänster utom centralbankstjänster 
     65.120  Banktjänster utom centralbankstjänster 
      65.120.00 Banktjänster utom centralbankstjänster 

   65.2     Annan finansförmedling 

    65.21    Finansiell leasing 
     65.210  Finansiell leasing 
      65.210.00 Finansiell leasing 
    65.22    Annan kreditgivning 
     65.220  Annan kreditgivning 
      65.220.00 Annan kreditgivning 
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    65.23    Övrig finansförmedling utom försäkrings- och pensionsfondstjänster 
     65.231  Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning 
      65.231.00 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning 
     65.232  Aktiefonds-, räntefonds- och valutafondstjänster m.m. 
      65.232.00 Aktiefonds-, räntefonds- och valutafondstjänster m.m. 

  66      Försäkrings- och pensionsfondstjänster utom obligatorisk socialförsäkring 

   66.0     Försäkrings- och pensionsfondstjänster utom obligatorisk socialförsäkring 

    66.01    Livförsäkring 
     66.011  Fondanknuten livförsäkring 
      66.011.01 Fondanknuten livförsäkring 
      66.011.02 Återförsäkring i samband med fondanknuten livförsäkring 
     66.012  Livförsäkring utom fondanknuten livförsäkring 
      66.012.01 Livförsäkring utom fondanknuten livförsäkring 
      66.012.02 Återförsäkring i samband med livförsäkring utom fondanknuten livförsäkring 

    66.02    Pensionsfondstjänster 
     66.020  Pensionsfondstjänster 
      66.020.01 Pensionsfondstjänster 
      66.020.02 Återförsäkring i samband med pensionsfonder 

    66.03    Skadeförsäkring 
     66.030  Skadeförsäkring 
      66.030.01 Olycksfallsförsäkring 
      66.030.02 Sjukförsäkring 
      66.030.03 Lång sjukförsäkring 
      66.030.04 Motorfordonsförsäkring, ansvar mot tredje man 
      66.030.05 Övrig motorfordonsförsäkring 
      66.030.06 Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring 
      66.030.07 Fraktförsäkring 
      66.030.08 Brand- och annan egendomsförsäkring 
      66.030.09 Allmän ansvarighetsförsäkring 
      66.030.10 Kredit- och borgensförsäkring 
      66.030.11 Assistansförsäkring 
      66.030.12 Rättskyddsförsäkring 
      66.030.13 Diverse förmögenhetsförsäkringar 
      66.030.14 Övrig skadeförsäkring 
      66.030.15 Återförsäkring i samband skadeförsäkring 

  67      Stödtjänster till finansförmedling 

   67.1     Stödtjänster till finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet 

    67.11    Administrativa tjänster till  finansiella marknader 
     67.110  Administrativa tjänster till  finansiella marknader 
      67.110.00 Administrativa tjänster till  finansiella marknader 

    67.12    Handel med och förvaltning av värdepapper, för annans räkning 
     67.120  Handel med och förvaltning av värdepapper, för annans räkning 
      67.120.00 Handel med och förvaltning av värdepapper, för annans räkning 
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    67.13    Andra stödtjänster till finansförmedling 
     67.130  Andra stödtjänster till finansförmedling 
      67.130.00 Andra stödtjänster till finansförmedling 

   67.2     Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 

    67.20    Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 
     67.201  Försäkringsmäklartjänster 
      67.201.00 Försäkringsmäklartjänster 
     67.202  Övriga stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 
      67.202.00 Övriga stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 
        
        
K       FASTIGHETS-, UTHYRNINGS- OCH FÖRETAGSTJÄNSTER 

 KA     Fastighets-, uthyrnings- och företagstjänster 

  70      Fastighetstjänster 

   70.1     Exploatering av och handel med egna fastigheter 

    70.11    Markexploatering 
     70.110  Markexploatering 
      70.110.01 Markexploatering, av egna bostadsfastigheter 
      70.110.02 Markexploatering, av egna fastigheter av annat slag 

    70.12    Handel med egna fastigheter 
     70.120  Handel med egna fastigheter 
      70.120.01 Köp och försäljning av egna bostadsfastigheter 
      70.120.02 Köp och försäljning av egna obebyggda tomter avsedda för bostadsbyggnader 
      70.120.03 Köp och försäljning av egna fastigheter andra än bostadsfastigheter 
      70.120.04 Köp och försäljning av egna obebyggda tomter avsedda för andra byggnader än 

bostäder 

   70.2     Uthyrning och förvaltning av egna fastigheter 

    70.20    Uthyrning och förvaltning av egna fastigheter 
     70.201  Uthyrning och förvaltning av egna bostäder 
      70.201.00 Uthyrning och förvaltning av egna bostäder 
     70.202  Uthyrning och förvaltning av egna industrilokaler 
      70.202.00 Uthyrning och förvaltning av egna industrilokaler 
     70.203  Uthyrning och förvaltning av egna, andra lokaler än industrilokaler 
      70.203.00 Uthyrning och förvaltning av egna, andra lokaler än industrilokaler 
     70.204  Förvaltning i bostadsrättsföreningar (ej på uppdrag) 
      70.204.00 Förvaltning i bostadsrättsföreningar (ej på uppdrag) 
     70.209  Övrig fastighetsförvaltning 
      70.209.00 Övrig fastighetsförvaltning 

   70.3     Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag 

    70.31    Fastighetsförmedling 
     70.310  Fastighetsförmedling 
      70.310.01 Förmedling av bostadsfastigheter 
      70.310.02 Förmedling av obebyggda tomter avsedda för bostadsbyggnader 
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      70.310.03 Förmedling av andra fastigheter än bostadsfastigheter 
      70.310.04 Förmedling av obebyggda tomter avsedda för andra byggnader än bostäder 
      70.310.05 Fastighetsvärdering 

    70.32    Fastighetsförvaltning på uppdrag 
     70.321  Förvaltning av bostadsfastigheter i rikskooperativ regi 
      70.321.00 Förvaltning av bostadsfastigheter i rikskooperativ regi 
     70.329  Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag 
      70.329.01 Uppdragsförvaltning av bostadsfastigheter, utom i rikskooperativ regi 
      70.329.02 Uppdragsförvaltning av andra än bostadsfastigheter, utom i rikskooperativ regi 
      70.329.03 Fastighetsskötsel på uppdrag 

  

 
71 

     
Uthyrning av fordon och maskiner utan bemanning samt av hushållsartiklar och 
varor för personligt bruk 

   71.1     Biluthyrning 

    71.10    Biluthyrning 
     71.100  Biluthyrning 
      71.100.00 Uthyrning av personbilar och lätta lastbilar (högst 3 500 kg), utan förare 

   71.2     Uthyrning av andra transportmedel 

    71.21    Uthyrning av andra landtransportmedel 
     71.210  Uthyrning av andra landtransportmedel 
      71.210.01 Uthyrning av motorfordon för godstransport utan förare 
      71.210.02 Uthyrning av järnvägstransportmedel 
      71.210.03 Uthyrning av containrar 
      71.210.04 Uthyrning av motorcyklar, husvagnar och campingbilar 
      71.210.05 Uthyrning av andra landtransportmedel utan förare 

    71.22    Uthyrning av fartyg utan besättning 
     71.220  Uthyrning av fartyg utan besättning 
      71.220.00 Uthyrning av fartyg utan besättning 

    71.23    Uthyrning av luftfartyg utan besättning 
     71.230  Uthyrning av luftfartyg utan besättning 
      71.230.00 Uthyrning av luftfartyg utan besättning 

   71.3     Uthyrning av maskiner och utrustning 

    71.31    Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap utan förare 
     71.310  Uthyrning av jord- och skogsbruksmaskiner, jord- och skogsbruksredskap utan 

förare 
      71.310.00 Uthyrning av jord- och skogsbruksmaskiner, jord- och skogsbruksredskap utan 

förare 

    71.32    Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner utan förare 
     71.320  Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner utan förare 
      71.320.00 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner utan förare 

    71.33    Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inklusive datorer 
     71.330  Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inklusive datorer 
      71.330.01 Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer) utan operatör
      71.330.02 Uthyrning av datorer 
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    71.34    Annan uthyrning av maskiner och utrustning utan operatör 
     71.340  Annan uthyrning av maskiner och utrustning utan operatör 
      71.340.00 Annan uthyrning av maskiner och utrustning utan operatör 

   71.4     Uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk 

    71.40    Uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk 
     71.401  Uthyrning av video- och dvd- filmer 
      71.401.00 Uthyrning av video- och dvd- filmer 
     71.402  Uthyrning av andra varor för personligt och hushållsbruk 
      71.402.01 Uthyrning av TV- och radioapparater, videobandspelare och liknande utrustning 

och tillbehör 
      71.402.02 Uthyrning av möbler och andra hushållsartiklar 
      71.402.03 Uthyrning av sport- och hobbyutrustning 
      71.402.04 Operationell leasing och uthyrning av musikinstrument 
      71.402.05 Uthyrning av andra varor för personligt bruk 

  72      Databehandlingstjänster m.m. 

   72.1     Konsulttjänster avseende maskinvara 

    72.10    Konsulttjänster avseende maskinvara 
     72.100  Konsulttjänster avseende maskinvara 
      72.100.00 Konsulttjänster avseende maskinvara 

   72.2     Konsulttjänster avseende system- och programvara 

    72.21    Utgivning av programvara 
     72.210  Utgivning av programvarupaket 
      72.210.01 Utgivning av system och användarverktyg 
      72.210.02 Utgivning av tillämpningsprogram 
      72.210.03 Databärare med registrerat material för användning i ADB-system 

    72.22    Andra konsulttjänster avseende system- och programvara 
     72.220  Datakonsulttjänster 
      72.220.01 Systemanalys 
      72.220.02 Systemdesign 
      72.220.03 Utveckling av kundspecifik programvara 
      72.220.04 Systemunderhåll 
      72.220.05 Andra datakonsulttjänster 

   72.3     Datadrifttjänster och databehandling 

    72.30    Datadrifttjänster och databehandling 
     72.300  Datadrifttjänster och databehandling 
      72.300.01 Datordrifttjänster 
      72.300.02 Databehandling, tabulering m.m. 
      72.300.03 Dataregistrering 
      72.300.04 Servertjänster 
      72.300.05 Annan databehandling 
      72.300.06 Försäljning av annonsplats på internet av webbhotell 



108 

 

Struktur (forts.) 
 

Koder Benämning 
Avdelning     
 Underavdelning    
  Huvudgrupp    
   Grupp    
    Undergrupp   

     
Detalj-
grupp 

7-siffrig  
kod  

   72.4     Databastjänster 

    72.40    Databastjänster 
     72.400  Databastjänster 
      72.400.01 On-line publicering 
      72.400.02 Söktjänster på internet 
      72.400.03 Andra databastjänster 
      72.400.04 Övrig försäljning av annonsplats på internet 

   

 
72.5 

 

   
Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt databehand-
lingsutrustning 

   

  
72.50 

   
Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt databehand-
lingsutrustning 

     72.500  Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt databehand-
lingsutrustning 

      72.500.01 Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner 
      72.500.02 Underhåll och reparation av databehandlingsutrustning 

   72.6     Andra datoranknutna tjänster 

    72.60    Andra datoranknutna tjänster 
     72.600  Andra datoranknutna tjänster 
      72.600.00 Andra datoranknutna tjänster 

  73      Forskning och utveckling 

   73.1     Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 

    73.10    Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 
     73.101  Naturvetenskaplig forskning och utveckling 
      73.101.01 Forskning och utveckling inom fysik 
      73.101.02 Forskning och utveckling inom kemi och biologi 
      73.101.03 Annan naturvetenskaplig forskning och utveckling 
     73.102  Teknisk forskning och utveckling 
      73.102.00 Teknisk forskning och utveckling 
     73.103  Medicinsk och farmaceutisk forskning och utveckling 
      73.103.00 Medicinsk och farmaceutisk forskning och utveckling 
     73.104  Lantbruksvetenskaplig forskning och utveckling 
      73.104.00 Lantbruksvetenskaplig forskning och utveckling 
     73.105  Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i naturvetenskap och 

teknik 
      73.105.00 Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i naturvetenskap och 

teknik 

   73.2     Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 

    73.20    Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 
     73.201  Samhällsvetenskaplig forskning och utveckling 
      73.201.01 Forskning och utveckling inom kulturvetenskap, sociologi och psykologi 
      73.201.02 Forskning och utveckling inom ekonomi 
      73.201.03 Forskning och utveckling inom juridik 
     73.202  Humanistisk forskning och utveckling 
      73.202.01 Forskning och utveckling inom lingvistik och språkvetenskap 
      73.202.02 Annan humanistisk forskning och utveckling 
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73.203 

 
Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i samhällsvetenskap 
och humaniora 

      73.203.00 Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i samhällsvetenskap 
och humaniora 

  74       Diverse övriga företagstjänster 

   74.1     Juridiska och ekonomiska konsulttjänster, holdingverksamhet 

    74.11    Juridiska tjänster 
     74.111  Juridiska tjänster, utom för patent- och copyrightfrågor 
      74.111.01 Juridiska tjänster inom det straffrättsliga området 
      74.111.02 Juridiska tjänster inom andra rättsområden 
      74.111.03 Juridiska tjänster i rättsfrågor  av domstolsliknande slag m.m. 
      74.111.04 Andra juridiska tjänster såsom utarbetande av rättshandlingar 
      74.111.05 Exekutivauktionstjänster 
      74.111.06 Annan juridisk rådgivning 
     74.112  Rådgivning och handläggning avseende patent- och copyrightfrågor 
      74.112.00 Rådgivning och handläggning avseende patent och copyrightfrågor 

    74.12    Redovisning och bokföring, revision; skatterådgivning 
     74.120  Redovisning och bokföring, revision; skatterådgivning 
      74.120.01 Revision 
      74.120.02 Redovisningsanalys 
      74.120.03 Utarbetande av redovisningar 
      74.120.04 Andra redovisningstjänster 
      74.120.05 Bokföring, utom deklaration 
      74.120.06 Skatte- och deklarations rådgivning 

    74.13    Marknads- och opinionsundersökning 
     74.130  Marknads- och opinionsundersökning 
      74.130.01 Marknadsundersökning 
      74.130.02 Opinionsundersökning 

    74.14    Konsulttjänster avseende företags organisation, information m.m. 
     74.140  Konsulttjänster avseende företags organisation, information m.m. 
      74.140.01 Allmän företagsrådgivning 
      74.140.02 Finansiell rådgivning utom skatterådgivning 
      74.140.03 Rådgivning avseende marknadsföring 
      74.140.04 Rådgivning i personalfrågor 
      74.140.05 Rådgivning i produktionsfrågor 
      74.140.06 PR-tjänster 
      74.140.07 Annan företagsrådgivning 
      74.140.08 Projektledning utom för byggprojekt 
      74.140.09 Övriga managementtjänster 

    74.15    Holdingbolags managementtjänster 
     74.150  Holdingbolags managementtjänster 
      74.150.00 Holdingbolags managementtjänster 
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   74.2      Arkitekt- och tekniska konsulttjänster o.d. 

    74.20    Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster o.d. 
     74.201  Arkitekttjänster 
      74.201.01 Arkitektritningar m.m. 
      74.201.02 Arkitektrådgivning och förprojektering 
      74.201.03 Arkitektprojektering 
      74.201.04 Andra arkitekttjänster 
      74.201.05 Stadsplaneringstjänster 
      74.201.06 Landskapsarkitekttjänster 
     74.202  Annan teknisk konsultverksamhet 
      74.202.01 Bygg- och maskinritningar m.m. 
      74.202.02 Teknisk rådgivning 
      74.202.03 Teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten 
      74.202.04 Teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader 
      74.202.05 Teknisk projektering för anläggningsarbeten 
      74.202.06 Teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion 
      74.202.07 Annan teknisk projektering 
      74.202.08 Tekniska konsulttjänster i samband med totalentreprenader 
      74.202.09 Andra tekniska konsulttjänster 
      74.202.10 Projektledning i samband med bygg- och anläggningsarbeten 
      74.202.11 Studier och rådgivning inom geologi, geofysik och andra jordvetenskaper 
      74.202.12 Geologiska och geofysiska undersökningar 
      74.202.13 Undersökningar av jordytans topografi, lantmäteri 
      74.202.14 Kartframställning 
      74.202.15 Andra tekniska konsulttjänster än ingenjörsvetenskapliga tjänster 

   74.3     Teknisk provning och analys 

    74.30    Teknisk provning och analys 
     74.300  Teknisk provning och analys 
      74.300.01 Provtagning och analys av sammansättning och renhetsgrad 
      74.300.02 Provtagning och analys av fysiska egenskaper 
      74.300.03 Provning och analys av integrerade mekaniska och elektriska system 
      74.300.04 Typgodkännande och besiktning av motorfordon 
      74.300.05 Annan teknisk besiktning 
      74.300.06 Annan teknisk provning och analys 

   74.4     Reklamtjänster 

    74.40    Reklamtjänster 
     74.401  Reklambyråtjänster 
      74.401.00 Planering, utformning och placering av reklam 
     74.402  Annonsförsäljning 
      74.402.01 Annonsförsäljning 
      74.402.02 Övrig annonsförsäljning 
     74.403  Direktreklamtjänster 
      74.403.00 Direktreklamtjänster 
     74.409  Övrig marknadsföring 
      74.409.00 Övrig marknadsföring 
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   74.5     Arbetsförmedling och rekrytering 

    74.50    Arbetsförmedling och rekrytering 
     74.501  Förmedling och rekrytering av personal 
      74.501.01 Rekrytering av chefer 
      74.501.02 Rekrytering av annan personal än av chefer 
     74.502  Uthyrning av personal 
      74.502.01 Uthyrning av kontorspersonal 
      74.502.02 Uthyrning av personal för hushållsarbete 
      74.502.03 Uthyrning av industriarbetare och personal inom handel 
      74.502.04 Uthyrning av sjukvårdspersonal 
      74.502.05 Uthyrning av andra personalkategorier 

   74.6     Detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster 

    74.60    Detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster 
     74.600  Detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster 
      74.600.01 Detektiv- och bevakningstjänster 
      74.600.02 Säkerhetstjänster 
      74.600.03 Larmtjänster 
      74.600.04 Transportskydd 
      74.600.05 Vakttjänster 
      74.600.06 Andra säkerhetstjänster 

   74.7     Rengöring och sotning 

    74.70    Rengöring och sotning 
     74.701  Lokalvård 
      74.701.01 Allmän lokalrengöring 
      74.701.02 Fönsterputsning 
      74.701.03 Rengöring av transportutrustning 
     74.702  Rengöring, sanering och desinfektion 
      74.702.01 Sanering av anläggning och slutna system 
      74.702.02 Specialrengöring av lokaler 
      74.702.03 Desinfektion och skadedjursbekämpning 
      74.702.04 Annan rengöring 
     74.703  Skorstensfejartjänster 
      74.703.00 Sotning 

   74.8     Övriga företagstjänster 

    74.81    Fototjänster 
     74.811  Porträttfototjänster 
      74.811.01 Porträttfototjänster, ej fotoautomat 
      74.811.02 Fotografiska plåtar och film, exponerad men inte framkallad, från porträttfoto-

verksamhet 
     74.812  Reklamfototjänster 
      74.812.01 Reklamfototjänster 
      74.812.02 Fotografiska plåtar och film, exponerad men inte framkallad, från reklamfoto-

verksamhet 
     74.813  Press- och övriga fotograftjänster 
      74.813.01 Pressfotograftjänster 
      74.813.02 Flygfototjänster 
      74.813.03 Annan specialfotografering 
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74.813.04 Fotografiska plåtar och film, exponerad men inte framkallad, från press- och 

övriga fotograftjänster 
     74.814  Fotolaboratorietjänster 
      74.814.01 Fotoframkallning m.m. 
      74.814.02 Filmframkallning m.m. 
      74.814.03 Restaurering, kopiering och retuschering av fotografier 
      74.814.04 Fotografiska plåtar och film, exponerad och framkallad, för offsetreproduktion 
      74.814.05 Mikrofilm och mikrofiche 
      74.814.06 Andra fotografiska plåtar och film, exponerad och framkallad 
      74.814.07 Andra fotolaboratorietjänster 

    74.82    Förpackningstjänster 
     74.820  Förpackningstjänster 
      74.820.00 Förpackningstjänster 

    74.85    Kontorsservice och översättningstjänster 
     74.850  Kontorsservice och översättningstjänster 
      74.850.01 Telefonpassning 
      74.850.02 Kopiering 
      74.850.03 Översättning 
      74.850.04 Tolkning 
      74.850.05 Postexpedering 
      74.850.06 Annan kontorsservice 

    74.86    Telefonservice (callcentertjänster) 
     74.860  Telefonservice (callcentertjänster) 
      74.860.00 Telefonservice (callcentertjänster) 

    74.87    Diverse övriga företagstjänster 
     74.871  Grafisk formgivning och service 
      74.871.00 Grafisk formgivning och service 
     74.872  Formgivning av föremål och miljöer utom grafisk formgivning 
      74.872.00 Formgivning av föremål och miljöer utom grafisk formgivning 
     74.873  Inkasso- och kreditkontrollverksamhet 
      74.873.01 Kreditupplysning 
      74.873.02 Inkassotjänster 
     74.874  Utställnings-, mäss- och kongresstjänster 
      74.874.00 Utställnings-, mäss- och kongresstjänster 
     74.879  Diverse övriga företagstjänster 
      74.879.01 Mäklar- och värderingstjänster utom fastighetsförmedling 
      74.879.02 Diverse andra konsulttjänster utom tekniska 
      74.879.03 Diverse andra företagstjänster 
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L 

        
OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK 
SOCIALFÖRSÄKRING 

 LA      Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 

  75      Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 

   75.1     Offentlig förvaltning 

    75.11    Övergripande offentlig förvaltning 
     75.111  Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering 
      75.111.01 Stats- och kommunledning, lagstiftning, normering 
      75.111.02 Övergripande ekonomisk och social planering 
      75.111.03 Andra övergripande offentliga administrativa tjänster 
     75.112  Inspektion, kontroll och tillståndsgivning 
      75.112.00 Inspektion, kontroll och tillståndsgivning 
     75.113  Skatteförvaltning, indrivning 
      75.113.00 Skatteförvaltning, indrivning 
     75.114  Samhällelig informationsförsörjning 
      75.114.00 Samhällelig informationsförsörjning 

    

 
75.12 

   
Administration avseende regleringen av vård-, utbildnings-, kulturinrättningar 
samt annan samhällsservice 

     75.121  Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning 
      75.121.00 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning 
     75.122  Administration av universitets- och högskoleutbildning samt forskning 
      75.122.01 Administration av universitets- och högskoleutbildning 
      75.122.02 Administration av forskning 
     75.123  Administration av hälso- och sjukvård 
      75.123.00 Administration av hälso- och sjukvård 
     75.124  Administration av omsorg och socialtjänst 
      75.124.00 Administration av omsorg och socialtjänst 
     75.125  Administration av program för kultur, miljö, boende m.m. 
      75.125.01 Administration av bostadsförsörjning och kommunal service 
      75.125.02 Administration av fritids- och kulturverksamhet samt inom det religiösa området 

    75.13    Administration av näringslivsprogram 
     75.131  Administration av infrastrukturprogram 
      75.131.01 Administrativa tjänster rörande energiförsörjning 
      75.131.02 Administrativa tjänster rörande transporter och kommunikationer 
      75.131.03 Administration av sektorövergripande näringslivsprogram 
     75.132  Administration av program för jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 
      75.132.00 Administrativa tjänster rörande jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 
     75.133  Administration av arbetsmarknadsprogram 
      75.133.00 Administration av arbetsmarknadsprogram 
     75.134  Administration av andra näringslivsprogram 
      75.134.01 Administrativa tjänster rörande export, allmän ekonomi 
      75.134.02 Administrativa tjänster rörande mineraltillgångar, utvinnings- och tillverknings-

industri samt byggnadsverksamhet 
      75.134.03 Administrativa tjänster rörande handel, hotell- och restaurangverksamhet 
      75.134.04 Administrativa tjänster rörande turistsektorn 
    75.14    Stödtjänster till offentlig förvaltning 
     75.140  Stödtjänster till offentlig förvaltning 
      75.140.01 Personalförvaltning inom den offentliga sektorn 
      75.140.02 Stödtjänster för den offentliga sektorn utom personalförvaltning 
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   75.2     Utrikesförvaltning, försvar, lagövervakning och brandskydd 

    75.21     Utrikesförvaltning 
     75.211  Handläggning av utrikesärenden 
      75.211.01 Handläggning av internationella ärenden 
      75.211.02 Handläggning rörande militära insatser i utlandet 
     75.212  Handläggning av biståndsärenden 
      75.212.00 Handläggning av biståndsärenden 

    75.22    Totalförsvar 
     75.221  Militär operativ ledning 
      75.221.00 Militär operativ ledning 
     75.222  Arméförsvar 
      75.222.00 Arméförsvar 
     75.223  Marinförsvar 
      75.223.00 Marinförsvar 
     75.224  Flygförsvar 
      75.224.00 Flygförsvar 
     75.225  Gemensamma tjänster för det militära försvaret 
      75.225.00 Gemensamma tjänster för det militära försvaret 
     75.226  Civilt försvar och frivilligförsvar 
      75.226.00 Civilt försvar och frivilligförsvar 

    75.23    Rättskipning 
     75.231  Åklagartjänster 
      75.231.00 Åklagartjänster 
     75.232  Domstolstjänster 
      75.232.00 Domstolstjänster 
     75.233  Kriminalvård 
      75.233.00 Kriminalvård 

    75.24    Polistjänster m.m. 
     75.240  Polistjänster m.m. 
      75.240.01 Polistjänster 
      75.240.02 Annan bevakning i offentlig regi än polisiär 

    75.25    Brand- och räddningskårstjänster 
     75.250  Brand- och räddningskårtjänster 
      75.250.01 Släckning och förebyggande av bränder 
      75.250.02 Räddningskårstjänster 

   75.3     Obligatorisk socialförsäkring 

    75.30    Obligatorisk socialförsäkring 
     75.300  Obligatorisk socialförsäkring 
      75.300.01 Obligatorisk socialförsäkring avseende sjuk- och föräldrapenning samt annan 

ersättning vid tillfällig arbetsoförmåga 
      75.300.02 Obligatorisk socialförsäkring avseende pensioner 
      75.300.03 Obligatorisk socialförsäkring avseende arbetslöshetsersättning 
      75.300.04 Obligatorisk socialförsäkring rörande barnbidrag och andra familjebidrag 
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M       UTBILDNINGSTJÄNSTER 

 MA     Utbildningstjänster 

  80      Utbildning 

   80.1     Förskole- och grundskoleutbildning 

    80.10    Förskole- och grundskoleutbildning 
     80.101  Förskoleutbildning 
      80.101.00 Förskoleutbildning 
     80.102  Grundskoleutbildning och förskoleklass 
      80.102.00 Grundskoleutbildning och förskoleklass 
     80.103  Utbildning inom grundsärskola 
      80.103.00 Utbildning inom grundsärskola 

   80.2     Gymnasial utbildning 

    80.21    Studieförberedande gymnasial utbildning 
     80.210  Studieförberedande gymnasial utbildning 
      80.210.00 Studieförberedande gymnasial utbildning 

    80.22    Gymnasial yrkesutbildning m.m. 
     80.221  Gymnasial yrkesutbildning 
      80.221.00 Gymnasial yrkesutbildning 
     80.222  Utbildning inom gymnasiesärskola 
      80.222.00 Utbildning inom gymnasiesärskola 
     80.223  Annan gymnasial utbildning 
      80.223.00 Annan gymnasial utbildning 

   80.3     Eftergymnasial utbildning 

    80.30    Eftergymnasial utbildning 
     80.301  Utbildning vid universitet och högskolor 
      80.301.00 Utbildning vid universitet och högskolor 
     80.309  Övrig eftergymnasial utbildning 
      80.309.00 Övrig eftergymnasial utbildning 

   80.4     Vuxenutbildning och övrig utbildning 

    80.41    Trafikskoletjänster 
     80.410  Trafikskoletjänster 
      80.410.01 Körskoleutbildning för motorfordon 
      80.410.02 Utbildning för flygcertifikat och skepparexamen (utom yrkesutbildningar) 

    80.42    Annan vuxenutbildning m.m. 
     80.421  Kommunal vuxenutbildning o.d. 
      80.421.00 Kommunal vuxenutbildning o.d. 
     80.422  Arbetsmarknadsutbildning 
      80.422.00 Arbetsmarknadsutbildning 
     80.423  Folkhögskoleutbildning 
      80.423.00 Folkhögskoleutbildning 
     80.424  Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning 
      80.424.00 Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning 
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     80.425  Personalutbildning 
      80.425.00 Personalutbildning 
     80.426  Kommunala kulturskolans utbildning 
      80.426.00 Kommunala kulturskolans utbildning 
     80.427  Utbildningsservice 
      80.427.00 Utbildningsservice 
     80.429  Övrig utbildning 
      80.429.00 Övrig utbildning 
        
        
N       HÄLSOVÅRDS- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER, SOCIALA TJÄNSTER; 

VETERINÄRTJÄNSTER 

 NA     Hälso- och sjukvårdstjänster, sociala tjänster; veterinärtjänster 

  85      Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärtjänster 

   85.1     Hälso- och sjukvård 

    85.11    Sluten sjukvård 
     85.111  Sluten primärvård 
      85.111.00 Sluten primärvård 
     85.112  Specialiserad sluten somatisk sjukvård 
      85.112.01 Vård på sluten kirurgklinik 
      85.112.02 Vård på sluten medicinklinik 
      85.112.03 Vård på sluten gynekologi- och obstetrikklinik 
      85.112.04 Vård på sluten rehabiliteringsklinik 
      85.112.05 Övrig specialiserad sluten somatisk sjukvård 
     85.113  Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård 
      85.113.00 Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård 

    85.12    Öppen hälso- och sjukvård 
     85.121  Öppen hälso- och sjukvård, på sjukhus 
      85.121.01 Konsultation och behandling hos allmänpraktiserande läkare, på sjukhus 
      85.121.02 Konsultation och behandling hos specialister inom medicin och kirurgi, på sjuk-

hus 
     85.122  Öppen hälso- och sjukvård, ej på sjukhus 
      85.122.01 Konsultation och behandling hos allmänpraktiserande läkare, ej på sjukhus 
      85.122.02 Konsultation och behandling hos specialister inom medicin och kirurgi, ej på 

sjukhus 

    85.13    Tandvård 
     85.130  Tandvård 
      85.130.01 Tandreglering 
      85.130.02 Tandvård utom tandreglering 

    85.14    Annan hälso- och sjukvård 
     85.141  Medicinska laboratorietjänster m.m. 
      85.141.01 Medicinska laboratorietjänster 
      85.141.02 Tjänster från blod-, sperma- och transplantationsorganbanker 
     85.142  Ambulanstransporter och ambulanssjukvård 
      85.142.00 Ambulanstransporter och ambulanssjukvård 
     85.143  Vård vid sjukhem och liknande utan läkare 
      85.143.00 Vård vid sjukhem och liknande utan läkare 
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     85.144  Annan öppen hälso- och sjukvård, ej läkare 
      85.144.01 Barnmorsketjänster 
      85.144.02 Sjukskötersketjänster 
      85.144.03 Annan paramedicinsk behandling, utförd av legitimerade yrkesutövare 
      85.144.04 Annan paramedicinsk behandling, utförd av ej legitimerade yrkesutövare 
      85.144.05 Övrig hälso- och sjukvård 

   85.2     Veterinärvård 

    85.20    Veterinärvård 
     85.200  Veterinärvård 
      85.200.01 Veterinärvård för sällskapsdjur 
      85.200.02 Veterinärvård utom för sällskapsdjur 

   85.3     Omsorg och sociala tjänster 

    85.31    Omsorg och sociala tjänster med boende 
     85.311  Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer 
      85.311.00 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer 
     85.312  Vård och omsorg i bostad med särskild service för personer med funktionshinder 
      85.312.00 Vård och omsorg i bostad med särskild service för personer med funktionshinder 
     85.313  Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar 
      85.313.01 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar utan missbruksproblem 
      85.313.02 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med missbruksproblem 
     85.315  Heldygnsvård med boende för vuxna med missbruksproblem 
      85.315.00 Heldygnsvård med boende för vuxna med missbruksproblem 
     85.316  Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna 
      85.316.00 Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna 

    85.32    Öppna sociala tjänster 
     85.322  Dagbarnvård 
      85.322.01 Skolbarnomsorg 
      85.322.02 Dagbarnvård av små barn utan funktionshinder 
     85.323  Öppna sociala insatser för barn och ungdomar 
      85.323.00 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar 
     85.324  Övriga öppna sociala insatser för vuxna 
      85.324.01 Individ- och familjeomsorg, utredningar om ekonomiskt bistånd och liknande 
      85.324.02 Individ- och familjeomsorg, äktenskapsrådgivning och liknande 
      85.324.03 Övrig individ- och familjeomsorg avseende familj 
      85.324.04 Yrkesrehabilitering 
     85.325  Humanitära tjänster 
      85.325.00 Humanitära tjänster 
     85.326  Flyktingförläggningars tjänster 
      85.326.00 Flyktingförläggningars tjänster 
     85.327  Öppna sociala insatser för äldre personer 
      85.327.01 Öppna sociala insatser i ordinärt boende för äldre personer 
      85.327.02 Övriga öppna sociala insatser för äldre  
     85.328  Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 
      85.328.01 Öppna sociala insatser för vuxna med funktionshinder i ordinärt boende 
      85.328.02 Övriga öppna sociala insatser för vuxna med funktionshinder 
      85.328.03 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med funktionshinder 
     85.329  Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem 
      85.329.00 Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem 
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O       ANDRA SAMHÄLLELIGA OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 

 OA     Andra samhälleliga och personliga tjänster 

  90      Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d. 

   90.0     Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d. 

    90.01    Avloppsrening 
     90.010  Avlopps- och reningstjänster 
      90.010.01 Drift av avloppssystem och reningsanläggningar 
      90.010.02 Service av avloppsbrunnar och septiktankar 
      90.010.03 Avloppsslam 

    90.02    Avfallshantering 
     90.021  Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 
      90.021.00 Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 
     90.022  Kompostering och rötning av icke miljöfarligt avfall 
      90.022.00 Kompostering och rötning av icke miljöfarligt avfall 
     90.023  Deponering av icke miljöfarligt avfall 
      90.023.01 Annan behandling och bortskaffande av avfall 
      90.023.02 Sopförbränning, ej för energialstring 
     90.024  Insamling, mottagning, omlastning och mellanlagring av miljöfarligt avfall 
      90.024.01 Insamling av miljöfarligt avfall 
      90.024.02 Mottagning, omlastning och mellanlagring av miljöfarligt avfall 
     90.025  Behandling och slutförvaring av miljöfarligt avfall 
      90.025.00 Behandling och slutförvaring av miljöfarligt avfall 
     90.026  Övrig avfallshantering 
      90.026.01 Annan avfallshantering 
      90.026.02 Kommunalt avfall 

    90.03    Renhållning, sanering och liknande tjänster 
     90.030  Renhållning och sanering samt efterbehandling av jord och vatten 
      90.030.01 Efterbehandling av förorenad jord och förorenat grundvatten 
      90.030.02 Efterbehandling av förorenat ytvatten 
      90.030.03 Renhållning och liknande tjänster 

  91       Intressebevakning; religiösa samfunds tjänster 

   91.1     Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer 

    91.11    Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer 
     91.111  Intressebevakning inom branschorganisationer 
      91.111.00 Intressebevakning inom branschorganisationer 
     91.112  Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 
      91.112.00 Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 

    91.12    Intressebevakning inom yrkesorganisationer 
     91.120  Intressebevakning inom yrkesorganisationer 
      91.120.00 Intressebevakning inom yrkesorganisationer 
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   91.2     Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 

    91.20    Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 
     91.200  Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 
      91.200.00 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 

   91.3     Religiösa samfunds och andra intresseorganisationers tjänster 

    91.31    Religiösa samfunds tjänster 
     91.310  Religiösa samfunds tjänster 
      91.310.00 Religiösa samfunds tjänster 

    91.32    Politiska organisationers tjänster 
     91.320  Politiska organisationers tjänster 
      91.320.00 Politiska organisationers tjänster 

    91.33    Andra intresseorganisationers tjänster 
     91.330  Andra intresseorganisationers tjänster 
      91.330.01 Tjänster från organisationer för angelägenheter av samhälleligt intresse 
      91.330.02 Tjänster från organisationer för speciella gruppers skydd 
      91.330.03 Ungdomsorganisationers tjänster 
      91.330.04 Diverse andra intresseorganisationers tjänster 

  92      Rekreations-, kultur- och sporttjänster 

   92.1     Film- och videotjänster 

    92.11    Film- och videoproduktioner 
     92.110  Film- och videoproduktioner 
      92.110.01 Kinofilm (spel-/biograffilm), exponerad och framkallad, med en bredd av minst 

35 mm 
      92.110.02 Kinofilm, exponerad och framkallad, smalare än 35 mm 
      92.110.03 Videofilm 
      92.110.04 Film-, video- och dvd-inspelning 
      92.110.05 Andra tjänster i samband med film-, video- och dvd-inspelning 

    92.12    Film- och videodistribution 
     92.120  Film-, video- och dvd-distribution 
      92.120.00 Film-, video- och dvd-distribution 

    92.13    Filmvisning 
     92.130  Filmvisning 
      92.130.01 Visning av kinofilm 
      92.130.02 Visning av video- och dvd-film 

   92.2     Radio- och TV-programtjänster 

    92.20    Radio- och TV-programtjänster 
     92.200  Radio- och TV-programtjänster 
      92.200.01 Radiotjänster 
      92.200.02 TV-programtjänster 
      92.200.03 Försäljning av annonstid i TV och radio 
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   92.3     Övriga kulturella tjänster och underhållningstjänster 

    92.31    Konstnärlig, litterär och artistisk framställning 
     92.310  Konstnärlig, litterär och artistisk framställning 
      92.310.01 Konstverk 
      92.310.02 Teaterproducenters, sånggruppers, bands och orkestrars underhållningstjänster 
      92.310.03 Författares, kompositörers, skulptörers, underhållningsartisters och andra själv-

ständiga artisters framställning 

    92.32    Teater-, konserthustjänster o.d. 
     92.320  Teater-, konserthustjänster o.d. 
      92.320.00 Teater-, konserthustjänster o.d. 

    92.33    Nöjesparkstjänster 
     92.330  Nöjesparkstjänster 
      92.330.00 Nöjesparkstjänster 

    92.34    Andra nöjestjänster 
     92.340  Andra nöjestjänster 
      92.340.01 Cirkusföreställningar 
      92.340.02 Dansetablissemangs och dansskolors tjänster 
      92.340.03 Övriga nöjestjänster 

   92.4     Nyhetsservice 

    92.40    Nyhetsservice 
     92.400  Nyhetsservice 
      92.400.00 Nyhetsservice 

   92.5     Biblioteks-, arkiv- och museitjänster m.m. 

    92.51    Biblioteks- och arkivtjänster 
     92.511  Folkbibliotekstjänster 
      92.511.00 Folkbibliotekstjänster 
     92.512  Forsknings- och specialbibliotekstjänster 
      92.512.00 Forsknings- och specialbibliotekstjänster 
     92.513  Arkivtjänster 
      92.513.00 Arkivtjänster 

    92.52    Museitjänster och kulturminnesvård 
     92.520  Museitjänster och kulturminnesvård 
      92.520.01 Museitjänster 
      92.520.02 Kulturminnesvård 

    92.53    Botaniska trädgårdars, djurparkers och naturreservats tjänster 
     92.530  Botaniska trädgårdars, djurparkers och naturreservats tjänster 
      92.530.01 Botaniska trädgårdars och djurparkers tjänster 
      92.530.02 Naturreservattjänster och naturvård 

   92.6     Sporttjänster 

    92.61    Sportanläggningars tjänster 
     92.611  Skidsportanläggningars tjänster 
      92.611.00 Skidsportanläggningars tjänster 
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Struktur (forts.) 
 
Koder Benämning 
Avdelning     
 Underavdelning    
  Huvudgrupp    
   Grupp    
    Undergrupp   

     
Detalj-
grupp 

7-siffrig  
kod  

     92.612  Golfbanors tjänster 
      92.612.00 Golfbanors tjänster 
     92.613  Motorbanors tjänster 
      92.613.00 Motorbanors tjänster 
     92.614  Trav- och galoppbanors tjänster 
      92.614.00 Trav- och galoppbanors tjänster 
     92.615  Sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningars tjänster 
      92.615.00 Sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningars tjänster 

    92.62    Andra sporttjänster 
     92.621  Idrottsföreningars, idrottsfunktionärers och idrottsutövares tjänster 
      92.621.01 Idrottsfunktionärers och idrottsutövares tjänster 
      92.621.02 Idrottsföreningars tjänster 
     92.622  Tävling med hästar 
      92.622.00 Tävling med hästar 
     92.623  Övriga sporttjänster 
      92.623.00 Övriga sporttjänster 
     92.624  Sportarrangemang m.m. 
      92.624.01 Sportarrangemang 
      92.624.02 Marknadsföring av sportevenemang 
     92.625  Sportadministration 
      92.625.00 Sportadministration 

   92.7      Andra rekreationstjänster 

    92.71    Spel- och vadhållningstjänster 
     92.710  Spel- och vadhållningstjänster 
      92.710.00 Spel- och vadhållningstjänster 

    92.72    Övriga rekreationstjänster 
     92.721  Ridutbildning och uthyrning av hästar 
      92.721.00 Ridutbildning och uthyrning av hästar 
     92.729  Diverse övriga rekreationstjänster 
      92.729.01 Fritidsparkers och badanläggningars tjänster 
      92.729.02 Övriga rekreationstjänster 

  93      Annan service 

   93.0     Annan service 

    93.01    Tvätteritjänster 
     93.011  Industri- och institutionstvätt 
      93.011.01 Industri- och institutionstvätt, hämtning av tvätt 
      93.011.02 Industri- och institutionstvätt, textiltvätt och rengöring av skinn- och pälsvaror 
      93.011.03 Industri- och institutionstvätt, kemtvätt 
      93.011.04 Industri- och institutionstvätt, strykning och pressning 
      93.011.05 Industri- och institutionstvätt, färgning 
     93.012  Konsumenttvätt 
      93.012.01 Konsumenttvätt, hämtning av tvätt 
      93.012.02 Tvättautomattjänster 
      93.012.03 Konsumenttvätt, textiltvätt och rengöring av skinn- och pälsvaror 
      93.012.04 Konsumenttvätt, kemtvätt 
      93.012.05 Konsumenttvätt, strykning och pressning 
      93.012.06 Konsumenttvätt, färgning 
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Struktur (forts.) 
 

Koder Benämning 
Avdelning     
 Underavdelning    
  Huvudgrupp    
   Grupp    
    Undergrupp   

     
Detalj-
grupp 

7-siffrig  
kod  

    93.02    Hår- och skönhetsvård 
     93.021  Hårvård 
      93.021.01 Människohår, obearbetat; avfall av människohår 
      93.021.02 Hårvård för kvinnor och flickor 
      93.021.03 Hårvård för män och pojkar 
     93.022  Hudvård, manikyr och pedikyr 
      93.022.00 Hudvård, manikyr och pedikyr 

    93.03    Begravningstjänster 
     93.030  Begravningstjänster 
      93.030.01 Begravningsplatsers och krematoriers tjänster 
      93.030.02 Begravningsbyråtjänster 

    93.04    Kroppsvård 
     93.040  Kroppsvård 
      93.040.00 Kroppsvård 

    93.05    Övrig service 
     93.050  Övrig service 
      93.050.01 Vård av sällskapsdjur 
      93.050.02 Övrig service 
        
        
P        HUSHÅLLENS TJÄNSTER 

 PA      Hushållens tjänster 

  95      Hushållens tjänster som arbetsgivare till privat anställd personal 

   95.0     Hushållens tjänster som arbetsgivare till privat anställd personal 

    95.00    Hushållens tjänster som arbetsgivare till privat anställd personal 
     95.000  Hushållens tjänster som arbetsgivare till privat anställd personal 
      95.000.00 Hushållens tjänster som arbetsgivare till privat anställd personal 
        
        
Q       INTERNATIONELLA ORGANISATIONERS, UTLÄNDSKA 

AMBASSADERS O.D. TJÄNSTER 

 QA     Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster 

  99      Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster 

   99.0     Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster 

    99.00    Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster 
     99.000  Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster 
      99.000.00 Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster 
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A  JORDBRUKS-, JAKT- OCH SKOGSBRUKSPRODUKTER  

01  Jordbruks- och jaktprodukter samt service till jordbruk och jakt  

01.1  Produkter från växtodling  

01.11  Jordbruksväxter  

01.111  Spannmål m.m.  

 01.111.01 Durumvete 01.11.11 

 01.111.02 Vete, ej durumvete, och blandsäd av vete och råg 01.11.12 

 01.111.03 Majs 01.11.13 

 01.111.04 Ris, med ytterskal 01.11.14 

 01.111.05 Korn 01.11.15 

 01.111.06 Råg i 01.11.16 

 01.111.07 Havre i 01.11.16 

 01.111.08 Annan spannmål 01.11.17 

 01.111.09 Solrosfrön, sesamfrön, safflorfrön, rapsfrön, rybsfrön och senapsfrön 01.11.33 

 01.111.10 Foderväxter, huvudsakligen avfall från spannmål i 01.11.60 

01.112  Hö, ensilage  

 01.112.00 Hö, ensilage i 01.11.60 

01.113  Potatis   

 01.113.00 Potatis 01.11.21 

01.114  Sockerbetor, sockerrör  

 01.114.01 Sockerbetor 01.11.51 

 01.114.02 Sockerrör 01.11.52 

01.119  Övriga jordbruksväxter  

 01.119.01 Foderväxter, utom från vallodling i 01.11.60 

 01.119.02 Torkade baljväxtfrön 01.11.22 

 01.119.03 Ätbara rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin 01.11.23 

 01.119.04 Sojabönor 01.11.31 

 01.119.05 Jordnötter 01.11.32 

 01.119.06 Bomullsfrön 01.11.34 

 01.119.07 Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter 01.11.35 

 01.119.08 Råtobak 01.11.40 

 01.119.09 Bomull, även orensad 01.11.71 

 01.119.10 Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål, utom lin, mjukhampa och 
rami 

01.11.72 

 01.119.11 Lin och mjukhampa; sisal och andra textilfibrer från växter av släktet 
Agave, oberedda 

01.11.73 

 01.119.12 Naturgummi 01.11.80 
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 01.119.13 Växter som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för 
farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller 
liknande ändamål 

01.11.91 

 01.119.14 Sockerbetfrön och frön av foderväxter 01.11.92 

 01.119.15 Andra oberedda vegetabiliska material 01.11.93 

01.12  Köks-, prydnads- och plantskoleväxter  

01.120  Köks-, prydnads- och plantskoleväxter  

 01.120.01 Lök; morötter, rovor, rödbetor och liknande rotfrukter 01.12.11 

 01.120.02 Andra köksväxter, utom svamp i 01.12.13 

 01.120.03 Blomsterfrön, frukt- och bärfrön  01.12.23 

 01.120.04 Köksväxtfrön  01.12.24 

 01.120.05 Levande växter; lökar, stam- och rotknölar; sticklingar och ympkvistar; 
svampmycelium 

01.12.21 

 01.120.06 Tomater, gurkor, baljväxter och liknande grönsaker som odlas för sina 
frukters skull 

01.12.12 

 01.120.07 Snittblommor och blomknoppar (inklusive buketter) kransar och 
liknande 

01.12.22 

 01.120.08 Svamp m.m. i 01.12.13 

01.13  Frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.  

01.131  Frukt och odlade bär  

 01.131.01 Bordsdruvor 01.13.11 

 01.131.02 Vindruvor utom bordsdruvor 01.13.12 

 01.131.03 Dadlar, fikon, bananer, kokosnötter, paranötter, kasjunötter, ananas, 
avokado, mango, guava 

01.13.21 

 01.131.04 Citrusfrukter 01.13.22 

 01.131.05 Äpplen i 01.13.23 

 01.131.06 Päron i 01.13.23 

 01.131.07 Annan frukt utom vilda bär, johannesbröd i 01.13.23 

 01.131.08 Oliver samt andra nötter  01.13.24 

 01.131.09 Kaffe, orostat 01.13.31 

 01.131.10 Grönt (ofermenterat) te, svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, 
löst förpackat i förpackningar innehållande mer än 3 kg 

01.13.32 

 01.131.11 Matte 01.13.33 

 01.131.12 Kakaobönor 01.13.34 

01.139  Kryddväxter, vilda bär  

 01.139.01 Oberedda kryddor 01.13.40 

 01.139.02 Vilda bär i 01.13.23 

01.2  Levande djur samt produkter av dessa  

01.21  Levande nötkreatur samt produkter av dessa  

01.211  Obearbetad mjölk av nötkreatur  
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 01.211.00 Obearbetad mjölk av nötkreatur 01.21.20 

01.212  Levande nötkreatur och andra oxdjur, sperma från dessa  

 01.212.01 Levande nötkreatur och andra oxdjur, utom kalvar 01.21.11 

 01.212.02 Kalvar 01.21.12 

 01.212.03 Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur 01.21.30 

01.22  Levande får, getter, hästar, åsnor, mulor och mulåsnor samt produkter 
från dessa 

 

01.221  Levande får, fårmjölk och ull  

 01.221.01 Levande får 01.22.11 

 01.221.02 Obearbetad mjölk av får 01.22.21 

 01.221.03 Klippt ull, otvättad ull (fetull), inklusive fårtvättad klippt ull 01.22.31 

01.222  Levande getter och getmjölk  

 01.222.01 Levande getter 01.22.12 

 01.222.02 Obearbetad mjölk av getter 01.22.22 

01.228  Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor  

 01.228.01 Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor 01.22.13 

 01.228.02 Fina eller grova djurhår (inklusive tagel) okardade och okammade 01.22.32 

01.23  Levande svin  

01.231  Smågrisar, avelssvin  

 01.231.00 Smågrisar, avelssvin i 01.23.10 

01.232  Slaktsvin  

 01.232.00 Slaktsvin i 01.23.10 

01.24  Levande fjäderfä och ägg  

01.241  Ägg med skal  

 01.241.00 Ägg med skal 01.24.20 

01.242  Slaktkycklingar  

 01.242.00 Slaktkycklingar i 01.24.10 

01.249  Övriga levande fjäderfä  

 01.249.00 Övriga levande fjäderfä i 01.24.10 

01.25  Andra levande djur och produkter från dessa djur  

01.251  Slaktrenar  

 01.251.00 Slaktrenar i 01.25.10 

01.252  Pälsskinn  

 01.252.01 Oberedda pälsskinn utom pälsskinn av kanin, hare och lamm 01.25.31 

 01.252.02 Oberedda pälsskinn av kanin, hare och lamm 01.25.32 

 01.252.03 Skinn av andra djur (färska eller hållbarhetsbehandlade men inte ytter-
ligare beredda) 

01.25.33 

01.253  Bin, maskar och andra smådjur samt produkter från dessa  

 01.253.01 Naturlig honung 01.25.21 



127 

 

SPIN 2002 Benämning CPA 2002 

 01.253.02 Sniglar utom havssniglar, levande, färska, kylda, frysta, torkade eller 
saltade; grodlår, färska, kylda eller frysta 

01.25.22 

 01.253.03 Andra ätbara produkter av animaliskt ursprung 01.25.23 

 01.253.04 Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling 01.25.24 

 01.253.05 Insektsvaxer och spermaceti (valrav) 01.25.25 

 01.253.06 Maskar, nematoder etc. i 01.25.10 

01.254  Sällskapsdjur  

 01.254.00 Sällskapsdjur i 01.25.10 

01.259  Andra levande djur och produkter från dessa  

 01.259.00 Andra levande djur och produkter från dessa i 01.25.10 

01.4  Service till jordbruk och djurskötsel, utom veterinärverksamhet, plante-
ring, sådd och skötsel av grönytor 

 

01.41  Service till växtodling, plantering, sådd och skötsel av grönytor  

01.410  Service till växtodling, plantering, sådd och skötsel av grönytor  

 01.410.01 Service till jordbruksväxtodling 01.41.11 

  Omfattar: 
− jordbearbetning 
− sådd och behandling av gröda 
− besprutning, även från luften 
− beskärning av fruktträd och vinstockar 
− omplantering av ris och rensning av betor 
− rensning av bomullsfrön 
− skörd och beredning för primära marknader 
− andra tjänster som behövs för framställning av jordbruksprodukter 

Omfattar även: 
− bekämpning av skadedjur 
− drift av bevattningssystem 
− tillhandahållande av jordbruksmaskiner med manskap och förare 
− förpackningstjänster av jordbruksprodukter för primärmarknader 

Omfattar inte: 
− tjänster som tillhandahålls av agronomer och agronomekonomer, jfr 74.140.05 

 

 01.410.02 Skötsel av parker och kyrkogårdar, ej begravning 01.41.12 

  Omfattar: 
− plantering och skötsel av idrottsplatser, trädgårdar och parker, begravningsplatser 

och andra grönområden 
− beskärning av prydnadsträd och klippning av prydnadshäckar 

Omfattar inte: 
− anläggningsarbeten, jfr 45 
− landskapsarkitekttjänster, jfr 74.201.06 
− begravningsplatsers och krematoriers tjänster, jfr 93.030.01 

 

01.42  Service till djurskötsel, utom veterinärverksamhet  

01.420  Service till djurskötsel, utom veterinärverksamhet  

 01.420.00 Service till djurskötsel, utom veterinärverksamhet 01.42.10 

  Omfattar: 
− tjänster som behövs för djurskötsel såsom artificiell insemination, fårklippning, 

skötsel av hjordar 
− sortering av ägg, rengöring av burar, drift av djurpensionat etc. 
− rengöring av lantbrukslokaler (hönshus, svinstior etc.) 

Omfattar inte: 
− tjänster som tillhandahålls av agronomer och agronomekonomer, jfr 74.140.05 
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− veterinärvård, jfr 85.200.02 
− tjänster vid kapplöpningsstall och kennlar för kapplöpningshundar, jfr 

92.622.00 resp. 92.623.00 
− tjänster avseende nöjesridning, jfr 92.721.00 

01.5  Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill  

01.50  Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill  

01.500  Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill  

 01.500.00 Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill 01.50.10 

02  Skogsbruksprodukter och service till skogsbruk  

02.0  Skogsbruksprodukter och service till skogsbruk  

02.01  Obearbetat virke; naturgummi; naturkork; andra skogsbruksprodukter  

02.011  Rotposter, leveransvirke m.m.  

 02.011.01 Rotposter 02.01.50 

 02.011.02 Massaved och sågtimmer av barrträ i 02.01.11 

 02.011.03 Massaved och sågtimmer av lövträ 02.01.12 

 02.011.04 Massaved och sågtimmer av tropiska träslag 02.01.13 

 02.011.05 Brännved 02.01.14 

 02.011.06 Annat obearbetat virke, inklusive kluvna störar och pålar 02.01.15 

02.012  Skogsvårdsarbeten  

 02.012.00 Skogsvårdsarbeten i 02.01.11 

  Omfattar: 
− skolning, omplantering, gallring m.m. 

Omfattar även: 
− bekämpning av skadedjur i samband med skogsbruk 

 

02.013  Avverkningsarbeten  

 02.013.00 Avverkningsarbeten i 02.01.11 

  Omfattar: 
− trädfällning, upparbetning, barkning m.m. 

 

02.014  Skogsodlingsmaterial  

 02.014.00 Skogsodlingsmaterial 02.01.60 

02.019  Övriga skogsbruksprodukter  

 02.019.01 Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga 
produkter 

02.01.21 

 02.019.02 Schellack o.d., naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och 
balsamer 

02.01.22 

 02.019.03 Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad 02.01.30 

 02.019.04 Växtdelar, gräs, mossa och lavar för prydnadsändamål 02.01.41 

 02.019.05 Andra vegetabiliska material som används för flätning, fyllning, stopp-
ning, färgning eller garvning; övriga vegetabiliska produkter 

02.01.42 

02.02  Service till skogsbruk  

02.021  Virkesmätning  

 02.021.00 Virkesmätning i 02.02.10 
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02.029  Service till skogsbruk, utom virkesmätning  

 02.029.00 Service till skogsbruk, utom virkesmätning i 02.02.10 

  Omfattar: 
− tjänster i samband med skogsvård såsom skogsinventering, timmervärdering och 

brandskydd 
− tjänster i samband med avverkning såsom forsling av virke inom skogen 
− skogstaxering och skogsvärdering 

 

    

B  FISK OCH ANDRA FISKERIPRODUKTER SAMT SERVICE 
TILL FISKE 

 

05  Fisk och andra fiskeriprodukter samt service till fiske  

05.0  Fisk och andra fiskeriprodukter samt service till fiske  

05.00  Fisk och andra fiskeriprodukter  

05.000  Fisk och andra fiskeriprodukter  

 05.000.01 Levande fisk, utom sättfisk i 05.00.11 

 05.000.02 Fisk, färsk eller kyld 05.00.12 

 05.000.03 Kräftdjur, ej frysta 05.00.21 

 05.000.04 Ostron 05.00.22 

 05.000.05 Andra blötdjur eller skaldjur och ryggradslösa vattendjur, levande, 
färska eller kylda 

05.00.23 

 05.000.06 Korall och liknande produkter, skal av blötdjur, kräftdjur eller tagg-
hudingar samt ryggskal av bläckfisk 

05.00.31 

 05.000.07 Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung 05.00.32 

 05.000.08 Sjögräs och andra alger 05.00.33 

 05.000.09 Naturpärlor, obearbetade 05.00.41 

 05.000.10 Odlade pärlor, obearbetade 05.00.42 

 05.000.11 Sättfisk i 05.00.11 

 05.000.12 Service till fiske 05.00.50 

 05.000.13 Service till vattenbruk 05.00.60 

  Omfattar: 
− service till kläckningsanläggningar för fisk och anläggningar för fiskodling 

 

    

C  PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL  

CA  Stenkol och brunkol; torv; råpetroleum och naturgas; uran- och 
toriummalm 

 

10  Stenkol och brunkol; torv  

10.1  Stenkol  

10.10  Stenkol  

10.100  Stenkol  

 10.100.01 Stenkol, inte agglomererad 10.10.11 

 10.100.02 Briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol 10.10.12 

 10.100.03 Service i anslutning till stenkolsutvinning 10.10.13 
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  Omfattar:  
− rening, sortering, klassificering, pulvrisering och agglomerering av stenkol 

 

10.2  Brunkol  

10.20  Brunkol  

10.200  Brunkol  

 10.200.00 Brunkol 10.20.10 

10.3  Torv  

10.30  Torv  

10.301  Torv för jordförbättringsändamål  

 10.301.00 Torv för jordförbättringsändamål i 10.30.10 

10.302  Torv för energiändamål  

 10.302.00 Torv för energiändamål i 10.30.10 

11  Råpetroleum och naturgas, service i anslutning till utvinning av råpetro-
leum och naturgas, utom prospektering 

 

11.1  Råpetroleum och naturgas  

11.10  Råpetroleum och naturgas  

11.100  Råpetroleum och naturgas  

 11.100.01 Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral 11.10.10 

 11.100.02 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform 11.10.20 

 11.100.03 Förtätning av naturgas till vätska eller återförande till gasform, för 
transport 

11.10.30 

 11.100.04 Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand 11.10.40 

11.2  Service i anslutning till utvinning av råpetroleum och naturgas, utom 
prospektering 

 

11.20  Service i anslutning till utvinning av råpetroleum och naturgas, utom 
prospektering 

 

11.200  Service i anslutning till utvinning av råpetroleum och naturgas, utom 
prospektering 

 

 11.200.01 Borrningstjänster i samband med utvinning av råpetroleum och naturgas 11.20.11 

 11.200.02 Uppförande, reparation och nedmontering av borrtorn i samband med 
utvinning av råpetroleum och naturgas 

11.20.12 

  Omfattar: 
− tjänster som behövs för utvinning av råpetroleum eller naturgas, såsom upp-

förande och nedmontering av borrtorn, cementering av hus till källor, drift av 
pumpar, igenpluggning och nedläggning av källor 

− specialiserade brandsläckningstjänster 

Omfattar inte: 
− undersökningar avseende råpetroleum eller naturgas, jfr 74.202.11 resp. 

74.202.12 

 

12  Uranmalm och toriummalm  

12.0  Uranmalm och toriummalm  

12.00  Uranmalm och toriummalm  

12.000  Uranmalm och toriummalm  
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 12.000.00 Uranmalm och toriummalm 12.00.10 

CB  Malmer och mineral utom energimineral  

13  Metallmalmer  

13.1  Järnmalm  

13.10  Järnmalm  

13.100  Järnmalm  

 13.100.00 Järnmalm 13.10.10 

13.2  Icke-järnmalm, utom uranmalm och toriummalm  

13.20  Icke-järnmalm, utom uranmalm och toriummalm  

13.200  Icke-järnmalm, utom uranmalm och toriummalm  

 13.200.01 Kopparmalm, även anrikad 13.20.11 

 13.200.02 Nickelmalm, även anrikad 13.20.12 

 13.200.03 Aluminiummalm, även anrikad 13.20.13 

 13.200.04 Ädelmetallmalm, även anrikad 13.20.14 

 13.200.05 Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad 13.20.15 

 13.200.06 Annan icke-järnmalm, även anrikad 13.20.16 

14  Andra produkter från utvinning av mineral  

14.1  Sten  

14.11  Sten för byggnads- och prydnadsändamål  

14.110  Sten för byggnads- och prydnadsändamål  

 14.110.01 Marmor och annan prydnads- eller byggnadskalksten 14.11.11 

 14.110.02 Granit, sandsten och annan prydnads- eller byggnadssten 14.11.12 

14.12  Kalksten, gipssten och dolomit  

14.120  Kalksten, gipssten och dolomit  

 14.120.01 Kalksten och gipssten 14.12.10 

 14.120.02 Krita och dolomit 14.12.20 

14.13  Skiffer  

14.130  Skiffer  

 14.130.00 Skiffer 14.13.10 

14.2  Sand, grus, krossad sten och lera  

14.21  Sand, grus och krossad sten  

14.210  Sand, grus och krossad sten  

 14.210.01 Naturlig sand 14.21.11 

 14.210.02 Krosskorn, skärv och pulver; småsten, grus 14.21.12 

 14.210.03 Makadam; tjärmakadam 14.21.13 

14.22  Lera  

14.220  Lera  

 14.220.01 Kaolin och andra kaolinartade leror 14.22.11 
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 14.220.02 Andra leror, andalusit, cyanit och sillimanit; mullit, chamott och dinas 14.22.12 

14.3  Kemiska mineral  

14.30  Kemiska mineral  

14.300  Kemiska mineral  

 14.300.01 Naturliga kalciumfosfater eller aluminiumkalciumfosfater; karnallit, 
sylvinit och andra råa naturliga kaliumsalter 

14.30.11 

 14.300.02 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och 
oraffinerat svavel 

14.30.12 

 14.300.03 Andra kemiska mineral 14.30.13 

14.4  Salt  

14.40  Salt  

14.400  Salt  

 14.400.00 Salt och ren natriumklorid 14.40.10 

14.5  Diverse andra produkter från utvinning av malmer och mineral  

14.50  Diverse andra produkter från utvinning av malmer och mineral  

14.500  Diverse andra produkter från utvinning av malmer och mineral  

 14.500.01 Naturlig bitumen och naturasfalt; asfaltit och asfaltsten 14.50.10 

 14.500.02 Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, 
enkelt sågade eller grovt tillformade 

14.50.21 

 14.500.03 Industridiamanter; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat 
och andra naturliga slipmedel 

14.50.22 

 14.500.04 Diverse andra mineraler 14.50.23 

    

D  TILLVERKADE VAROR  

DA  Livsmedel, dryckesvaror och tobak  

15  Livsmedel och dryckesvaror  

15.1  Kött och köttvaror  

15.11  Färskt och hållbarhetsbehandlat kött, utom fjäderfä  

  Omfattar även: 
− slakttjänster mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt 

 

15.111  Kreaturskött; hela, halva eller fjärdedels kroppar  

 15.111.01 Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt; hela, halva eller 
fjärdedels kroppar 

i 15.11.11 

 15.111.02 Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst; hela, halva eller fjärdedels 
kroppar 

i 15.11.12 

 15.111.03 Kött av svin, färskt eller kylt; hela, halva eller fjärdedels kroppar i 15.11.13 

 15.111.04 Kött av svin, fryst; hela, halva eller fjärdedels kroppar i 15.11.14 

 15.111.05 Kött av får, färskt eller kylt; hela, halva eller fjärdedels kroppar i 15.11.15 

 15.111.06 Kött av får, fryst; hela, halva eller fjärdedels kroppar i 15.11.16 

 15.111.07 Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna 15.11.18 

 15.111.08 Inälvor och andra ätbara delar av kreatur 15.11.19 
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 15.111.09 Skinnull 15.11.21 

 15.111.10 Hela oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av 
hästdjur 

15.11.24 

 15.111.11 Övriga oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt 
av hästdjur 

15.11.25 

 15.111.12 Oberedda hudar och skinn av får och lamm 15.11.26 

 15.111.13 Oberedda hudar och skinn av getter och killingar 15.11.27 

 15.111.14 Fett av nötkreatur och andra oxdjur, får, getter och svin 15.11.30 

 15.111.15 Andra djurdelar, inte ätbara, inte beredda 15.11.40 

 15.111.16 Industriella tjänster för kreaturskött; hela, halva eller fjärdedels kroppar  i 15.11.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.112  Kreaturskött, finstyckat  

 15.112.01 Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt; styckat till mindre 
än fjärdedels kroppar 

i 15.11.11 

 15.112.02 Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst; styckat till mindre än fjär-
dedels kroppar 

i 15.11.12 

 15.112.03 Kött av svin, färskt eller kylt; styckat till mindre än fjärdedels kroppar i 15.11.13 

 15.112.04 Kött av svin, fryst; styckat till mindre än fjärdedels kroppar i 15.11.14 

 15.112.05 Kött av får, färskt eller kylt; styckat till mindre än fjärdedels kroppar i 15.11.15 

 15.112.06 Kött av får, fryst; styckat till mindre än fjärdedels kroppar i 15.11.16 

 15.112.07 Kött av get 15.11.17 

 15.112.08 Industriella tjänster för kreaturskött, finstyckat i 15.11.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.12  Fjäderfäkött m.m., färskt och hållbarhetsbehandlat  

  Omfattar även: 
− slakttjänster mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt 

 

15.120  Fjäderfäkött m.m., färskt och hållbarhetsbehandlat  

 15.120.01 Kött och andra ätbara delar av fjäderfä, färskt eller kylt 15.12.11 

 15.120.02 Kött och andra ätbara delar av fjäderfä, fryst 15.12.12 

 15.120.03 Annat kött och andra ätbara delar, inklusive kaninkött men utom grodlår 15.12.13 

 15.120.04 Fett av fjäderfä 15.12.14 

 15.120.05 Fjädrar och skinn av fåglar med fjädrar 15.12.20 
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 15.120.06 Industriella tjänster för fjäderfäkött m.m., färskt och hållbarhetsbehand-
lat 

15.12.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.13  Köttvaror  

15.130  Köttvaror  

 15.130.01 Kött och andra ätbara djurdelar, saltade, torkade eller rökta, ätbart mjöl 
av kött eller andra djurdelar 

15.13.11 

 15.130.02 Andra beredningar av kött, ätbara djurdelar eller blod; extrakter och 
safter av kött, fisk och ryggradslösa vattendjur 

15.13.12 

 15.130.03 Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, otjänliga till människo-
föda; grevar 

15.13.13 

 15.130.04 Tillagning och annan beredning av övriga köttvaror 15.13.90 

  
Omfattar: 
− tillagning och annan beredning av kött och köttvaror 

Omfattar inte: 
− utvinning av animaliska oljor och fetter, jfr 15.410.01 

 

 15.130.05 Industriella tjänster för köttvaror 15.13.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.2  Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk och fiskeriprodukter  

15.20  Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk och fiskeriprodukter  

15.200  Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk och fiskeriprodukter  

 15.200.01 Fiskfiléer, annat fiskkött, fisklever och rom, färska eller kylda 15.20.11 

 15.200.02 Fiskfiléer, annat fiskkött, fisklever och rom, frysta 15.20.12 

 15.200.03 Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt fisk; mjöl, pulver eller pellettar 
av fisk, tjänligt till människoföda 

15.20.13 

 15.200.04 Fisk, beredd eller hållbarhetsbehandlad på annat sätt; kaviar och 
kaviarersättning som framställts av fiskrom 

15.20.14 

 15.200.05 Kräftdjur, frysta; blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, frysta, 
torkade eller saltade 

15.20.15 

 15.200.06 Andra beredda eller hållbarhetsbehandlade varor av kräftdjur, blötdjur 
och andra ryggradslösa vattendjur 

15.20.16 

 15.200.07 Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa 
vattendjur, otjänliga till människoföda 

15.20.17 

 15.200.08 Andra oätliga varor av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa 
vattendjur 

15.20.18 
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 15.200.09 Rökning och annan hållbarhetsberedning och beredning vid tillverkning 
av fiskvaror 

15.20.90 

  
Omfattar: 
− tillagning, rökning, saltning, torkning och annan beredning av fisk och fiskvaror 

Omfattar inte: 
− utvinning av animaliska oljor och fetter, jfr 15.410.01 

 

15.3  Beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär och köksväxter  

15.31  Beredd och hållbarhetsbehandlad potatis  

15.310  Beredd och hållbarhetsbehandlad potatis  

 15.310.01 Potatis, beredd och fryst 15.31.11 

 15.310.02 Potatisprodukter 15.31.12 

 15.310.03 Tillagning och annan beredning av potatis och potatisprodukter 15.31.90 

  Omfattar; 
− skalning, tillagning och annan beredning av potatis, och produkter därav 

 

15.32  Frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft  

15.320  Frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft  

 15.320.01 Frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft 15.32.10 

 15.320.02 Industriella tjänster för frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft 15.32.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.33  Frukter, bär och köksväxter utom potatis, beredda och hållbarhetsbe-
handlade, ej saft 

 

15.330  Frukter, bär och köksväxter utom potatis, beredda och hållbarhetsbe-
handlade, ej saft 

 

 15.330.01 Köksväxter, frysta 15.33.11 

 15.330.02 Köksväxter, tillfälligt konserverade 15.33.12 

 15.330.03 Torkade köksväxter 15.33.13 

 15.330.04 Köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller 
ättiksyra 

15.33.14 

 15.330.05 Köksväxter, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra 15.33.15 

 15.330.06 Frukt, bär och nötter, även kokta, frysta 15.33.21 

 15.330.07 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär 
eller nötter 

15.33.22 

 15.330.08 Nötter, jordnötter, rostade, saltade eller på annat sätt beredda  15.33.23 

 15.330.09 Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade, olämpliga för direkt 
konsumtion 

15.33.24 

 15.330.10 Andra hållbarhetsbehandlade frukter 15.33.25 

 15.330.11 Aprikos-, persiko- och plommonkärnor 15.33.26 

 15.330.12 Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska åter-
stoder och biprodukter 

15.33.30 
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 15.330.13 Kokning och annan bearbetning vid hållbarhetsbehandling av frukt och 
köksväxter 

15.33.90 

  Omfattar: 
− kokning, koncentrering och annan bearbetning av frukt och grönsaker och pro-

dukter därav 

Omfattar inte: 
− skalning, tillagning och annan beredning av potatis och produkter därav, jfr 

15.310.03 

 

15.4  Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter  

15.41  Råa animaliska och vegetabiliska oljor och fetter  

15.410  Råa animaliska och vegetabiliska oljor och fetter  

 15.410.01 Animaliska oljor och fetter, utom fetter av nötkreatur och andra oxdjur, 
får, getter, svin och fjäderfä 

15.41.11 

 15.410.02 Sojabönolja, jordnötsolja, olivolja, solrosolja, safflorolja, bomullsfrö-
olja, rapsolja, rybsolja och senapsolja, rå 

15.41.12 

 15.410.03 Palmolja, kokosolja, palmkärneolja, babassuolja och linolja, rå 15.41.13 

 15.410.04 Bomullslinters 15.41.20 

 15.410.05 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska 
fetter eller oljor 

15.41.31 

 15.410.06 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, utom mjöl av senapsfrön 15.41.32 

 15.410.07 Industriella tjänster för råa animaliska och vegetabiliska oljor och fetter 15.41.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.42  Raffinerade animaliska och vegetabiliska oljor och fetter  

15.420  Raffinerade animaliska och vegetabiliska oljor och fetter  

 15.420.01 Sojabönolja, jordnötsolja, olivolja, solrosolja, safflorolja, bomullsfrö-
olja, rapsolja, rybsolja, sesamolja och senapsolja, raffinerad men inte 
kemiskt modifierad 

15.42.11 

 15.420.02 Palmolja, kokosolja, palmkärnolja, babassuolja och linolja samt frak-
tioner av dessa oljor, raffinerade men inte kemiskt modifierade; ricin-
olja, tungolja och jojobaolja, diverse andra vegetabiliska fetter och feta 
oljor (utom majsolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor 

15.42.12 

 15.420.03 Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter samt fraktioner av sådana 
oljor eller fetter, helt eller delvis hydrerade, omförestrerade eller 
elaidiniserade, men inte vidare bearbetade 

15.42.13 

 15.420.04 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider); degras; återstoder från 
bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av 
animaliska eller vegetabiliska vaxer 

15.42.20 

 15.420.05 Industriella tjänster för raffinerade animaliska och vegetabiliska oljor 
och fetter 

15.42.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
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dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

15.43  Margarin och liknande ätbara fetter  

15.430  Margarin och liknande ätbara fetter  

 15.430.01 Margarin och liknande ätbara fetter 15.43.10 

 15.430.02 Industriella tjänster för margarin och liknande ätbara fetter 15.43.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.5  Mejerivaror och glass  

15.51  Mejerivaror  

15.511  Ost och ostmassa  

 15.511.01 Ost och ostmassa 15.51.40 

 15.511.02 Industriella tjänster för ost och ostmassa i 15.51.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.512  Andra mejerivaror än ost  

 15.512.01 Behandlad mjölk i flytande form 15.51.11 

 15.512.02 Mjölk och grädde i flytande form med en fetthalt av mer än 6 viktpro-
cent, ej koncentrerad eller sötad 

15.51.12 

 15.512.03 Mjölk och grädde i fast form 15.51.20 

 15.512.04 Smör och andra bredbara fetter och oljor framställda av mjölk 15.51.30 

 15.512.05 Mjölk och grädde, koncentrerad eller sötad, ej i fast form 15.51.51 

 15.512.06 Yoghurt och annan fermenterad eller syrad mjölk eller grädde 15.51.52 

 15.512.07 Kasein 15.51.53 

 15.512.08 Mjölksocker och lösningar av mjölksocker 15.51.54 

 15.512.09 Vassle 15.51.55 

 15.512.10 Industriella tjänster för andra mejerivaror än ost i 15.51.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 
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15.52  Glass och glassvaror  

15.520  Glass och glassvaror  

 15.520.01 Glass och glassvaror 15.52.10 

 15.520.02 Industriella tjänster för glass och glassvaror 15.52.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.6  Kvarnprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter  

15.61  Kvarnprodukter  

15.611  Mjöl  

 15.611.01 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg 15.61.21 

 15.611.02 Finmalet mjöl av annan spannmål än vete 15.61.22 

 15.611.03 Vegetabiliskt mjöl, annat än av spannmål 15.61.23 

 15.611.04 Krossgryn och mjöl av vete 15.61.31 

 15.611.05 Krossgryn, grovt mjöl (inklusive fingryn) och pelletar av annan spann-
mål 

15.61.32 

 15.611.06 Industriella tjänster för mjöl i 15.61.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.612  Frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnpro-
dukter 

 

 15.612.01 Ris, endast befriat från ytterskalet (råris) 15.61.10 

 15.612.02 Mixer för beredning av bakverk 15.61.24 

 15.612.03 Frukostflingor och andra produkter av spannmål 15.61.33 

 15.612.04 Slipat ris 15.61.40 

 15.612.05 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid bearbetning av spann-
mål 

15.61.50 

 15.612.06 Industriella tjänster för frukostflingor, mixer och andra livsmedelsbe-
redningar av kvarnprodukter 

i 15.61.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 
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15.62  Stärkelse och stärkelseprodukter  

15.620  Stärkelse och stärkelseprodukter  

 15.620.01 Majsolja och fraktioner av denna olja, inte kemiskt modifierade 15.62.10 

 15.620.02 Druvsocker (inklusive kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lös-
ningar av druvsocker; fruktsocker samt sirap och andra lösningar av 
fruktsocker; invertsocker; diverse annat socker och annan sirap; konst-
gjord honung; sockerkulör 

15.62.21 

 15.620.03 Stärkelse; inulin; vetegluten; dextrin och annan modifierad stärkelse 15.62.22 

 15.620.04 Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse 15.62.23 

 15.620.05 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder 15.62.30 

 15.620.06 Industriella tjänster för stärkelse och stärkelseprodukter 15.62.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.7  Beredda djurfoder  

15.71  Beredda fodermedel  

15.710  Beredda fodermedel  

 15.710.01 Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern 15.71.10 

 15.710.02 Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa) 15.71.20 

 15.710.03 Industriella tjänster för beredda fodermedel 15.71.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.72  Mat till sällskapsdjur  

15.720  Mat till sällskapsdjur  

 15.720.01 Mat till sällskapsdjur 15.72.10 

 15.720.02 Industriella tjänster för mat till sällskapsdjur 15.72.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.8  Övriga livsmedel  

15.81  Mjukt matbröd och färska bakverk  

15.810  Mjukt matbröd och färska bakverk  
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 15.810.01 Mjukt matbröd 15.81.11 

 15.810.02 Färska bakverk 15.81.12 

 15.810.03 Industriella tjänster för mjukt matbröd och färska bakverk 15.81.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.82  Knäckebröd, kex och konserverade bakverk  

15.821  Knäckebröd  

 15.821.01 Knäckebröd i 15.82.11 

 15.821.02 Industriella tjänster för knäckebröd i 15.82.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.822  Kex och konserverade bakverk  

 15.822.01 Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter i 15.82.11 

 15.822.02 Pain d'épices; söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers) 15.82.12 

 15.822.03 Andra bakverk 15.82.13 

 15.822.04 Industriella tjänster för kex och konserverade bakverk i 15.82.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.83  Socker  

15.830  Socker  

 15.830.01 Socker från sockerrör eller sockerbetor, i fast form 15.83.11 

 15.830.02 Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor eller kemiskt ren 
sackaros, i fast form, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen 

15.83.12 

 15.830.03 Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor, med tillsats av arom-
ämnen eller färgämnen, lönnsocker samt sirap och andra lösningar av 
lönnsocker 

15.83.13 

 15.830.04 Melass 15.83.14 

 15.830.05 Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning 15.83.20 

 15.830.06 Industriella tjänster för socker 15.83.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
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dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

15.84  Kakao, choklad och sockerkonfektyrer  

15.841  Sockerkonfektyrer  

 15.841.01 Sockerkonfektyrer, inklusive vit choklad, inte innehållande kakao 15.84.23 

 15.841.02 Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, kanderade, glaserade 
eller på liknande sätt beredda med socker 

15.84.24 

 15.841.03 Industriella tjänster för sockerkonfektyrer i 15.84.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.842  Kakao och chokladkonfektyrer  

 15.842.01 Kakaomassa 15.84.11 

 15.842.02 Kakaosmör, kakaofett eller kakaoolja 15.84.12 

 15.842.03 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel 15.84.13 

 15.842.04 Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 15.84.14 

 15.842.05 Choklad och beredningar innehållande kakao, utom sötat kakaopulver, i 
förpackningar om mer än 2 kg 

15.84.21 

 15.842.06 Choklad och beredningar innehållande kakao, utom sötat kakaopulver, i 
förpackningar om högst 2 kg 

15.84.22 

 15.842.07 Kakaoskal och annat kakaoavfall 15.84.30 

 15.842.08 Industriella tjänster för kakao och chokladkonfektyrer i 15.84.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.85  Pastaprodukter  

15.850  Pastaprodukter  

 15.850.01 Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda 15.85.11 

 15.850.02 Pastaprodukter, kokta, fyllda eller på annat sätt beredda; couscous 15.85.12 

 15.850.03 Industriella tjänster för pastaprodukter 15.85.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 
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15.86  Kaffe och te  

15.860  Kaffe och te  

 15.860.01 Kaffe, även rostat eller befriat från koffein 15.86.11 

 15.860.02 Kaffesurrogat; extrakter, essenser och koncentrat av kaffe eller kaffesur-
rogat; skal och hinnor av kaffe 

15.86.12 

 15.860.03 Grönt (ofermenterat) te, svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, 
löst förpackade i förpackningar innehållande högst 3 kg 

15.86.13 

 15.860.04 Extrakter, essenser, koncentrat och beredningar av te eller matte 15.86.14 

 15.860.05 Örttéer 15.86.15 

 15.860.06 Industriella tjänster för kaffe och te 15.86.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.87  Senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel  

15.870  Senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel  

 15.870.01 Ättika 15.87.11 

 15.870.02 Såser, blandningar för smaksättningsändamål, senapspulver och beredd 
senap 

15.87.12 

 15.870.03 Kryddor, beredda 15.87.20 

 15.870.04 Industriella tjänster för senap, ketchup, kryddor och andra smaksätt-
ningsmedel 

15.87.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.88  Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat  

15.880  Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat  

 15.880.01 Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 15.88.10 

 15.880.02 Industriella tjänster för homogeniserade livsmedelspreparat inklusive 
dietmat 

15.88.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.89  Andra livsmedel  

15.890  Andra livsmedel  
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 15.890.01 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller 
buljonger 

15.89.11 

 15.890.02 Ägg utan skal samt äggula, färska eller konserverade; äggalbumin 15.89.12 

 15.890.03 Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda; be-
redda bakpulver 

15.89.13 

 15.890.04 Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, växtslem och andra för-
tjockningsmedel 

15.89.20 

 15.890.05 Diverse andra livsmedel 15.89.14 

 15.890.06 Industriella tjänster för andra livsmedel 15.89.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.9  Drycker  

15.91  Destillerade, alkoholhaltiga drycker  

15.910  Destillerade, alkoholhaltiga drycker  

 15.910.01 Destillerade, alkoholhaltiga drycker 15.91.10 

 15.910.02 Industriella tjänster för destillerade, alkoholhaltiga drycker 15.91.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.92  Etylalkohol  

15.920  Etylalkohol  

 15.920.01 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent 15.92.11 

 15.920.02 Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt 15.92.12 

 15.920.03 Industriella tjänster för etylalkohol 15.92.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.93  Vin  

15.930  Vin  

 15.930.01 Mousserande vin 15.93.11 

 15.930.02 Vin av färska druvor, utom mousserande vin; druvmust 15.93.12 

 15.930.03 Vindruv; rå vinsten 15.93.20 
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 15.930.04 Industriella tjänster för vin 15.93.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.94  Cider och andra fruktviner  

15.940  Cider och andra fruktviner  

 15.940.01 Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandade 
alkoholhaltiga drycker 

15.94.10 

 15.940.02 Industriella tjänster för cider och andra fruktviner 15.94.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.95  Andra icke-destillerade jästa drycker  

15.950  Andra icke-destillerade jästa drycker  

 15.950.01 Andra icke-destillerade jästa drycker 15.95.10 

 15.950.02 Industriella tjänster för cider och andra fruktviner 15.95.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.96  Öl  

15.960  Öl  

 15.960.01 Öl, utom drav, drank och andra biprodukter från bryggerier 15.96.10 

 15.960.02 Drav, drank och andra biprodukter från bryggerier eller brännerier 15.96.20 

 15.960.03 Industriella tjänster för öl 15.96.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.97  Malt  

15.970  Malt  

 15.970.01 Malt 15.97.10 
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 15.970.02 Industriella tjänster för malt 15.97.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

15.98  Mineralvatten och läskedrycker  

15.980  Mineralvatten och läskedrycker  

 15.980.01 Mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat eller smaksatt 15.98.11 

 15.980.02 Mineralvatten, sötat eller smaksatt 15.98.12 

 15.980.03 Industriella tjänster för mineralvatten och läskedrycker 15.98.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

16  Tobaksvaror  

16.0  Tobaksvaror  

16.00  Tobaksvaror  

16.000  Tobaksvaror  

 16.000.01 Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning 16.00.11 

 16.000.02 Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; "homogenise-
rad" eller "rekonstituerad" tobak; tobaksextrakt 

16.00.12 

 16.000.03 Tobaksavfall 16.00.20 

 16.000.04 Industriella tjänster för tobaksvaror 16.00.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

DB  Textil- och beklädnadsvaror  

17  Textilvaror  

17.1  Garn  

17.11  Garn av bomullstyp  

17.110  Garn av bomullstyp  

 17.110.01 Bomull, kardad eller kammad i 17.10.20 

  Omfattar även: 
− förberedning av fibrer mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt, såsom 

tvättning, avfettning, karbonisering, kardning och kamning 
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 17.110.02 Garn av bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar 17.10.43 

 17.110.03 Garn av bomull, i detaljhandelsuppläggningar i 17.10.45 

 17.110.04 Garn av syntetstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar 17.10.52 

 17.110.05 Garn av regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar 17.10.54 

 17.110.06 Avfall av bomullsgarn, inklusive trådavfall 17.10.64 

 17.110.07 Rivet avfall och riven lump samt annat avfall av bomull 17.10.65 

 17.110.08 Förberedning av fibrer av bomull i 17.10.90 

  Omfattar: 
− tvättning, avfettning, kardning och kamning av bomull 

Omfattar inte: 
− tvättning, avfettning, kardning och kamning av bomull mot ersättning/lön eller 

inom ramen för ett kontrakt, jfr 17.110.01 

 

17.12  Garn av kardgarnstyp  

17.120  Garn av kardgarnstyp  

 17.120.01 Ullfett (inklusive lanolin) 17.10.10 

 17.120.02 Ull, avfettad, ej karboniserad i 17.10.20 

  Omfattar även: 
− förberedning av fibrer mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt, såsom 

tvättning, avfettning, karbonisering, kardning och kamning  

 

 17.120.03 Kardgarn av ull eller fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar i 17.10.42 

 17.120.04 Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurhår 17.10.63 

 17.120.05 Förberedning av fibrer av ull i 17.10.90 

  Omfattar: 
− tvättning, avfettning, kardning och kamning av ull 

Omfattar inte: 
− tvättning, avfettning, kardning och kamning av ull mot ersättning/lön eller inom 

ramen för ett kontrakt, jfr 17.120.02  

 

17.13  Garn av kamgarnstyp  

17.130  Garn av kamgarnstyp  

 17.130.01 Kamavfall av ull eller fina djurhår; ull kardat eller kammat i 17.10.20 

  Omfattar även: 
− förberedning av fibrer mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt, såsom 

tvättning, avfettning, karbonisering, kardning och kamning. 

 

 17.130.02 Konststapelfibrer, beredda för spinning 17.10.30 

 17.130.03 Kamgarn av ull, ej i detaljhandelsuppläggningar i 17.10.42 

 17.130.04 Kamgarn av ull, i detaljhandelsuppläggningar i 17.10.45 

 17.130.05 Garn (annat än sytråd) av konststapelfibrer, i detaljhandelsupplägg-
ningar 

i 17.10.55 

 17.130.06 Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, ej rivet 17.10.62 

 17.130.07 Förberedning av fibrer av kamavfall av ull eller fina djurhår i 17.10.90 

  Omfattar: 
− tvättning, avfettning, kardning och kamning av kamavfall av ull eller fina djurhår 

Omfattar inte: 
− tvättning, avfettning, kardning och kamning av kamavfall av ull eller fina 

djurhår mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt, jfr 17.130.01 
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17.14  Garn av lingarnstyp  

17.140  Garn av lingarnstyp  

 17.140.01 Beredd lin, hampa, jute eller andra textilfibrer i 17.10.20 

  Omfattar även: 
− förberedning av fibrer mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt, såsom 

skäktning av lin etc. 

 

 17.140.02 Garn av lin, ej i detaljhandelsuppläggningar 17.10.44 

 17.140.03 Garn av lin, i detaljhandelsuppläggningar i 17.10.45 

 17.140.04 Förberedning av lin i 17.10.90 

  Omfattar: 
− skäktning av lin 

Omfattar inte: 
− skäktning av lin mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt, jfr 

17.140.01 

 

17.15  Garn av silketyp  

17.150  Garn av silketyp  

 17.150.01 Råsilke i 17.10.20 

  Omfattar även: 
− förberedning av fibrer mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt, såsom 

avhaspling av natursilke. 

 

 17.150.02 Garn av natursilke, inte i detaljhandelsuppläggningar 17.10.41 

 17.150.03 Garn av syntetfilament eller regenatfilament, inte i detaljhandelsupp-
läggningar 

17.10.51 

 17.150.04 Garn av syntetstapelfibrer med inblandning av ull, inte i detaljhandels-
uppläggningar 

17.10.53 

 17.150.05 Avfall av natursilke, okardat och okammat 17.10.61 

 17.150.06 Förberedning av natursilke i 17.10.90 

  Omfattar: 
− avhaspling av natursilke 

Omfattar inte: 
− avhaspling av natursilke mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt, 

jfr 17.150.01 

 

17.16  Sytråd  

17.160  Sytråd  

 17.160.01 Sytråd av natursilke samt sytråd av bomull i detaljhandelsuppläggningar i 17.10.45 

 17.160.02 Sytråd av konstfilament och konststapelfibrer i 17.10.55 

17.17  Annat garn  

17.170  Annat garn  

 17.170.00 Garn av jute eller andra bastfibrer, garn av andra vegetabiliska textilfib-
rer samt pappersgarn 

17.10.46 

17.2  Vävnader av textil- och glasfibrer  

17.21  Vävnader av bomullstyp  

17.210  Vävnader av bomullstyp  

 17.210.01 Vävnader (utom speciella vävnader) av bomull 17.20.20 
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 17.210.02 Vävnader av syntetstapelfibrer, ej med inblandning av ull eller fina 
djurhår 

i 17.20.32 

 17.210.03 Vävnader av regenatstapelfibrer 17.20.33 

 17.210.04 Luggvävnader, inklusive sniljvävnader av konstfibrer; handduksfrotté; 
slingervävnader, andra än band 

i 17.20.40 

 17.210.05 Industriella tjänster för vävnader av bomullstyp i 17.20.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

17.22  Vävnader av kardgarnstyp  

17.220  Vävnader av kardgarnstyp  

 17.220.01 Vävnader av kardgarnstyp i 17.20.10 

 17.220.02 Industriella tjänster för vävnader av kardgarnstyp i 17.20.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

17.23  Vävnader av kamgarnstyp  

17.230  Vävnader av kamgarnstyp  

 17.230.01 Vävnader av kamgarnstyp i 17.20.10 

 17.230.02 Industriella tjänster för vävnader av kamgarnstyp i 17.20.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

17.24  Vävnader av silketyp  

17.240  Vävnader av silketyp  

 17.240.01 Vävnader av silketyp, natursilke i 17.20.10 

 17.240.02 Vävnader av silketyp, konstfiber (syntetfilament eller regenatfilament) 17.20.31 

 17.240.03 Industriella tjänster för vävnader av silketyp i 17.20.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 
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17.25  Andra vävnader av textil- och glasfibrer  

17.250  Andra vävnader av textil- och glasfibrer  

 17.250.01 Vävnader av vegetabiliska textilfibrer i 17.20.10 

 17.250.02 Vävnader av syntetstapelfibrer med inblandning av ull eller fina djurhår i 17.20.32 

 17.250.03 Skuren manchester, vävnader och vävda band av glasfibrer i 17.20.40 

 17.250.04 Industriella tjänster för vävnader av textil- och glasfibrer i 17.20.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

17.3  Textilberedning  

17.30  Textilberedning  

17.300  Textilberedning  

 17.300.01 Blekning, färgning, och tryckning av textilfibrer och garn 17.30.10 

 17.300.02 Blekning av vävnader 17.30.21 

  Omfattar inte: 
− blekning av garner, jfr 17.300.01 

 

 17.300.03 Färgning av vävnader 17.30.22 

 17.300.04 Tryckning av vävnader 17.30.30 

  
Omfattar: 
− tryckning av vävnader, tyger och färdigsydda varor, inklusive beklädnadsvaror 

Omfattar inte: 
− tryckning av garner, jfr 17.300.01 

 

 17.300.05 Annan textilberedning, med undantag av beläggning och impregnering 17.30.40 

  
Omfattar: 
− beredning, torkning, ångbehandling, krympning, sanforisering och mercerisering 

av textilier och textilvaror inklusive beklädnadsvaror 

 

17.4  Sydda textilvaror, utom beklädnadsvaror  

17.40  Sydda textilvaror, utom beklädnadsvaror  

17.401  Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängomhängen  

 17.401.01 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängomhängen 17.40.15 

 17.401.02 Industriella tjänster för sydda textilvaror, utom beklädnadsvaror i 17.40.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

17.402  Sydda sängkläder och linnevaror, andra sydda textilvaror för hushåll, 
utom gardiner 

 

 17.402.01 Filtar och plädar, utom elektriska filtar 17.40.11 

 17.402.02 Sänglinne 17.40.12 
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 17.402.03 Bordslinne 17.40.13 

 17.402.04 Toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar 17.40.14 

 17.402.05 Diverse andra sydda inredningsartiklar 17.40.16 

 17.402.06 Industriella tjänster för sydda sängkläder och linnevaror, andra sydda 
textilvaror för hushåll, utom gardiner 

i 17.40.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

17.403  Presenningar, tält, segel o.d.  

 17.403.01 Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor 17.40.21 

 17.403.02 Presenningar och markiser; segel; tält och campingartiklar 17.40.22 

 17.403.03 Fallskärmar (inklusive styrda fallskärmar) och s.k. rotochutes; delar och 
tillbehör till dessa varor 

17.40.23 

 17.403.04 Sovsäckar; täcken och kuddar 17.40.24 

 17.403.05 Andra sydda textilvaror, inklusive tillskärningsmönster 17.40.25 

 17.403.06 Reparation av presenningar, campingartiklar och andra sydda textilvaror 17.40.90 

 17.403.07 Industriella tjänster för presenningar, tält, segel o.d. i 17.40.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

17.5  Andra textilier  

17.51  Mattor  

17.510  Mattor  

 17.510.01 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna 17.51.11 

 17.510.02 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda 17.51.12 

 17.510.03 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade 17.51.13 

 17.510.04 Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, även av filt 17.51.14 

 17.510.05 Industriella tjänster för mattor 17.51.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

17.52  Tågvirke och bindgarn  

17.520  Tågvirke och bindgarn  
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 17.520.01 Surrningsgarn och tågvirke 17.52.11 

 17.520.02 Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke 17.52.12 

 17.520.03 Lump, inklusive klipp och liknande avfall av textilvaror (även av surr-
ningsgarn och tågvirke) 

17.52.20 

 17.520.04 Reparation av nät och tågvirke 17.52.90 

 17.520.05 Industriella tjänster för tågvirke och bindgarn 17.52.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

17.53  Bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror  

17.530  Bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror  

 17.530.01 Bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror 17.53.10 

 17.530.02 Industriella tjänster för bondad duk och varor av bondad duk, utom 
beklädnadsvaror 

17.53.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

17.54  Diverse andra textilier  

17.541  Vävda band, snörmakerier, sniljgarn och liknande  

 17.541.01 Vävda band; snörmakerier och liknande 17.54.11 

 17.541.02 Överspunnet garn och remsor; sniljgarn; chainettegarn 17.54.35 

 17.541.03 Industriella tjänster för vävda band, snörmakerier, sniljgarn och 
liknande 

i 17.54.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

17.549  Övriga textilvaror  

 17.549.01 Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar; spetsar som längdvara eller i 
form av motiv 

17.54.12 

 17.549.02 Broderier som längdvara eller i form av motiv 17.54.13 

 17.549.03 Filt, överdragen, belagd eller laminerad 17.54.20 

 17.549.04 Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilflock samt stoft 
och noppor av textilmaterial 

17.54.31 
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 17.549.05 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d., 
impregnerade eller överdragna med gummi eller plast 

17.54.32 

 17.549.06 Metalliserat garn 17.54.33 

 17.549.07 Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn 17.54.34 

 17.549.08 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar 
eller viskos 

17.54.36 

 17.549.09 Diverse andra textilvävnader, impregnerade, överdragna eller belagda 17.54.37 

 17.549.10 Textilvaror för tekniskt bruk 17.54.38 

 17.549.11 Textilvaror som längdvara, bestående av ett eller flera lager av dukvara 
av textilmaterial, sammanfogade med stoppningsmaterial genom söm-
nad eller på annat sätt 

17.54.39 

 17.549.12 Industriella tjänster för övriga textilvaror i 17.54.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

17.6  Trikåväv  

17.60  Trikåväv  

17.600  Trikåväv  

 17.600.01 Luggvaror, inklusive varor med lång lugg samt frotté, av trikå 17.60.11 

 17.600.02 Andra dukvaror av trikå 17.60.12 

 17.600.03 Industriella tjänster för trikåväv 17.60.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

17.7  Trikåvaror  

17.71  Strumpbyxor, strumpor, sockor o.d., av trikå  

17.710  Strumpbyxor, strumpor, sockor o.d., av trikå  

 17.710.01 Strumpbyxor, strumpor, sockor o.d., av trikå 17.71.10 

 17.710.02 Industriella tjänster för strumpbyxor, strumpor, sockor o.d., av trikå 17.71.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

17.72  Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå  
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17.720  Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå  

 17.720.01 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå 17.72.10 

 17.720.02 Industriella tjänster för tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå 17.72.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

18  Kläder; Päls och pälsvaror  

18.1  Läderkläder  

18.10  Läderkläder  

18.100  Läderkläder  

 18.100.01 Läderkläder 18.10.10 

 18.100.02 Industriella tjänster för läderkläder 18.10.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

18.2  Andra kläder och tillbehör  

18.21  Arbets-, skydds- och överdragskläder  

18.210  Arbets-, skydds- och överdragskläder  

 18.210.01 Uniformer, uniformsjackor, skyddsrockar o.d. arbetskläder för män 18.21.11 

 18.210.02 Uniformsbyxor, blåställ, overaller o.d. arbetskläder för män 18.21.12 

 18.210.03 Uniformer, uniformsjackor, skyddsrockar o.d. arbetskläder för kvinnor 18.21.21 

 18.210.04 Uniformsbyxor, blåställ, overaller o.d. arbetskläder för kvinnor 18.21.22 

 18.210.05 Andra arbetskläder 18.21.30 

 18.210.06 Industriella tjänster för arbets-, skydds- och överdragskläder 18.21.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

18.22  Gång- och ytterkläder, utom arbetskläder  

18.221  Gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för män eller pojkar  

 18.221.01 Överrockar, anoraker, skidjackor och liknande ytterkläder, utom arbets-
kläder, för män eller pojkar; av trikå 

18.22.11 

 18.221.02 Kostymer, kavajer, byxor och liknande ytterkläder, utom arbetskläder, 
för män eller pojkar; av trikå 

18.22.12 
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 18.221.03 Överrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, 
utom arbetskläder, för män eller pojkar; ej av trikå 

18.22.21 

 18.221.04 Kostymer och ensembler, utom arbetskläder, för män eller pojkar; ej av 
trikå 

18.22.22 

 18.221.05 Kavajer, blazrar och jackor, utom arbetskläder, för män eller pojkar; ej 
av trikå 

18.22.23 

 18.221.06 Byxor, utom arbetskläder, för män eller pojkar; ej av trikå 18.22.24 

 18.221.07 Begagnade gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för män eller 
pojkar 

i 18.22.40 

 18.221.08 Industriella tjänster för gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för 
män eller pojkar 

i 18.22.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

18.222  Gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor  

 18.222.01 Kappor, anoraker, skidjackor och liknande ytterkläder, utom arbets-
kläder, för kvinnor eller flickor; av trikå 

18.22.13 

 18.222.02 Dräkter, kavajer, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, utom 
arbetskläder, för kvinnor eller flickor; av trikå 

18.22.14 

 18.222.03 Kappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, utom 
arbetskläder, för kvinnor eller flickor; ej av trikå 

18.22.31 

 18.222.04 Dräkter, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor; ej av trikå 18.22.32 

 18.222.05 Kavajer och jackor, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor; ej av 
trikå 

18.22.33 

 18.222.06 Klänningar, kjolar och byxkjolar, utom arbetskläder, för kvinnor eller 
flickor; ej av trikå 

18.22.34 

 18.222.07 Byxor, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor; ej av trikå 18.22.35 

 18.222.08 Begagnade gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för kvinnor eller 
flickor 

i 18.22.40 

 18.222.09 Industriella tjänster för gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för 
kvinnor eller flickor 

i 18.22.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

18.23  Underkläder, skjortor och blusar  

18.231  Skjortor och underkläder för män eller pojkar  

 18.231.01 Skjortor för män eller pojkar, av trikå 18.23.11 

 18.231.02 Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande 
artiklar för män eller pojkar, av trikå 

18.23.12 
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 18.231.03 Skjortor för män eller pojkar, ej av trikå 18.23.21 

 18.231.04 Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar 
och liknande artiklar för män eller pojkar, ej av trikå 

18.23.22 

 18.231.05 T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå 18.23.30 

 18.231.06 Industriella tjänster för skjortor och underkläder för män eller pojkar i 18.23.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

18.232  Blusar och skjortor för kvinnor eller flickor  

 18.232.01 Blusar, skjortor och skjortblusar för kvinnor eller flickor, av trikå 18.23.13 

 18.232.02 Blusar, skjortor och skjortblusar för kvinnor eller flickor, ej av trikå 18.23.23 

 18.232.03 Industriella tjänster för blusar och skjortor för kvinnor eller flickor i 18.23.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

18.233  Gördlar, bysthållare, korsetter o.d.  

 18.233.01 Gördlar, bysthållare, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband 
o.d., ej av trikå 

18.23.25 

 18.233.02 Industriella tjänster för gördlar, bysthållare, korsetter o.d. i 18.23.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

18.234  Andra underkläder för kvinnor eller flickor  

 18.234.01 Underklänningar, underkjolar, trosor, nattlinnen, pyjamas, badrockar, 
morgonrockar och liknande artiklar för kvinnor eller flickor, av trikå 

18.23.14 

 18.234.02 Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, trosor, nattlinnen, 
pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar för kvinnor 
eller flickor, ej av trikå 

18.23.24 

 18.234.03 Industriella tjänster för andra underkläder för kvinnor eller flickor i 18.23.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 
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18.24  Andra beklädnadsvaror och tillbehör  

18.240  Andra beklädnadsvaror och tillbehör  

 18.240.01 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå 18.24.11 

 18.240.02 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av trikå 18.24.12 

 18.240.03 Handskar och vantar av trikå 18.24.13 

 18.240.04 Andra konfektionerade tillbehör till kläder, delar till kläder eller till 
tillbehör till kläder, av trikå 

18.24.14 

 18.240.05 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, ej av trikå 18.24.21 

 18.240.06 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, ej av trikå 18.24.22 

 18.240.07 Näsdukar, sjalar, slipsar, handskar och andra konfektionerade tillbehör 
till kläder, delar till kläder eller till tillbehör till kläder, ej av trikå 

18.24.23 

 18.240.08 Tillbehör till kläder, av läder eller konstläder 18.24.31 

 18.240.09 Kläder av filt eller bondad duk eller av impregnerade eller överdragna 
vävnader 

18.24.32 

 18.240.10 Hattstumpar och hattämnen 18.24.41 

 18.240.11 Hattar och andra huvudbonader; hårnät 18.24.42 

 18.240.12 Andra huvudbonader, svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hatt-
stommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader 

18.24.43 

 18.240.13 Industriella tjänster för andra beklädnadsvaror och tillbehör 18.24.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

18.3  Päls; pälsvaror  

18.30  Päls; pälsvaror  

18.300  Päls; pälsvaror  

 18.300.01 Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn 18.30.11 

 18.300.02 Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn, utom 
huvudbonader 

18.30.12 

 18.300.03 Konstgjord päls och varor av konstgjord päls 18.30.13 

 18.300.04 Industriella tjänster för päls; pälsvaror 18.30.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

DC  Läder och lädervaror  

19  Läder och lädervaror  
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19.1  Läder  

19.10  Läder  

19.100  Läder  

 19.100.01 Sämskläder 19.10.11 

 19.100.02 Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder 19.10.12 

 19.100.03 Läder av nötkreatur och andra oxdjur, hela hudar 19.10.21 

 19.100.04 Läder av nötkreatur och andra oxdjur, inte hela hudar 19.10.22 

 19.100.05 Läder av hästdjur 19.10.23 

 19.100.06 Läder av får och lamm 19.10.31 

 19.100.07 Läder av get och killing 19.10.32 

 19.100.08 Läder av svin 19.10.33 

 19.100.09 Läder av andra djur än oxdjur, hästdjur, får, getter eller svin 19.10.41 

 19.100.10 Konstläder på basis av läder 19.10.42 

 19.100.11 Läderavfall, läderpulver 19.10.50 

 19.100.12 Industriella tjänster för läder 19.10.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

19.2  Reseffekter, handväskor, sadeltyg o.d.  

19.20  Reseffekter, handväskor, sadeltyg o.d.  

19.200  Reseffekter, handväskor, sadeltyg o.d.  

  Omfattar inte: 
− reparation av lädervaror, jfr 52.710.00 

 

 19.200.01 Sadelmakeriarbeten för alla slags djur, av alla slags material 19.20.11 

 19.200.02 Reseffekter, handväskor och liknande varor, av alla slags material 19.20.12 

 19.200.03 Urarmband och delar till urarmband 19.20.13 

 19.200.04 Andra varor av läder eller konstläder, även artiklar till maskiner eller 
mekaniska redskap 

19.20.14 

 19.200.05 Industriella tjänster för reseffekter, handväskor, sadeltyg o.d. 19.20.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

19.3  Skodon  

19.30  Skodon  

19.300  Skodon  
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  Omfattar inte: 
− reparation av skodon, jfr 52.710.00 

 

 19.300.01 Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast 19.30.11 

 19.300.02 Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast 19.30.12 

 19.300.03 Skodon med överdelar av läder 19.30.13 

 19.300.04 Skodon med överdelar av textilmaterial, utom skodon för sport eller 
idrott 

19.30.14 

 19.300.05 Skidskor och snowboardskor 19.30.21 

 19.300.06 Träningsskor och liknande skodon med yttersulor av gummi, plast, läder 
eller konstläder och med överdelar av textilmaterial 

19.30.22 

 19.300.07 Andra skodon för sport eller idrott, utom skor för montering på 
skridskor eller rullskridskor 

19.30.23 

 19.300.08 Skodon med tåhätteförstärkning av metall 19.30.31 

 19.300.09 Skodon med botten av trä, diverse specialskodon och andra skodon 19.30.32 

 19.300.10 Delar till skodon 19.30.40 

 19.300.11 Industriella tjänster för skodon 19.30.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

DD  Trä och trävaror  

20  Trä och varor av trä och kork (utom möbler), varor av halm och andra 
flätningsmaterial 

 

20.1  Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat  

20.10  Trä, sågat, hyvlat eller impregnerat  

20.101  Trä, sågat  

 20.101.01 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, med en tjocklek av mer än 6 
mm; järnvägssliprar, oimpregnerade 

i 20.10.10 

 20.101.02 Träull; trämjöl 20.10.22 

 20.101.03 Trä i form av flis eller spån 20.10.23 

 20.101.04 Sågspån och annat träavfall 20.10.40 

20.102  Trä, hyvlat  

 20.102.01 Virke, hyvlat eller slipat, med en tjocklek av mer än 6 mm i 20.10.10 

 20.102.02 Virke (inklusive icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat 
utefter hela längden 

20.10.21 

20.103  Virke impregnerat eller behandlat på annat sätt; träimpregneringsarbeten  

 20.103.01 Obearbetat virke, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat 
konserveringsmedel 

20.10.31 

 20.103.02 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade 20.10.32 

 20.103.03 Träimpregneringsarbeten 20.10.90 
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Omfattar: 
− impregnering eller kemisk behandling av trä med konserveringsmedel eller andra 

ämnen 

Omfattar även: 
− torkning av virke 

Omfattar inte: 
− vattentätning, jfr 45.229.03 
− desinfektion och skadedjursbekämpning i byggnader o.d., jfr 74.702.03 

 

20.2  Fanér; kryssfaner (plywood), lamellträ, spånskivor, fiberskivor och 
andra skivor och plattor 

 

20.20  Fanér; kryssfanér (plywood), lamellträ, spånskivor, fiberskivor och 
andra skivor och plattor 

 

20.201  Fanér, kryssfanér och lamellträ  

 20.201.01 Kryssfanér (plywood) bestående enbart av träfanérskikt 20.20.11 

 20.201.02 Annan kryssfanér (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä 20.20.12 

 20.201.03 Fanér och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat 
till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm 

20.20.21 

 20.201.04 Färdigställande av fanér, kryssfanér och lamellträ i 20.20.15 

  Omfattar: 
− lackering, fernissning, förgyllning och målning av fanér, kryssfanér och lamellträ 

 

20.202  Spånskivor  

 20.202.01 Spånskivor  20.20.13 

 20.202.02 Färdigställande av spånskivor i 20.20.15 

  Omfattar: 
− lackering, fernissning, förgyllning och målning av spånskivor 

 

20.203  Träfiberskivor  

 20.203.01 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material 20.20.14 

 20.203.02 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former 20.20.22 

 20.203.03 Färdigställande av träfiberskivor i 20.20.15 

  Omfattar: 
− lackering, fernissning, förgyllning och målning av träfiberskivor 

 

20.3  Monteringsfärdiga trähus, byggnads- och inredningssnickerier  

20.30  Monteringsfärdiga trähus, byggnads- och inredningssnickerier  

20.301  Monteringsfärdiga trähus  

 20.301.01 Monteringsfärdiga trähus 20.30.20 

 20.301.02 Uppförande av egentillverkade monteringsfärdiga trähus i 20.30.90 

  Omfattar: 
− uppförande av egentillverkade prefabricerade trähus 

Omfattar inte: 
− uppförande av ej egentillverkade trähus, jfr 45.211.05 resp. 45.211.06  

 

 20.301.03 Industriella tjänster för monteringsfärdiga trähus i 20.30.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 
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tredje parts räkning. 

20.302  Byggnads- och inredningssnickerier  

 20.302.01 Fönster (även franska) och fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och dörr-
trösklar, av trä 

20.30.11 

 20.302.02 Sammansatt parkettstav, formar, formluckor o.d., för betonggjutning, 
vissa takspån ("shingles" och "shakes") 

20.30.12 

 20.302.03 Andra byggnads- och inredningssnickerier 20.30.13 

 20.302.04 Installation (uppförande) av egentillverkade byggnads- och inrednings-
snickerier 

i 20.30.90 

  Omfattar: 
− installation (uppförande) av egentillverkade byggnadselement och andra trä-

element för byggnads- och inredningssnickerier, t.ex. dörrar, fönster, dörr- och 
fönsterkarmar, trappor, trappräcken, prefabricerade väggpaneler, skiljeväggar och 
flyttbara mellanväggar 

Omfattar inte: 
− uppförande av ej egentillverkande byggnadssnickerier av trä, jfr 45.42 

 

 20.302.05 Industriella tjänster för byggnads- och inredningssnickerier i 20.30.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

20.4  Förpackningar av trä  

20.40  Förpackningar av trä  

20.400  Förpackningar av trä  

 20.400.01 Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä 20.40.11 

 20.400.02 Andra förpackningar och delar till förpackningar, av trä 20.40.12 

 20.400.03 Reparation och underhåll av förpackningar och lastpallar av trä 20.40.90 

  Omfattar: 
− reparation och underhåll av lastpallar av trä och lasthållare av trä, kabeltrummor, 

förpackningsmaterial och förpackningar av trä 

 

 20.400.04 Industriella tjänster för förpackningar av trä 20.40.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

20.5  Andra trävaror, varor av kork, halm och andra flätningsmaterial  

20.51  Bords- och köksartiklar, skrin, askar, etuier och diverse andra varor av 
trä 

 

20.510  Bords- och köksartiklar, skrin, askar, etuier och diverse andra varor av 
trä 

 

 20.510.01 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller 
redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, skoläster och skoblock, av 

20.51.11 
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trä 

 20.510.02 Bords- och köksartiklar av trä 20.51.12 

 20.510.03 Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken och 
matsilver, statyetter och andra prydnadsföremål, av trä 

20.51.13 

 20.510.04 Träramar för tavlor, fotografier, speglar e.d. samt diverse andra varor av 
trä 

20.51.14 

 20.510.05 Reparation och underhåll av andra trävaror 20.51.90 

  Omfattar: 
− reparation och underhåll av trävaror i undergrupp 20.51 

Omfattar även: 
− reparation och underhåll av varor med träinlägg 

Omfattar inte: 
− reparation och underhåll av säten, jfr 36.110.06 
− reparation och underhåll av andra möbler, jfr 36.140.07 

 

 20.510.06 Industriella tjänster för andra trävaror 20.51.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

20.52  Varor av kork, halm och andra flätningsmaterial  

20.520  Varor av kork, halm och andra flätningsmaterial  

 20.520.01 Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; korkavfall; krossad, gra-
nulerad eller malen kork 

20.52.11 

 20.520.02 Varor av naturkork 20.52.12 

 20.520.03 Block, plattor (inklusive golvplattor), skivor, remsor, rondeller och 
massiva cylindrar, av presskork 

20.52.13 

 20.520.04 Presskork; diverse andra varor av presskork 20.52.14 

 20.520.05 Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten 20.52.15 

 20.520.06 Industriella tjänster för varor av kork, halm och andra flätningsmaterial 20.52.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

DE  Massa, papper och pappersvaror; tryckta media och ljudmedia  

21  Massa, papper och pappersvaror  

21.1  Massa, papper och papp  

21.11  Massa  

21.111  Mekanisk eller halvkemisk massa  

 21.111.01 Mekanisk eller halvkemisk massa 21.11.14 

 21.111.02 Industriella tjänster för mekanisk eller halvkemisk massa i 21.11.99 
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  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

21.112  Sulfatmassa av ved  

 21.112.01 Sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom dissolvingmassa 21.11.12 

 21.112.02 Industriella tjänster för sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom dissol-
vingmassa 

i 21.11.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

21.113  Sulfitmassa av ved  

 21.113.01 Dissolvingmassa av ved 21.11.11 

 21.113.02 Sulfitmassa av ved, utom dissolvingmassa 21.11.13 

 21.113.03 Industriella tjänster för sulfitmassa av ved i 21.11.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

21.12  Papper och papp  

21.121  Tidnings- och journalpapper  

 21.121.01 Tidnings- och journalpapper 21.12.11 

 21.121.02 Industriella tjänster för tidnings- och journalpapper i 21.12.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

21.122  Annat tryckpapper än tidnings- och journalpapper  

 21.122.01 Papper och papp, handgjorda 21.12.12 

 21.122.02 Papper och papp för tillverkning av ljus-, värme- eller elektrokänsligt 
papper; karbonråpapper; tapetråpapper 

21.12.13 

 21.122.03 Annat papper och annan papp för grafiskt ändamål 21.12.14 

 21.122.04 Industriella tjänster för annat tryckpapper än tidnings- och journalpapper i 21.12.99 
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Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

21.123  Kraftpapper och kraftpapp  

 21.123.01 Kraftliner, obelagda och obestrukna 21.12.22 

 21.123.02 Annat kraftpapper och kraftpapp än kraftliner, obelagda och obestrukna; 
kraftsäckspapper, kräppade och plisserade 

21.12.23 

 21.123.03 Annat kraftpapper, kräppade och plisserade; annat papper och papp, 
vågade, kräppade, plisserade, präglade eller perforerade 

21.12.52 

 21.123.04 Industriella tjänster för kraftpapper och kraftpapp i 21.12.99 

21.129  Papper som används till toalett-, hushålls- e.d. papper samt diverse förut 
ej nämnt papper 

 

 21.129.01 Papper som används till toalettpapper, ansiktsservetter, handdukar eller 
bordsservetter, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer 

21.12.21 

 21.129.02 Vågningspapper (fluting), i rullar eller ark 21.12.24 

 21.129.03 Testliner, obestruket 21.12.25 

 21.129.04 Annat papper och annan papp, obestrukna; cigarettpapper, ej tillskuret 21.12.30 

 21.129.05 Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper 
och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller genom-
skinligt papper 

21.12.40 

 21.129.06 Sammansatta papper och papp, inte belagda, bestrukna eller impregne-
rade 

21.12.51 

 21.129.07 Papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, 
belagda med kaolin eller andra oorganiska ämnen 

21.12.53 

 21.129.08 Kraftpapper och kraftpapp (andra än för skrivning, tryckning eller annat 
grafiskt ändamål) bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen 

21.12.54 

 21.129.09 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller 
övertryckspapper, i rullar eller ark 

21.12.55 

 21.129.10 Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, bestrukna, im-
pregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar 
eller ark 

21.12.56 

 21.129.11 Annat papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer 21.12.57 

 21.129.12 Avfall och förbrukade varor av papper eller papp 21.12.60 

 21.129.13 Industriella tjänster för papper som används till toalett-, hushålls- e.d. 
papper samt diverse förut ej nämnt papper 

i 21.12.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 
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21.2  Varor av papper eller papp  

21.21  Wellpapp och pappers- och pappförpackningar  

21.211  Wellpapp och wellpappförpackningar  

 21.211.01 Wellpapp, i rullar eller ark 21.21.11 

 21.211.02 Kartonger, askar och lådor av wellpapp 21.21.13 

 21.211.03 Industriella tjänster för wellpapp och wellpappförpackningar i 21.21.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

21.219  Pappers- och pappförpackningar, utom av wellpapp  

 21.219.01 Säckar, bärkassar och påsar, av papper eller papp 21.21.12 

 21.219.02 Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än 
wellpapp 

21.21.14 

 21.219.03 Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande artiklar av 
sådana slag som används på kontor, i butiker o.d., av papper 

21.21.15 

 21.219.04 Industriella tjänster för pappers- och pappförpackningar, utom av well-
papp 

i 21.21.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

21.22  Hushålls- och hygienartiklar av papper  

21.220  Hushålls- och hygienartiklar av papper  

 21.220.01 Toalettpapper, näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, 
borddukar och bordsservetter, av papper 

21.22.11 

 21.220.02 Sanitets- och sjukhusartiklar samt kläder och tillbehör till kläder, av 
pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer 

21.22.12 

 21.220.03 Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp 21.22.13 

 21.220.04 Industriella tjänster för hushålls- och hygienartiklar av papper 21.22.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

21.23  Skrivpapper, kuvert o.d.  

21.230  Skrivpapper, kuvert o.d.  
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 21.230.01 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller 
övertryckspapper, pappersstenciler och offsetplåtar av papper; papper, 
gummerat eller försett med annan klistrande beläggning 

21.23.11 

 21.230.02 Kuvert, kortbrev, brevkort, av papper; askar med brevpapper, kuvert 
o.d. 

21.23.12 

 21.230.03 Annat papper och annan papp för skrivning, tryckning eller annat gra-
fiskt ändamål, tryckta, präglade eller perforerade 

21.23.13 

 21.230.04 Industriella tjänster för skrivpapper, kuvert o.d. 21.23.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

21.24  Tapeter  

21.240  Tapeter  

 21.240.01 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper 21.24.11 

 21.240.02 Textiltapeter 21.24.12 

 21.240.03 Industriella tjänster för tapeter 21.24.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

21.25  Diverse andra varor av papper eller papp  

21.250  Diverse andra varor av papper eller papp  

 21.250.01 Golvbeläggningsmaterial med botten av papper eller papp 21.25.11 

 21.250.02 Etiketter av papper eller papp 21.25.12 

 21.250.03 Filterblock och filterplattor av pappersmassa 21.25.13 

 21.250.04 Cigarettpapper; bobiner, spolar, cops och liknande artiklar; filtrerpapper 
och filtrerpapp; diverse andra varor av papper eller papp 

21.25.14 

 21.250.05 Industriella tjänster för diverse andra varor av papper eller papp 21.25.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

22  Tryckta media och ljudmedia  

22.1  Böcker, tidningar och andra tryckta media samt ljudmedia  

22.11  Böcker  
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22.110  Böcker  

 22.110.01 Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, i form av 
enstaka blad 

22.11.10 

 22.110.02 Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster 22.11.21 

 22.110.03 Försäljning av annonser i böcker; tryckt form 22.11.61 

  Omfattar inte: 
− försäljning av annonser i kommission, jfr 74.402.01 

 

 22.110.04 Elektroniska böcker, broschyrer, häften och liknande alster 22.11.22 

 22.110.05 Försäljning av annonser i böcker; elektronisk form 22.11.62 

  
Omfattar inte: 

− försäljning av annonser i kommission, jfr 74.402.01  

 22.110.06 Tryckta lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande 
häften till sådana 

22.11.31 

 22.110.07 Elektroniska lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande 
häften till sådana 

22.11.32 

 22.110.08 Tryckta atlaser och andra kartböcker 22.11.41 

 22.110.09 Elektroniska atlaser och andra kartböcker 22.11.42 

 22.110.10 Kartor av alla slag, tryckta, ej i bokform; glober 22.11.51 

 22.110.11 Elektroniska kartor av alla slag, ej i bokform; glober 22.11.52 

 22.110.12 Industriella tjänster för böcker 22.11.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning 

 

22.12  Tidningar  

22.121  Dagstidningar  

 22.121.01 Tryckta dagstidningar i 22.12.11 

 22.121.02 Försäljning av annonser i tryckta dagstidningar i 22.12.21 

 22.121.03 Elektroniska dagstidningar i 22.12.12 

 22.121.04 Försäljning av annonser i elektroniska dagstidningar i 22.12.22 

 22.121.05 Industriella tjänster för dagstidningar i 22.12.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

22.122  Annonstidningar  

 22.122.01 Tryckta annonstidningar i 22.12.11 

 22.122.02 Försäljning av annonser i tryckta annonstidningar i 22.12.21 
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 22.122.03 Elektroniska annonstidningar i 22.12.12 

 22.122.04 Försäljning av annonser i elektroniska annonstidningar i 22.12.22 

 22.122.05 Industriella tjänster för annonstidningar  i 22.12.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning.  

 

22.13  Tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra gånger per vecka  

22.130  Tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra gånger per vecka  

 22.130.01 Tryckta tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra gånger per 
vecka 

22.13.11 

 22.130.02 Försäljning av annonser i tryckta tidskrifter och tidningar, utgivna 
mindre än fyra gånger per vecka 

22.13.21 

 22.130.03 Elektroniska tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra gånger per 
vecka 

22.13.12 

 22.130.04 Försäljning av annonser i elektroniska tidskrifter och tidningar, utgivna 
mindre än fyra gånger per vecka 

22.13.22 

 22.130.05 Industriella tjänster för tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra 
gånger per vecka 

22.13.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning.  

 

22.14  Ljudinspelningar  

22.140  Ljudinspelningar  

  Omfattar inte: 
− ljudinspelningar i ljudstudios, ej i samband med utgivning, jfr 92.110.05 

 

 22.140.01 Grammofonskivor och cd- och dvd-skivor 22.14.11 

 22.140.02 Magnetband med inspelningar endast av ljud 22.14.12 

 22.140.03 Tryckta musiknoter 22.14.21 

 22.140.04 Elektroniska musiknoter 22.14.22 

 22.140.05 Industriella tjänster för ljudinspelningar 22.14.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning 
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22.15  Brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande mate-
rial 

 

22.150  Brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande mate-
rial 

 

 22.150.01 Illustrerade brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och 
liknande material i tryckt form 

22.15.11 

 22.150.02 Försäljning av annonser på tryckta brevkort och vykort, kort med per-
sonliga hälsningar, och liknande tryckt material 

22.15.21 

 22.150.03  Illustrerade brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och 
liknande material i elektronisk form 

22.15.12 

 22.150.04 Försäljning av annonser på tryckta brevkort och vykort, kort med per-
sonliga hälsningar, och liknande elektroniskt material 

22.15.22 

 22.150.05 Tryckta bilder, planscher samt fotografier 22.15.13 

 22.150.06 Elektroniska bilder, planscher samt fotografier 22.15.14 

 22.150.07 Tryckta dekalkomanier; tryckta almanackor 22.15.15 

 22.150.08 Elektroniska dekalkomanier; elektroniska almanackor 22.15.16 

 22.150.09 Industriella tjänster för brevkort och vykort, kort med personliga 
hälsningar och liknande material 

22.15.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

22.2  Grafiska produkter  

22.21  Tryckning av dagstidningar  

22.210  Tryckning av dagstidningar  

 22.210.00 Tryckning av dagstidningar 22.21.10 

22.22  Annan tryckning  

22.221  Tryckning av tidskrifter  

 22.221.00 Tryckning av tidskrifter i 22.22.32 

22.222  Tryckning av övriga trycksaker  

 22.222.01 Nya frimärken; stämpelpapper; sedlar; checkblanketter; aktier o.d. 22.22.11 

 22.222.02 Reklamtryckalster, affärskataloger o.d. 22.22.12 

  Omfattar inte: 
− tryckning på glas, keramik, metall, plast eller förpackningar, ej egentillverkade, 

jfr 22.222.06 
− tryckning på textilier och kläder (ej ”medan-du-väntar”), jfr 17.300.04 
− tryckning,” medan-du-väntar”, på kläder och textilier, jfr 52.740.03 

 

 22.222.03 Kontorsböcker, räkenskapsböcker, samlingspärmar, blanketter och 
liknande artiklar, av papper eller papp 

22.22.20 

 22.222.04 Annat tryckt material, inte nämnt eller inbegripet någon annanstans  22.22.13 

 22.222.05 Tryckning av böcker 22.22.31 
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 22.222.06 Övriga tryckeriarbeten i 22.22.32 

  Omfattar även: 
− tryckning på glas, keramik, metall, plast eller förpackningar, ej egentillverkade 

Omfattar inte: 
− tryckning på kläder och textilier, ej ”medan-du-väntar”, jfr 17.300.04 
− tryckning på kläder och textilier, ”medan-du-väntar”, jfr 52.740.03 

 

22.23  Bokbindning  

22.230  Bokbindning  

 22.230.00 Bokbindning 22.23.10 

  Omfattar: 
− bokbindning: vikning, sammansättning, häftning, klistring, kollationering, linne-

trådshäftning, limhäftning, renskärning och guldprägling 

Omfattar även: 
− ombindning 

 

22.24  Grafisk verksamhet före tryckning  

22.240  Grafisk verksamhet före tryckning  

 22.240.01 Trycksättningsarbeten 22.24.10 

  Omfattar: 
− sättning, typsättning, fotosättning, datainmatning inklusive scanning och OCR 

(optisk teckenigenkänning), elektronisk ombrytning 
− skapande av dokument, desktop publishing, och all annan framställning av 

original för tryckning 
− förberedelser av digitala data, t.ex. förbättring, urval och länkning av digitala data 
− datorstödd konstruktion (CAD), datorstöd tillverkning (CAM), elektroniska 

processer för utmatning 
− digital utskjutning 
− framställning av plåtar inklusive fotosättning och plåtsättning (för 

tryckningsprocesserna högtryck och offset) 
− gravering och etsning av cylindrar för djuptryck 
− plåtprocesser direkt till plåt (”direct to plate”) (även fotopolymerplåtar) 
− plåtar och färgämne för relieftryck eller högtryck 
− konstverk inklusive litografisk kalksten och stockar för träsnitt 

 

  Omfattar inte: 
− scanning av dokument i arkiveringssyfte, jfr 72.300.03 

 

 22.240.02 Tryckplåtar, tryckcylindrar, klichéer och andra tryckformar 22.24.20 

22.25  Annan grafisk produktion  

22.250  Annan grafisk produktion  

 22.250.00 Annan grafisk produktion 22.25.10 

  Omfattar: 
− framställning av reprografiska produkter  
− framställning av material för presentationer, t.ex. overheadblad och annat digitalt 

presentationsmaterial 
− design av trycksaker, t.ex. heloriginal, layoutskisser, dummyer etc. 
− annan grafisk verksamhet såsom färgning, gravering eller stämpling, kopiering av 

blindskrift, stansning och borrning, prägling, bestrykning och laminering, 
insättning i rätt ordning och kräppning 

 

22.3  Reproduktion av inspelningar  

22.31  Reproduktion av ljudinspelningar  

22.310  Reproduktion av ljudinspelningar  

 22.310.00 Reproduktion av ljudinspelningar 22.31.10 
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  Omfattar: 
− reproduktion, från mastrar, av grammofonskivor, cd-skivor, dvd-skivor och band 

med musik eller andra 

 

22.32  Reproduktion av videoinspelningar  

22.320  Reproduktion av videoinspelningar  

 22.320.00 Reproduktion av videoinspelningar 22.32.10 

  Omfattar: 
− reproduktion, från mastrar, av video- och dvd-filmer med spelfilmer och andra 

videoinspelningar 

 

22.33  Reproduktion av datorprogram  

22.330  Reproduktion av datorprogram  

 22.330.00 Reproduktion av datorprogram 22.33.10 

  Omfattar: 
− reproduktion, från mastrar, av datorprogram och data av alla slag på disketter och 

band 

 

DF  Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och 
kärnbränsle 

 

23  Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle  

23.1  Stenkolsprodukter  

23.10  Stenkolsprodukter  

23.100  Stenkolsprodukter  

 23.100.01 Koks (inklusive lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv; 
retortkol 

23.10.10 

 23.100.02 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror 23.10.20 

 23.100.03 Industriella tjänster för stenkolsprodukter 23.10.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

23.2  Raffinerade petroleumprodukter  

23.20  Raffinerade petroleumprodukter  

23.200  Raffinerade petroleumprodukter  

 23.200.01 Motorbensin, inklusive flygbensin 23.20.11 

 23.200.02 Jetbensin 23.20.12 

 23.200.03 Lättoljor erhållna ur petroleum, utom bensin 23.20.13 

 23.200.04 Fotogen, inklusive flygfotogen 23.20.14 

 23.200.05 Dieselbrännoljor 23.20.15 

 23.200.06 Mellanoljor erhållna ur petroleum, utom fotogen och dieselbrännolja 23.20.16 

 23.200.07 Andra eldningsoljor 23.20.17 

 23.200.08 Smörjoljor; andra oljor erhållna ur petroleum. 23.20.18 

 23.200.09 Propan och butan, förtätade till vätska  23.20.21 
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 23.200.10 Eten, propen, buten och butadien och andra gasformiga kolväten, utom 
naturgas 

23.20.22 

 23.200.11 Vaselin; paraffin; petroleumvax och andra mineralvaxer 23.20.31 

 23.200.12 Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från 
oljor erhållna ur petroleum 

23.20.32 

 23.200.13 Spillolja 23.20.40 

 23.200.14 Industriella tjänster för raffinerade petroleumprodukter 23.20.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

23.3  Kärnbränsle  

23.30  Kärnbränsle  

23.300  Kärnbränsle  

 23.300.01 Naturligt uran och föreningar av naturligt uran 23.30.11 

 23.300.02 Anrikat uran och föreningar av sådant uran; plutonium och plutonium-
föreningar 

23.30.12 

 23.300.03 Utarmat uran och föreningar av sådant uran; torium och toriumföre-
ningar 

23.30.13 

 23.300.04 Andra radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper samt 
föreningar av sådana grundämnen och isotoper 

23.30.14 

 23.300.05 Obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer 23.30.20 

 23.300.06 Bearbetning av atomavfall 23.30.90 

  Omfattar: 
− upparbetning av kärnbränsle eller radioaktivt avfall 

 

DG  Kemikalier och kemiska produkter och konstfibrer  

24  Kemikalier och kemiska produkter och konstfibrer  

24.1  Baskemikalier  

24.11  Industrigaser  

24.110  Industrigaser  

 24.110.01 Hydrogen (väte), argon och andra ädelgaser, nitrogen (kväve) och 
oxygen (syre) 

24.11.11 

 24.110.02 Koldioxid (kolsyra) och andra oorganiska oxygenföreningar av icke-
metaller utom kisel- och svaveldioxid 

24.11.12 

 24.110.03 Flytande och komprimerad luft 24.11.13 

 24.110.04 Industriella tjänster för industrigaser 24.11.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 
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Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

24.12  Färgämnen  

24.120  Färgämnen  

 24.120.01 Zinkoxid, zinkperoxid; titanoxid 24.12.11 

 24.120.02 Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar 24.12.12 

 24.120.03 Oxider, hydroxider och peroxider av andra metaller än zink, titan, krom, 
mangan, bly eller koppar 

24.12.13 

 24.120.04 Syntetiska organiska färgämnen och substratpigment på basis av sådana 
färgämnen 

24.12.21 

 24.120.05 Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tanniner) och 
derivat av garvsyror; färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt 
ursprung 

24.12.22 

 24.120.06 Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garvningspre-
parat 

24.12.23 

 24.120.07 Andra färgämnen; oorganiska produkter av sådant slag som används 
som luminoforer 

24.12.24 

 24.120.08 Industriella tjänster för färgämnen 24.12.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.13  Andra oorganiska baskemikalier  

24.130  Andra oorganiska baskemikalier  

 24.130.01 Metalloider 24.13.11 

 24.130.02 Halogen- och svavelföreningar av ickemetaller 24.13.12 

 24.130.03 Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsmetaller, 
skandium och yttrium; kvicksilver 

24.13.13 

 24.130.04 Hydrogenklorid: oleum (rykande svavelsyra); fosforpentoxid; andra 
oorganiska syror; kiseldioxid och svaveldioxid 

24.13.14 

 24.130.05 Oxider, hydroxider och peroxider; hydrazin och hydroxylamin samt 
oorganiska salter av dessa ämnen 

24.13.15 

 24.130.06 Metallhalogenider 24.13.21 

 24.130.07 Hypokloriter, klorater och perklorater 24.13.22 

 24.130.08 Sulfider, sulfiter och sulfater 24.13.31 

 24.130.09 Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter), fosfater och polyfosfater 24.13.32 

 24.130.10 Karbonater 24.13.33 

 24.130.11 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror; ädla metaller i 
kolloidal form 

24.13.41 

 24.130.12 Andra oorganiska föreningar, inklusive destillerat vatten; amalgamer, 
utom amalgamer av ädla metaller 

24.13.42 
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 24.130.13 Icke radioaktiva isotoper; föreningar av sådana isotoper 24.13.51 

 24.130.14 Cyanider, cyanooxider och komplexa cyanider; fulminater, cyanater och 
tiocyanater; silikater, borater, peroxoborater (perborater); andra salter av 
oorganiska syror eller peroxosyror 

24.13.52 

 24.130.15 Hydrogenperoxid (väteperoxid) 24.13.53 

 24.130.16 Fosfider; karbider; hydrider, nitrider, azider, silicider och borider 24.13.54 

 24.130.17 Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, 
yttrium eller skandium 

24.13.55 

 24.130.18 Raffinerat svavel, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt 
svavel 

24.13.56 

 24.130.19 Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider 24.13.57 

 24.130.20 Piezoelektrisk kvarts; andra syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar 
och halvädelstenar 

24.13.58 

 24.130.21 Industriella tjänster för andra oorganiska baskemikalier 24.13.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.14  Andra organiska baskemikalier  

24.140  Andra organiska baskemikalier  

 24.140.01 Acykliska kolväten 24.14.11 

 24.140.02 Cykliska kolväten 24.14.12 

 24.140.03 Klorderivat av acykliska kolväten 24.14.13 

 24.140.04 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade 24.14.14 

 24.140.05 Halogenderivat av kolväten utom mättade klorderivat av acykliska 
kolväten eller sulfo-, nitro- eller nitrosoderivat av kolväten 

24.14.15 

 24.140.06 Tekniska fettalkoholer 24.14.21 

 24.140.07 Monoalkoholer 24.14.22 

 24.140.08 Dioler, polyalkoholer, cykliska alkoholer och derivat av sådana 
alkoholer 

24.14.23 

 24.140.09 Fenoler och fenolalkoholer samt derivat av sådana alkoholer 24.14.24 

 24.140.10 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering 24.14.31 

 24.140.11 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt derivat av dessa syror 24.14.32 

 24.140.12 Omättade acykliska monokarboxylsyror, acykliska cyklan-, cyklen- och 
cykloterpenpolykarboxylsyror samt derivat av dessa syror 

24.14.33 

 24.140.13 Aromatiska polykarboxylsyror och karboxylsyror med annan 
oxygenfunktion; derivat av sådana syror, med undantag av salicylsyra 
och salter av salicylsyra 

24.14.34 

 24.140.14 Föreningar med aminofunktion 24.14.41 

 24.140.15 Aminoföreningar med syre funktion, utom lysin och glutaminsyra 24.14.42 
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 24.140.16 Ureiner; föreningar med karboximidfunktion, föreningar med nitrilfunk-
tion; derivat av dessa föreningar 

24.14.43 

 24.140.17 Andra föreningar med nitrogenfunktion 24.14.44 

 24.140.18 Svavelorganiska föreningar och andra metallorganiska och ickemetall-
organiska föreningar 

24.14.51 

 24.140.19 Andra heterocykliska föreningar; nukleinsyror och salter av nuklein-
syror 

24.14.52 

 24.140.20 Estrar av fosforsyra och av andra oorganiska syror samt salter av dessa 
syror; derivat av sådana föreningar 

24.14.53 

 24.140.21 Föreningar med aldehydfunktion 24.14.61 

 24.140.22 Föreningar med keton- eller kinonfunktion 24.14.62 

 24.140.23 Etrar, organiska peroxider, epoxider, acetaler och hemiacetaler samt 
derivat av sådana föreningar 

24.14.63 

 24.140.24 Andra enzymer och organiska föreningar 24.14.64 

 24.140.25 Derivat av vegetabiliska produkter eller av hartsprodukter 24.14.71 

 24.140.26 Träkol 24.14.72 

 24.140.27 Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtempera-
turtjära från stenkol; beck och tjära 

24.14.73 

 24.140.28 Avfallslut från tillverkning av massa av ved 24.14.80 

 24.140.29 Industriella tjänster för andra organiska baskemikalier 24.14.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.15  Gödselmedel och kväveprodukter  

24.150  Gödselmedel och kväveprodukter  

 24.150.01 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra; ammoniak 24.15.10 

 24.150.02 Ammoniumklorid; nitriter; kaliumnitrat; ammoniumkarbonater 24.15.20 

 24.150.03 Kvävegödselmedel (utom natriumnitrat), mineraliska eller kemiska 24.15.30 

 24.150.04 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska 24.15.40 

 24.150.05 Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska 24.15.50 

 24.150.06 Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel 24.15.60 

 24.150.07 Natriumnitrat 24.15.70 

 24.150.08 Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel 24.15.80 

 24.150.09 Industriella tjänster för gödselmedel och kväveprodukter 24.15.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

 

 



175 

 

SPIN 2002 Benämning CPA 2002 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

24.16  Basplaster  

24.160  Basplaster  

 24.160.01 Polymerer av eten, i obearbetad form 24.16.10 

 24.160.02 Polymerer av styren, i obearbetad form 24.16.20 

 24.160.03 Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obear-
betad form 

24.16.30 

 24.160.04 Polyetrar och polyestrar; polykarbonater, alkydhartser och epoxihartser 24.16.40 

 24.160.05 Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form 24.16.51 

 24.160.06 Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbetad form; 
andra vinylpolymerer i obearbetad form 

24.16.52 

 24.160.07 Akrylpolymerer i obearbetad form 24.16.53 

 24.160.08 Polyamider i obearbetad form 24.16.54 

 24.160.09 Karbamidplaster, tiokarbamidplaster och melaminplaster, i obearbetad 
form 

24.16.55 

 24.160.10 Andra aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form 24.16.56 

 24.160.11 Silikoner i obearbetad form 24.16.57 

 24.160.12 Andra plaster i obearbetad form; jonbytare  24.16.58 

 24.160.13 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot 24.16.60 

 24.160.14 Industriella tjänster för plaster i obearbetad form 24.16.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.17  Syntetiskt basgummi  

24.170  Syntetiskt basgummi  

 24.170.01 Syntetiskt basgummi 24.17.10 

 24.170.02 Industriella tjänster för syntetgummi i obearbetad form 24.17.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.2  Bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter  

24.20  Bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter  

24.200  Bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter  

 24.200.01 Insektsbekämpningsmedel och kvalsterbekämpningsmedel 24.20.11 
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 24.200.02 Ogräsbekämpningsmedel 24.20.12 

 24.200.03 Groningshindrande medel samt tillväxtreglerande medel för växter 24.20.13 

 24.200.04 Desinfektionsmedel 24.20.14 

  Omfattar inte: 
− desinfektionsmedel för människor, jfr 24.420.03 

 

 24.200.05 Svampbekämpningsmedel; bekämpningsmedel mot gnagare och 
liknande produkter 

24.20.15 

 24.200.06 Industriella tjänster för bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska 
produkter 

24.20.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.3  Lacker och andra målningsfärger; tryckfärger samt tätnings- och utfyll-
ningsmedel 

 

24.30  Lacker och andra målningsfärger; tryckfärger samt tätnings- och utfyll-
ningsmedel 

 

24.300  Lacker och andra målningsfärger; tryckfärger samt tätnings- och utfyll-
ningsmedel 

 

 24.300.01 Lacker och andra målningsfärger på basis av akryl- eller vinylpolyme-
rer, lösta i vattenhaltigt medium 

24.30.11 

 24.300.02 Lacker och andra målningsfärger på basis av polyestrar, akryl- eller 
vinylpolymerer, lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar 

24.30.12 

 24.300.03 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke frittad 
emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger och liknande 
preparat; fritta 

24.30.21 

 24.300.04 Andra lacker och målningsfärger; beredda sickativ; färgpigment, pulver 
och fjäll; organiska lösnings- och spädningsmedel 

24.30.22 

 24.300.05 Konstnärsfärger, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och lik-
nande färger 

24.30.23 

 24.300.06 Tryckfärger 24.30.24 

 24.300.07 Industriella tjänster för lacker och andra målningsfärger; tryckfärger 
samt tätnings- och utfyllningsmedel 

24.30.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.4  Läkemedel, läkemedelskemikalier och botaniska produkter  

24.41  Farmaceutiska basprodukter  

24.410  Farmaceutiska basprodukter  
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 24.410.01 Salicylsyror, o-acetylsalicylsyror, salter och estrar av sådana syror 24.41.10 

 24.410.02 Lysin och glutaminsyra samt salter av lysin och glutaminsyra; kvater-
nära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; fosfoaminolipider; 
amider och derivat av amider samt salter av sådana föreningar 

24.41.20 

 24.410.03 Andra laktoner; heterocykliska föreningar med enbart nitrogen som 
heteroatom(er), med en icke kondenserad pyrazolring, en pyrimidinring, 
en piperazinring, en icke kondenserad triazinring eller med ett fentia-
zinringsystem, inte vidare kondenserade; hydantoin och derivat av 
hydantoin 

24.41.31 

 24.410.04 Sulfonamider 24.41.32 

 24.410.05 Andra sockerarter, kemiskt rena, sockeretrar och sockerestrar samt salter 
av sockeretrar eller sockerestrar 

24.41.40 

 24.410.06 Provitaminer, vitaminer och derivat av dessa ämnen 24.41.51 

 24.410.07 Hormoner och derivat av hormoner; andra steroider använda främst som 
hormoner 

24.41.52 

 24.410.08 Glykosider och växtalkaloider samt salter, etrar, estrar och andra derivat 
av sådana ämnen 

24.41.53 

 24.410.09 Antibiotika 24.41.54 

 24.410.10 Körtlar och andra organ; diverse andra extrakter av körtlar eller andra 
organ och andra ämnen och material från människor eller djur 

24.41.60 

 24.410.11 Industriella tjänster för farmaceutiska basprodukter 24.41.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.42  Läkemedel; andra farmaceutiska produkter  

24.420  Läkemedel; andra farmaceutiska produkter  

 24.420.01 Läkemedel, innehållande penicilliner eller andra antibiotika 24.42.11 

 24.420.02 Läkemedel innehållande hormoner men inte innehållande antibiotika 24.42.12 

 24.420.03 Läkemedel innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte 
innehållande hormoner eller antibiotika 

24.42.13 

  Omfattar även: 
− desinfektionsmedel för människor 

Omfattar inte: 
− desinfektionsmedel för djur, jfr 24.200.04 

 

 24.420.04 Immunsera och vacciner 24.42.21 

 24.420.05 Kemiska preventivmedel på basis av hormoner eller spermiedödande 
ämnen 

24.42.22 

 24.420.06 Diagnostiska reagens och övriga farmaceutiska produkter 24.42.23 

 24.420.07 Häftplåster, katgut och liknande material; lådor, askar, etuier o.d. med 
utrustning för första förband 

24.42.24 

 24.420.08 Läkemedelsavfall 24.42.25 
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 24.420.09 Industriella tjänster för läkemedel; andra farmaceutiska produkter 24.42.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.5  Glycerol; tvål och såpa, tvättmedel och rengöringsmedel och 
polermedel; parfymer och toalettartiklar 

 

24.51  Glycerol; tvål och såpa, tvättmedel och rengöringsmedel och polermedel   

24.510  Glycerol; tvål och såpa, tvättmedel och rengöringsmedel och polermedel   

 24.510.01 Glycerol 24.51.10 

 24.510.02 Organiska ytaktiva ämnen, utom tvål och såpa 24.51.20 

 24.510.03 Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att 
användas som tvål 

24.51.31 

 24.510.04 Rengöringsmedel och tvättmedel 24.51.32 

 24.510.05 Rumsparfymerings- och rumsdeodoriseringsmedel 24.51.41 

 24.510.06 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer 24.51.42 

 24.510.07 Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller 
metall 

24.51.43 

 24.510.08 Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel 24.51.44 

 24.510.09 Industriella tjänster för glycerol; tvål och såpa, tvättmedel och ren-
göringsmedel och polermedel 

24.51.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.52  Parfymeringsmedel och toalettartiklar  

  Omfattar inte: 
− tvål jfr 24.510.03 

 

24.520  Parfymeringsmedel och toalettartiklar  

 24.520.01 Parfymer och luktvatten 24.52.11 

 24.520.02 Preparat för läpp- och ögonmakeup 24.52.12 

 24.520.03 Preparat för manikyr eller pedikyr 24.52.13 

 24.520.04 Puder 24.52.14 

 24.520.05 Andra preparat för skönhetsvård, makeup eller hudvård, inklusive sol-
skyddsmedel 

24.52.15 

 24.520.06 Hårschampo, hårsprayer, preparat för hårpermanentning 24.52.16 

 24.520.07 Övrigt hårvatten och övriga hårvårdsmedel 24.52.17 

 24.520.08 Preparat för mun- eller tandhygien (inklusive pastor och pulver för 
fästande av tandproteser), tandtråd 

24.52.18 
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 24.520.09 Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoranter 
för personligt bruk, badpreparat, hårborttagningsmedel samt diverse 
andra parfymeringsmedel, kosmetiska preparat och toalettartiklar 

24.52.19 

 24.520.10 Industriella tjänster för parfymeringsmedel och toalettartiklar 24.52.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.6  Övriga kemiska produkter  

24.61  Sprängämnen  

24.610  Sprängämnen  

 24.610.01 Krut och beredda sprängämnen 24.61.11 

 24.610.02 Stubin; tändhattar; rivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel 
(även elektriska) 

24.61.12 

 24.610.03 Fyrverkeripjäser 24.61.13 

 24.610.04 Signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar 24.61.14 

 24.610.05 Industriella tjänster för sprängämnen 24.61.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.62  Lim och gelatin  

24.620  Lim och gelatin  

 24.620.01 Lim och gelatin 24.62.10 

 24.620.02 Industriella tjänster för lim och gelatin 24.62.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.63  Eteriska oljor  

24.630  Eteriska oljor  

 24.630.01 Eteriska oljor 24.63.10 

 24.630.02 Industriella tjänster för eteriska oljor och blandningar av luktämnen 24.63.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 
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Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

24.64  Fotokemiska produkter  

24.640  Fotokemiska produkter  

 24.640.01 Fotografiska plåtar och film, film för omedelbar bildframställning, 
ljuskänslig, oexponerad; fotografiskt papper 

24.64.11 

 24.640.02 Ljuskänsliga emulsioner för fotografiskt bruk; andra kemiska preparat 
för fotografiskt bruk 

24.64.12 

 24.640.03 Industriella tjänster för fotokemiska produkter 24.64.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.65  Inspelningsmedier  

24.650  Inspelningsmedier  

 24.650.01 Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande 
inspelning av andra fenomen, utom kinofilm 

24.65.10 

 24.650.02 Industriella tjänster för beredda oinspelade media 24.65.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.66  Andra kemiska produkter  

24.660  Andra kemiska produkter  

 24.660.01 Kemiskt modifierade animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor; 
oätliga blandningar av animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor 

24.66.10 

 24.660.02 Bläck, tusch och liknande färger 24.66.20 

 24.660.03 Beredda smörjmedel 24.66.31 

 24.660.04 Preparat för motverkande av knackning; tillsatsmedel för mineraloljor 
och liknande produkter 

24.66.32 

 24.660.05 Hydrauliska bromsvätskor; frysskyddsmedel och beredda flytande 
avisningsmedel 

24.66.33 

 24.660.06 Peptoner och andra proteinämnen samt derivat av dessa; hudpulver 24.66.41 

 24.660.07 Modelleringspastor, dentalvax och andra preparat för dentalt bruk, på 
basis av gips; preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; 
beredda närsubstrat för odling av mikroorganismer; andra sammansatta 
reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk 

24.66.42 

 24.660.08 Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form 
av skivor, plattor eller liknande former 

24.66.43 
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 24.660.09 Aktivt kol 24.66.44 

 24.660.10 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering 
av färgämnen samt liknande produkter 

24.66.45 

 24.660.11 Betmedel; flussmedel; beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta 
mjukningsmedel för gummi eller plast; andra beredda katalysatorer; 
blandningar av alkylbensener och av alkylnaftalener 

24.66.46 

 24.660.12 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; och diverse andra 
kemiska produkter  

24.66.47 

 24.660.13 Diverse övriga kemiska produkter 24.66.48 

 24.660.14 Restprodukter från kemiska eller närstående industrier 24.66.49 

 24.660.15 Industriella tjänster för andra kemiska produkter 24.66.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

24.7  Konstfibrer  

24.70  Konstfibrer  

24.700  Konstfibrer  

 24.700.01 Fiberkabel av syntetfilament och syntetstapelfibrer, inte kardade eller 
kammade 

24.70.11 

 24.700.02 Högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider samt av polyestrar 24.70.12 

 24.700.03 Texturerat garn och annat enkelt garn av syntetfilament 24.70.13 

 24.700.04 Monofilamentgarn, remsor o.d., av syntetmaterial 24.70.14 

 24.700.05 Cellulosa- och annan fiberkabel av regenatfilament och andra regenat-
stapelfibrer, inte kardade eller kammade 

24.70.21 

 24.700.06 Högstyrkegarn av viskos 24.70.22 

 24.700.07 Texturerat garn och enkelt garn, av cellulosa och annat regeneratfila-
ment 

24.70.23 

 24.700.08 Monofilamentgarn, remsor o.d. av cellulosa och annat regenatmaterial 24.70.24 

 24.700.09 Avfall av konstfibrer 24.70.30 

 24.700.10 Industriella tjänster för konstfibrer 24.70.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

DH  Gummi- och plastvaror  

25  Gummi- och plastvaror  

25.1  Gummivaror  
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25.11  Nya och begagnade däck och slangar  

  Omfattar inte: 
− reparation och service av däck, jfr 50.204.01, 50.204.02 resp. 50.400.04 

 

25.110  Nya och begagnade däck och slangar  

 25.110.01 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, för personbilar 25.11.11 

 25.110.02 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av sådant slag som används 
på motorcyklar och cyklar 

25.11.12 

 25.110.03 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av sådant slag som används 
på bussar, lastbilar och luftfartyg 

25.11.13 

 25.110.04 Däck av sådant slag som används på jord- och skogsbruksfordon, nya 
däck, andra än massivdäck, av andra slag, av gummi 

25.11.14 

 25.110.05 Innerslangar, massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av gummi 25.11.15 

 25.110.06 Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck 25.11.16 

 25.110.07 Begagnade däck, andra än massivdäck 25.11.20 

 25.110.08 Industriella tjänster för nya och begagnade däck och slangar 25.11.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

25.12  Regummerade däck, andra än massivdäck, av gummi  

25.120  Regummerade däck, andra än massivdäck, av gummi  

 25.120.01 Regummerade däck, andra än massivdäck, av gummi 25.12.10 

 25.120.02 Industriella tjänster för regummerade däck, andra än massivdäck, av 
gummi 

25.12.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

25.13  Andra gummivaror  

25.130  Andra gummivaror  

 25.130.01 Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller 
remsor 

25.13.10 

 25.130.02 Ovulkat gummi och produkter av ovulkat gummi; mjukgummi i form av 
tråd, rep, plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inklusive profile-
rade stänger och strängar) 

25.13.20 

 25.130.03 Rör och slangar av mjukgummi 25.13.30 

 25.130.04 Drivremmar och transportband av mjukgummi 25.13.40 

 25.130.05 Gummibehandlade textilvävnader, utom kordväv 25.13.50 

 25.130.06 Kläder och tillbehör till kläder, av mjukgummi 25.13.60 
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  Omfattar: 
− kläder av mjukgummi, svetsade eller klistrade 

Omfattar inte:  
− kläder av mjukgummi, sammanfogade genom sömnad, jfr 18.2 

 

 25.130.07 Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inklusive dinappar), av mjuk-
gummi 

25.13.71 

 25.130.08 Golvbeläggningsmaterial och mattor, av mjukgummi utom cellgummi 25.13.72 

 25.130.09 Diverse andra varor av mjukgummi; hårdgummi i alla former, varor av 
hårdgummi 

25.13.73 

 25.130.10 Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än hårdgummi, 
även pulveriserat eller granulerat 

25.13.80 

 25.130.11 Reparation och underhåll av gummivaror (utom däck) 25.13.90 

  Omfattar: 
− reparation och underhåll av varor i undergrupp 25.13 (utom däck), t.ex. rör och 

slangar av annat vulkat gummi än hårdgummi, drivremmar och transportband av 
mjukgummi, skavrör av annat vulkat gummi än hårdgummi, gummi- och me-
tallkopplingar av annat vulkat gummi än hårdgummi  

Omfattar inte: 
− reparation och underhåll av däck till motorfordon, jfr 50.204.01, 50.204.02 

resp. 50.400.04 

 

 25.130.12 Industriella tjänster för andra gummivaror 25.13.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

25.2  Plastvaror  

25.21  Plattor, duk, rör och profilerade stänger och strängar, av plast  

25.210  Plattor, duk, rör och profilerade stänger och strängar, av plast  

 25.210.01 Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm, av plast 25.21.10 

 25.210.02 Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast; styva rör av 
plast 

25.21.21 

 25.210.03 Rör, utom styva rör, samt slangar; rördelar och andra tillbehör till rör 
eller slangar, av plast 

25.21.22 

 25.210.04 Plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte förstärkta eller på 
liknande sätt kombinerade med annat material 

25.21.30 

 25.210.05 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, porösa 25.21.41 

 25.210.06 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa 25.21.42 

 25.210.07 Installation av rör, slangar och rördelar av plast, inklusive 
installation av rörledningssystem i industrianläggningar 

25.21.91 

  Omfattar: 
− installation av rör, slangar och rördelar av plast 
− installation av rörledningssystem av plast i industrianläggningar 

 

 25.210.08 Reparation och underhåll av rör, slangar och rördelar av plast, och 
av rörsystem av plast i industrianläggningar 

25.21.92 
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  Omfattar: 
− reparation och underhåll av rör, slangar och rördelar av plast 
− reparation och underhåll av rörledningssystem av plast i industrianläggningar 

 

 25.210.09 Industriella tjänster för plattor, duk, rör och profilerade stänger och 
strängar, av plast 

25.21.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

25.22  Förpackningar av plast  

25.220  Förpackningar av plast  

 25.220.01 Säckar, bärkassar och påsar (inklusive strutar), av polymerer av eten 25.22.11 

 25.220.02 Säckar, bärkassar och påsar (inklusive strutar), av annan plast än poly-
merer av eten 

25.22.12 

 25.220.03 Askar, lådor, häckar och liknande artiklar av plast 25.22.13 

 25.220.04 Damejeanner, flaskor, kannor och liknande artiklar av plast 25.22.14 

 25.220.05 Spolar, cops, bobiner och förslutningsartiklar av plast 25.22.15 

 25.220.06 Industriella tjänster för förpackningar av plast 25.22.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

25.23  Byggplastvaror  

25.230  Byggplastvaror  

 25.230.01 Golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad av plast, i rullar eller 
i form av plattor 

25.23.11 

 25.230.02 Badkar, tvättställ, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spol-
cisterner och liknande sanitetsartiklar, av plast 

25.23.12 

 25.230.03 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av plast med en rymd av 
mer än 300 l 

25.23.13 

 25.230.04 Dörrar, fönster, karmar och dörrtrösklar; fönsterluckor, persienner, 
spjäljalusier och liknande varor, samt delar till dessa, av plast 

25.23.14 

 25.230.05 Andra byggvaror av plast 25.23.15 

 25.230.06 Monterade och monteringsfärdiga byggnader av plast 25.23.20 

 25.230.07 Installation (uppförande) av egentillverkade byggplastvaror och 
monteringsfärdiga byggnader av plast 

25.23.90 

  Omfattar: 
− installation (uppförande) av egentillverkade byggelement och andra element av 

plast för byggnads- och snickeriarbeten, t.ex. dörrar, fönster, dörr- och fönsterka-
rmar, prefabricerade väggpaneler, skiljeväggar och flyttbara mellanväggar 

− uppförande av egentillverkade prefabricerade plastbyggnader 
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Omfattar inte: 
− uppförande av ej egentillverkade plastbyggnader, jfr 45.21 
− installation av ej egentillverkade byggnadsdelar i plast, jfr 45.420.01 resp. 

45.420.03 

 25.230.08 Industriella tjänster för byggplastvaror 25.23.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

25.24  Andra plastvaror  

25.240  Andra plastvaror  

 25.240.01 Kläder (även handskar) och tillbehör till kläder, av plast 25.24.10 

  Omfattar: 
− kläder och tillbehör av plast, hopfogade genom svetsning eller klistring. 

Omfattar inte: 
− kläder och tillbehör av plast, hopfogade genom sömnad, jfr 18.2 

 

 25.240.02 Plattor, ark, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta plastproduk-
ter, självhäftande, i rullar med en bredd på högst 20 cm 

25.24.21 

 25.240.03 Andra plattor och folier och annan, ark, duk, film och tejp samt andra 
platta plastprodukter, självhäftande 

25.24.22 

 25.240.04 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av 
plast 

25.24.23 

 25.240.05 Diverse andra delar till belysningsarmatur och belysningsartiklar, 
namnplåtar med belysning och liknande varor, av plast 

25.24.24 

 25.240.06 Skyddshjälmar; hattar och andra huvudbonader, av plast eller gummi 25.24.25 

 25.240.07 Elektriska isolerdetaljer av plast 25.24.26 

 25.240.08 Kontors- och skolartiklar av plast 25.24.27 

 25.240.09 Beslag och tillbehör till möbler, vagnsmakeriarbeten o.d. av plast; 
statyetter och andra prydnadsföremål av plast; andra plastartiklar 

25.24.28 

 25.240.10 Plastlegoarbeten 25.24.90 

  Omfattar: 
− tillverkning av plastdetaljer, genom plastbearbetning, för tredje man enligt spe-

cifikationer. Detaljerna kan innehålla armeringselement av glasfiber, kolfiber etc. 
− tillverkning av pressade eller varmpressade detaljer av termoplastiskt eller vär-

mehärdande material, detaljer av cellulärt, skiktat eller armerat plastmaterial, 
pressade detaljer med kärna av fibrer, plastdetaljer som är valsade, kalandrerade, 
strängsprutade etc. 

− plastbeläggning, vakuummetallisering av plastföremål, plastbeläggningar av 
tankar, simbassänger etc. 

Omfattar även: 
− skärning, gängskärning, beläggning och bearbetning av plastytor 

Omfattar inte: 
− plastbeläggning av metallytor, jfr 28.510.02 

 

DI  Andra icke-metalliska mineraliska produkter  

26  Andra icke-metalliska mineraliska produkter  

26.1  Glas- och glasvaror  
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26.11  Planglas  

26.110  Planglas  

 26.110.01 Planglas, gjutet, valsat, draget eller blåst, men inte bearbetat på annat 
sätt 

26.11.11 

 26.110.02 Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, men inte bearbetat på annat 
sätt 

26.11.12 

 26.110.03 Industriella tjänster för planglas 26.11.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.12  Format och bearbetat planglas  

26.120  Format och bearbetat planglas  

 26.120.01 Planglas, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på 
annat sätt bearbetat, men inte inramat 

26.12.11 

 26.120.02 Säkerhetsglas 26.12.12 

 26.120.03 Speglar av glas; flerväggiga isolerrutor av glas 26.12.13 

 26.120.04 Färdigbehandling av planglas 26.12.90 

  Omfattar: 
− färdigbehandling av speglar av glas 
− bestrykning i form förångningsdopning, hopsmältning och etsning av planglas 

 

26.13  Buteljer, glasförpackningar och hushållsvaror av glas  

26.131  Buteljer och glasförpackningar  

 26.131.01 Flaskor, krukor, burkar och andra behållare, utom ampuller; proppar, 
lock och andra tillslutningsanordningar av glas 

26.13.11 

 26.131.02 Glas till termosflaskor eller andra termoskärl 26.13.14 

 26.131.03 Färdigbehandling av glasförpackningar 26.13.92 

  Omfattar: 
− etsning, beläggning genom förångningsdopning och gravering (t.ex. märkning) av 

glasförpackningar av det slag som används för transport eller förpackning, t.ex. 
flaskor för livsmedel och drycker, läkemedel och toalettartiklar 

Omfattar inte: 
− tryckning på glas, jfr 22.222.06 
− justering och gradering av tekniskt glas, jfr 26.150.11 
− reparation av elektriska isolatorer av glas jfr, 26.150.11 
− färdigbehandling av glasampuller, jfr 26.150.11 
− rengöring av glasflaskor, jfr 74.702.04 

 

26.132  Hushålls- och prydnadsglas  

 26.132.01 Dricksglas, utom av glaskeramiskt material 26.13.12 

 26.132.02 Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller 
kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus e.l. 

26.13.13 

 26.132.03 Färdigbehandling av dricksglas och andra bords- och köksvaror 26.13.91 

  Omfattar: 
− etsning och beläggning genom förångningsdopning av dricksglas och liknande 

glasvaror 
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− gravering (t.ex. märkning) av dricksglas och liknande glasvaror 

Omfattar inte: 
− tryckning på glas, jfr 22.222.06 

26.14  Glasfiber  

26.140  Glasfiber  

 26.140.01 Roving och andra fiberknippen, även huggna, samt garn, av glasfibrer 26.14.11 

 26.140.02 Tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke vävda produkter, 
av glasfibrer 

26.14.12 

 26.140.03 Industriella tjänster för glasfiber 26.14.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.15  Andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror  

26.150  Andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror  

 26.150.01 Glasmassa, glas i form av kulor (andra än reflexpärlor o.d.), stänger, 
stavar eller rör, obearbetat; avfall och skrot av glas 

26.15.11 

 26.150.02 Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet 
glas; blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor 
eller liknande former 

26.15.12 

 26.150.03 Öppna glashöljen (inklusive kolvar och rör) till elektriska lampor e.d. 
samt delar av glas till sådana höljen 

26.15.21 

 26.150.04 Urglas och liknande glas, glas för glasögon, ej optiskt bearbetade; 
glasglober och segment av glasglober för tillverkning av sådana glas 

26.15.22 

 26.150.05 Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas; 
ampuller av glas 

26.15.23 

 26.150.06 Delar till belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar, 
namnplåtar o.d. av glas 

26.15.24 

 26.150.07 Elektriska isolatorer av glas 26.15.25 

 26.150.08 Glasvaror för signaleringsändamål, glaspärlor, glastärningar och diverse 
andra glasvaror 

26.15.26 

 26.150.09 Installation av glasrör, inklusive installation av rörledningssystem av 
glas i industrianläggningar 

26.15.91 

 26.150.10 Reparation och underhåll av glasrör och av rörledningssystem av 
glas i industrianläggningar 

26.15.92 

 26.150.11 Färdigbehandling av andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror 26.15.93 

  Omfattar: 
− färdigbehandling av tekniskt glas, t.ex. justering och gradering av glasvaror för 

laboratorier 
− färdigbehandling av annat glas, t.ex. för hygienartiklar och läkemedel 
− reparation av elektriska isolatorer av glas 

Omfattar inte: 
− rengöring av glasflaskor, jfr 74.702.04 

 

26.2  Keramiska produkter utom icke eldfasta för byggändamål  
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26.21  Keramiska hushålls- och prydnadsartiklar  

26.210  Keramiska hushålls- och prydnadsartiklar  

 26.210.01 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av 
porslin 

26.21.11 

 26.210.02 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av 
andra keramiska material än porslin 

26.21.12 

 26.210.03 Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material 26.21.13 

 26.210.04 Industriella tjänster för keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 26.21.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.22  Keramiska sanitetsartiklar  

26.220  Keramiska sanitetsartiklar  

 26.220.01 Keramiska sanitetsartiklar 26.22.10 

 26.220.02 Industriella tjänster för keramiska sanitetsartiklar 26.22.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.23  Keramiska isolatorer o.d.  

26.230  Keramiska isolatorer o.d.  

 26.230.01 Keramiska isolatorer o.d. 26.23.10 

 26.230.02 Installation av elektriska isolatorer och isolerdetaljer av keramiskt 
material 

26.23.90 

  Omfattar: 
− installation av elektriska isolatorer i kraftgeneratorer 

Omfattar inte: 
−  installation av elektriska isolatorer i kraftledningar, jfr 45.340.03 

 

 26.230.03 Industriella tjänster för keramiska isolatorer o.d. 26.23.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.24  Andra tekniska keramiska produkter  

26.240  Andra tekniska keramiska produkter  

 26.240.01 Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av 
porslin 

26.24.11 
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 26.240.02 Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av 
annat keramiskt material än porslin 

26.24.12 

 26.240.03 Industriella tjänster för andra tekniska keramiska produkter 26.24.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.25  Andra icke eldfasta keramiska produkter utom för byggändamål  

26.250  Andra icke eldfasta keramiska produkter utom för byggändamål  

 26.250.01 Icke eldfasta keramiska produkter som används inom lantbruket och för 
transport eller förpackning av varor 

26.25.11 

 26.250.02 Diverse andra icke eldfasta keramiska produkter 26.25.12 

 26.250.03 Industriella tjänster för andra icke-eldfasta keramiska produkter utom 
för byggändamål 

26.25.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.26  Eldfasta keramiska produkter  

26.260  Eldfasta keramiska produkter  

 26.260.01 Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxid-
haltiga fossilmjöl eller jordarter 

26.26.11 

 26.260.02 Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska 
byggvaror, utom av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter 

26.26.12 

 26.260.03 Andra slag av eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och 
liknande eldfasta beredningar 

26.26.13 

 26.260.04 Obrända eldfasta produkter; andra eldfasta keramiska produkter 26.26.14 

 26.260.05 Industriella tjänster för eldfasta keramiska produkter 26.26.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.3  Keramiska golv- och väggplattor  

26.30  Keramiska golv- och väggplattor  

26.300  Keramiska golv- och väggplattor  

 26.300.01 Keramiska golv- och väggplattor 26.30.10 

 26.300.02 Industriella tjänster för keramiska golv- och väggplattor 26.30.99 
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  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.4  Murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel  

26.40  Murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel  

26.400  Murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel  

 26.400.01 Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d., av keramiskt material 26.40.11 

 26.400.02 Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsorna-
ment och andra byggvaror, av keramiskt material 

26.40.12 

 26.400.03 Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material 26.40.13 

 26.400.04 Installation av ledningsrör, rännor och rördelar av keramiskt material, 
inklusive installation av rörledningssystem i industrianläggningar. 

26.40.91 

 26.400.05 Reparation och underhåll av ledningsrör, rännor och rördelar av kera-
miskt material, och rörledningssystem av keramiskt material i industri-
anläggningar. 

26.40.92 

 26.400.06 Industriella tjänster för murtegel, takpannor och andra byggvaror av 
tegel 

26.40.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.5  Cement, kalk och gips  

26.51  Cement  

26.510  Cement  

 26.510.01 Cementklinker 26.51.11 

 26.510.02 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk 
cement 

26.51.12 

 26.510.03 Industriella tjänster för cement 26.51.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.52  Kalk  

26.520  Kalk  

 26.520.01 Kalk 26.52.10 

 26.520.02 Industriella tjänster för kalk 26.52.99 
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  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.53  Gips  

26.530  Gips  

 26.530.01 Gips 26.53.10 

 26.530.02 Industriella tjänster för gips 26.53.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.6  Varor av betong, cement och gips  

26.61  Betongvaror för byggändamål  

26.611  Lättbetongvaror  

 26.611.01 Block, murstenar och andra byggvaror, av lättbetong i 26.61.11 

 26.611.02 Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- och anläggnings-
arbeten, av lättbetong 

i 26.61.12 

 26.611.03 Industriella tjänster för lättbetongvaror i 26.61.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.619  Övriga betongvaror för byggändamål  

 26.619.01 Block och murstenar, takpannor, golv- och väggplattor o.d. av cement, 
betong eller konstgjord sten, ej lättbetong 

i 26.61.11 

 26.619.02 Rör av cement, betong eller konstgjord sten, ej lättbetong 26.61.13 

 26.619.03 Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- och anlägg-
ningsarbeten av cement, betong eller konstgjord sten, ej lättbetong 

i 26.61.12 

 26.619.04 Monteringsfärdiga byggnader av betong 26.61.20 

 26.619.05 Industriella tjänster för övriga betongvaror för byggändamål i 26.61.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 
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26.62  Gipsvaror för byggändamål  

26.620  Gipsvaror för byggändamål  

 26.620.01 Gipsvaror för byggändamål 26.62.10 

 26.620.02 Industriella tjänster för gipsvaror för byggändamål 26.62.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.63  Fabriksblandad betong  

26.630  Fabriksblandad betong  

 26.630.01 Fabriksblandad betong 26.63.10 

 26.630.02 Industriella tjänster för fabriksblandad betong 26.63.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.64  Murbruk  

26.640  Murbruk  

 26.640.01 Murbruk 26.64.10 

 26.640.02 Industriella tjänster för murbruk 26.64.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.65  Fibercementvaror  

26.650  Fibercementvaror  

 26.650.01 Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska fibrer, halm 
eller avfall av trä, agglomererade med mineraliskt bindemedel 

26.65.11 

 26.650.02 Varor av asbestcement, cellulosacement o.d. 26.65.12 

 26.650.03 Industriella tjänster för fibercementvaror 26.65.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 
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26.66  Andra varor av betong, cement och gips  

26.660  Andra varor av betong, cement och gips  

 26.660.01 Diverse andra varor av gips eller blandningar på basis av gips 26.66.11 

 26.660.02 Diverse andra varor av cement, betong eller konstgjord sten 26.66.12 

 26.660.03 Industriella tjänster för andra varor av betong, cement och gips 26.66.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.7  Huggen, formad och slutbearbetad sten för byggnads- och prydnads-
ändamål och varor därav 

 

26.70  Huggen, formad och slutbearbetad sten för byggnads- och prydnads-
ändamål och varor därav 

 

26.701  Huggen, formad och slutbearbetad sten för byggnadsändamål  

 26.701.01 Marmor, travertin och alabaster, bearbetad för byggnadsändamål; 
konstfärgade korn och pulver av marmor, travertin och alabaster för 
byggnadsändamål 

i 26.70.11 

 26.701.02 Annan bearbetad sten, för byggnadsändamål samt varor av sådan sten; 
andra konstfärgade korn och annat konstfärgat pulver av natursten; 
varor av agglomerad skiffer 

i 26.70.12 

 26.701.03 Industriella tjänster för huggen, formad och slutbearbetad sten för 
byggnadsändamål  

i 26.70.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.709  Övriga stenvaror, huggna, formade och slutbearbetade, för prydnads-
ändamål 

 

 26.709.01 Marmor, travertin och alabaster, bearbetad, för prydnadsändamål; 
konstfärgade korn och pulver av marmor, travertin och alabaster för 
prydnadsändamål 

i 26.70.11 

 26.709.02 Annan bearbetad sten, för prydnadsändamål samt varor av sådan sten; 
andra konstfärgade korn och annat konstfärgat pulver av natursten; 
varor av agglomerad skiffer för prydnadsändamål 

i 26.70.12 

 26.709.03 Stenhuggeriarbeten 26.70.13 

  Omfattar: 
− gravering eller inristning på natursten, t.ex. monument, gravstenar 

 

 26.709.04 Industriella tjänster för övriga stenvaror, huggna, formade och slut-
bearbetade, för prydnadsändamål 

i 26.70.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
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dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

26.8  Andra icke-metalliska mineraliska produkter  

26.81  Slipmedel  

26.810  Slipmedel  

 26.810.01 Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d. 26.81.11 

 26.810.02 Slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av textilmaterial, 
papper eller papp 

26.81.12 

 26.810.03 Installation, reparation och underhåll av kvarnstenar, slipstenar, 
polerskivor o.d. 

26.81.90 

  Omfattar: 
− installation, reparation och underhåll av kvarnstenar 
− installation, reparation och underhåll av slipstenar, polerskivor o.d. 

 

 26.810.04 Industriella tjänster för slipmedel 26.81.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.82  Övriga icke-metalliska mineraliska produkter  

26.821  Sten- och mineralull samt varor därav  

 26.821.01 Sten- och mineralull samt varor därav i 26.82.16 

 26.821.02 Industriella tjänster för sten- och mineralull samt varor därav i 26.82.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

26.829  Diverse övriga icke-metalliska mineraliska produkter  

 26.829.01 Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest; varor av sådana 
blandningar; friktionsmaterial för bromsar, kopplingar o.d., omonterade 

26.82.11 

 26.829.02 Varor av asfalt eller liknande material 26.82.12 

 26.829.03 Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, 
petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck 

26.82.13 

 26.829.04 Konstgjord grafit; kolloidal eller halvkolloidal grafit; preparat på basis 
av grafit eller annat kol, i form av halvfabrikat 

26.82.14 

 26.829.05 Konstgjord korund 26.82.15 

 26.829.06 Andra icke-metalliska mineraliska produkter  i 26.82.16 

 26.829.07 Industriella tjänster för diverse övriga icke-metalliska mineraliska 
produkter 

i 26.82.99 
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  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

DJ  Metaller och metallvaror  

27  Metaller  

27.1  Järn och stål samt ferrolegeringar   

27.10  Järn och stål samt ferrolegeringar   

27.100  Järn och stål samt ferrolegeringar   

 27.100.01 Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade for-
mer. Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järn-
svamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter. 

27.10.11 

 27.100.02 Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål 27.10.12 

 27.100.03 Granulerat och ogranulerat slagg, järn- och stålskrot 27.10.13 

 27.100.04 Ferrolegeringar 27.10.20 

 27.100.05 Göt eller andra obearbetade former samt halvfärdiga varmvalsade eller 
stränggjutna produkter, av olegerat stål 

27.10.31 

 27.100.06 Göt eller andra obearbetade former samt halvfärdiga varmvalsade eller 
stränggjutna produkter, av rostfritt stål 

27.10.32 

 27.100.07 Göt eller andra obearbetade former samt halvfärdiga varmvalsade eller 
stränggjutna produkter, av annat legerat stål än rostfritt stål 

27.10.33 

 27.100.08 Platta ej kallvalsade produkter, med en bredd av mindre än 600 mm, av 
rostfritt stål 

27.10.41 

 27.100.09 Varmvalsad valstråd i rullar av rostfritt stål 27.10.42 

 27.100.10 Varmvalsad och smidd stång och varmvalsade profiler, av rostfritt stål 27.10.43 

 27.100.11 Varmvalsade platta och långa produkter av snabbstål 27.10.50 

 27.100.12 Varmvalsade platta produkter av annat stål än rostfritt stål och snabbstål 27.10.60 

 27.100.13 Kallvalsade och belagda platta produkter, med en bredd av minst 600 
mm, av annat stål än rostfritt stål och snabbstål 

27.10.71 

 27.100.14 Belagda platta produkter, med en bredd av minst 600 mm, av annat stål 
än rostfritt stål och snabbstål 

27.10.72 

 27.100.15 Varmvalsad valstråd av olegerat stål 27.10.81 

 27.100.16 Varmvalsad valstråd av annat legerat stål än rostfritt stål och snabbstål 27.10.82 

 27.100.17 Varmvalsad stång och lätta profiler av annat stål än rostfritt stål och 
snabbstål 

27.10.83 

 27.100.18 Tunga profiler 27.10.91 

 27.100.19 Spont, svetsade profiler och banbyggnadsmaterial 27.10.92 

 27.100.20 Industriella tjänster för järn och stål samt ferrolegeringar 27.10.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
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dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning.  

27.2  Järn- och stålrör  

27.21  Gjutjärnsrör  

27.210  Gjutjärnsrör  

 27.210.01 Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn 27.21.10 

 27.210.02 Gjutna rördelar av järn eller stål 27.21.20 

 27.210.03 Industriella tjänster för gjutjärnsrör 27.21.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning.  

 

27.22  Stålrör  

27.220  Stålrör  

 27.220.01 Rör och ihåliga profiler av järn eller stål 27.22.10 

 27.220.02 Övriga rördelar av järn eller stål 27.22.20 

 27.220.03 Industriella tjänster för stålrör 27.22.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning.  

 

27.3  Annat primärbearbetat järn och stål  

27.31  Kalldragna produkter av järn eller stål  

27.310  Kalldragna produkter av järn eller stål  

 27.310.01 Kalldragen stång av järn eller olegerat stål 27.31.10 

 27.310.02 Kallformade profiler av järn eller olegerat stål; kalldragen stång av 
legerat stål, utom av rostfritt stål 

27.31.20 

 27.310.03 Kalldragen stång av rostfritt stål; kallformade profiler av rostfritt eller 
annat legerat stål 

27.31.30 

 27.310.04 Industriella tjänster för kalldragna produkter av järn eller stål 27.31.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning.  
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27.32  Kallvalsade stålband  

27.320  Kallvalsade stålband  

 27.320.01 Kallvalsade platta obelagda stålprodukter med en bredd av mindre än 
600 mm 

27.32.10 

 27.320.02 Kallvalsade platta stålprodukter, pläterade, på annat sätt metallöver-
dragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mindre än 
600 mm 

27.32.20 

 27.320.03 Industriella tjänster för kallvalsade stålband 27.32.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning.  

 

27.33  Andra profilerade kallformade produkter av järn och stål  

27.330  Andra profilerade kallformade produkter av järn och stål  

 27.330.01 Kallformade profiler av järn eller olegerat stål 27.33.11 

 27.330.02 Kallformade profiler av rostfritt stål 27.33.12 

 27.330.03 Industriella tjänster för andra profilerade kallformade produkter av järn 
och stål 

27.33.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning.  

 

27.34  Dragen ståltråd  

27.340  Dragen ståltråd  

 27.340.01 Tråd av järn eller olegerat stål 27.34.11 

 27.340.02 Tråd av rostfritt eller annat legerat stål 27.34.12 

 27.340.03 Industriella tjänster för dragen ståltråd 27.34.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning.  

 

27.4  Andra metaller än järn  

27.41  Ädla metaller  

27.410  Ädla metaller  

 27.410.01 Silver, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver 27.41.10 

 27.410.02 Guld, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver 27.41.20 
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 27.410.03 Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver 27.41.30 

 27.410.04 Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetad eller i form 
av halvfabrikat 

27.41.40 

 27.410.05 Oädel metall med plätering av silver och oädel metall, silver eller guld 
med plätering av platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat 

27.41.50 

 27.410.06 Avfall eller skrot av guld eller av metall med plätering av guld 27.41.61 

 27.410.07 Avfall eller skrot av platina och av andra ädla metaller utom guld 27.41.62 

 27.410.08 Industriella tjänster för ädla metaller 27.41.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning.  

 

27.42  Aluminium  

27.420  Aluminium  

 27.420.01 Aluminium i obearbetad form 27.42.11 

 27.420.02 Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund 27.42.12 

 27.420.03 Pulver och fjäll av aluminium 27.42.21 

 27.420.04 Stång och profiler av aluminium 27.42.22 

 27.420.05 Tråd av aluminium 27.42.23 

 27.420.06 Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm 27.42.24 

 27.420.07 Folier av aluminium, med en tjocklek av högst 0,2 mm 27.42.25 

 27.420.08 Rör och rördelar av aluminium 27.42.26 

 27.420.09 Aska och återstoder innehållande huvudsakligen aluminium 27.42.31 

 27.420.10 Avfall och skrot av aluminium 27.42.32 

 27.420.11 Industriella tjänster för aluminium 27.42.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning.  

 

27.43  Bly, zink och tenn  

27.430  Bly, zink och tenn  

 27.430.01 Bly i obearbetad form 27.43.11 

 27.430.02 Zink i obearbetad form 27.43.12 

 27.430.03 Tenn i obearbetad form 27.43.13 

 27.430.04 Stång, profiler och tråd av bly 27.43.21 

 27.430.05 Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly 27.43.22 
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 27.430.06 Rör och rördelar av bly 27.43.23 

 27.430.07 Stoft, pulver och fjäll av zink 27.43.24 

 27.430.08 Stång, profiler, tråd, plåt, band och folier av zink 27.43.25 

 27.430.09 Rör och rördelar av zink 27.43.26 

 27.430.10 Stång, profiler och tråd av tenn 27.43.27 

 27.430.11 Plåt, band och folier av tenn; pulver och fjäll av tenn 27.43.28 

 27.430.12 Rör och rördelar av tenn 27.43.29 

 27.430.13 Aska och återstoder innehållande huvudsakligen zink eller bly 27.43.31 

 27.430.14 Avfall och skrot av bly, zink och tenn 27.43.32 

 27.430.15 Industriella tjänster för bly, zink och tenn 27.43.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning.  

 

27.44  Koppar  

27.440  Koppar  

 27.440.01 Kopparskärsten; cementkoppar 27.44.11 

 27.440.02 Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering 27.44.12 

 27.440.03 Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form; 
kopparförlegeringar 

27.44.13 

 27.440.04 Pulver och fjäll av koppar 27.44.21 

 27.440.05 Stång och profiler av koppar 27.44.22 

 27.440.06 Koppartråd 27.44.23 

 27.440.07 Plåt och band av koppar, med en tjocklek av mer än 0,15 mm 27.44.24 

 27.440.08 Folier av koppar, med en tjocklek av högst 0,15 mm 27.44.25 

 27.440.09 Rör och rördelar av koppar 27.44.26 

 27.440.10 Aska och återstoder, innehållande huvudsakligen koppar 27.44.31 

 27.440.11 Avfall och skrot av koppar 27.44.32 

 27.440.12 Industriella tjänster för koppar 27.44.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning.  

 

27.45  Andra metaller  

27.450  Andra metaller  

 27.450.01 Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid 27.45.11 
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framställning av nickel 

 27.450.02 Nickel i obearbetad form 27.45.12 

 27.450.03 Pulver och fjäll av nickel 27.45.21 

 27.450.04 Stång, profiler och tråd av nickel 27.45.22 

 27.450.05 Plåt, band och folier av nickel 27.45.23 

 27.450.06 Rör och rördelar av nickel 27.45.24 

 27.450.07 Andra icke järnhaltiga metaller och varor därav; kermeter 27.45.30 

 27.450.08 Aska och återstoder, innehållande huvudsakligen vanadin eller andra 
metaller eller metallföreningar 

27.45.41 

 27.450.09 Avfall och skrot av nickel 27.45.42 

 27.450.10 Industriella tjänster för andra metaller 27.45.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning.  

 

27.5  Gjutning av järn och metall  

  Omfattar: 
− gjutning av metaller och legeringar efter ritningar eller modeller 

Omfattar inte: 
− tillverkning av gjutna helfabrikat (enligt katalog), klassificeras efter typ, jfr 27-

36 

 

27.51  Gjutning av järn  

27.510  Gjutning av järn  

 27.510.01 Gjutning av aducerjärn 27.51.11 

 27.510.02 Gjutning av segjärn (sfäroidal grafit) 27.51.12 

 27.510.03 Gjutning av gråjärn 27.51.13 

27.52  Gjutning av stål  

27.520  Gjutning av stål  

 27.520.00 Gjutning av stål 27.52.10 

27.53  Gjutning av lättmetall  

27.530  Gjutning av lättmetall  

 27.530.00 Gjutning av lättmetall 27.53.10 

27.54  Gjutning av andra metaller  

27.540  Gjutning av andra metaller  

 27.540.00 Gjutning av andra metaller 27.54.10 

28  Metallvaror, utom maskiner och apparater  

28.1  Byggnadsmetallvaror  

28.11  Metallstommar och delar därav  

28.110  Metallstommar och delar därav  



201 

 

SPIN 2002 Benämning CPA 2002 

 28.110.01 Monteringsfärdiga byggnader av metall 28.11.10 

 28.110.02 Broar och brosektioner av järn eller stål 28.11.21 

 28.110.03 Torn och fackverksmaster av järn eller stål 28.11.22 

 28.110.04 Andra metallstommar och delar av metallstommar, plåt, stång, profiler, 
rör o.d., av järn, stål eller aluminium  

28.11.23 

 28.110.05 Installation (uppförande) av egentillverkade metallstommar  28.11.91 

  Omfattar: 
− installation (uppförande) av stålstommar och aluminiumkonstruktioner till 

byggnader och andra konstruktioner av egentillverkade prefabricerade element 
− installation (uppförande) av stålbroar av egentillverkade prefabricerade element 
− installation (uppförande) av kraftledningsstolpar av egentillverkade 

prefabricerade stålelement 

Omfattar inte: 
− uppförande av ej egentillverkade metallstommar, jfr 45.250.06 resp. 45.250.07 

 

 28.110.06 Reparation och underhåll av metallstommar 28.11.92 

  Omfattar: 
− reparation och underhåll av stål- och aluminiumkonstruktioner i byggnader och 

andra konstruktioner 
− reparation och underhåll av stålbroar 
− reparation och underhåll av kraftledningsstolpar av stål 

 

 28.110.07 Industriella tjänster för metallstommar och delar därav 28.11.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

28.12  Byggnadselement av metall  

28.120  Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av metall  

 28.120.01 Dörrar, fönster, karmar och liknande byggnadselement av metall 28.12.10 

 28.120.02 Installation (uppförande) av egentillverkade byggnadselement av metall 28.12.90 

  Omfattar: 
− installation av egentillverkade byggnadselement av metall, t.ex. dörrar, fönster 

Omfattar inte: 
− uppförande av ej egentillverkade byggnadselement, jfr 45.420.01 resp. 

45.420.02 

 

 28.120.03 Industriella tjänster för byggnadselement av metall 28.12.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

28.2  Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av metall; radiatorer och 
pannor för centraluppvärmning 

 

28.21  Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av metall  

28.210  Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av metall  
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 28.210.01 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av metall, med en rymd av 
mer än 300 l 

28.21.11 

 28.210.02 Metallbehållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas 28.21.12 

 28.210.03 Installation av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall (utom 
för uppvärmning av fastigheter) 

28.21.91 

  Omfattar: 
− installation av cisterner, tankar, kar och andra behållare av järn, stål eller 

aluminium (utom för uppvärmning av fastigheter) med en rymd av mer än 300 l 

Omfattar inte: 
− installation av tankar och behållare av metall, på fordon, jfr 34.200.01 
− installation av tankar och behållare av metall på järnvägsvagnar, jfr 35.200.07 
− installation av tankar och behållare av järn, stål eller aluminium för 

uppvärmning av fastigheter, jfr 45.331.01 

 

 28.210.04 Reparation och underhåll av cisterner, tankar, kar och andra behållare av 
metall (utom för uppvärmning av fastigheter) 

28.21.92 

  Omfattar: 
− reparation och underhåll av cisterner, tankar, kar och andra behållare av järn, stål 

eller aluminium (utom för uppvärmning av fastigheter), med en rymd av mer än 
300 l 

Omfattar inte: 
− reparation och underhåll av tankar och behållare o.d. av järn, stål eller 

aluminium för uppvärmning av fastigheter, jfr 45.331.01  

 

 28.210.05 Industriella tjänster för cisterner, tankar, kar och andra behållare av 
metall 

28.21.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

28.22  Radiatorer och pannor för centraluppvärmning  

28.220  Radiatorer och pannor för centraluppvärmning  

 28.220.01 Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk 
uppvärmningsanordning, av järn eller stål 

28.22.11 

 28.220.02 Värmepannor för centraluppvärmning 28.22.12 

 28.220.03 Delar till värmepannor för centraluppvärmning 28.22.13 

 28.220.04 Installation av värmepannor för centraluppvärmning 28.22.91 

  Omfattar: 
− installation av värmepannor med industriell kapacitet för centraluppvärmning, 

t.ex. större bostadsfastigheter och för fjärrvärme 

Omfattar inte: 
− installation av pannor och brännare för hushållsbruk, jfr 45.331.01 

 

 28.220.05 Reparation och underhåll av värmepannor för centraluppvärmning 28.22.92 

  Omfattar även: 
− reparation och underhåll av värmepannor med industriell kapacitet, för central-

uppvärmning, t.ex. i större bostadsfastigheter och för fjärrvärme 

Omfattar inte: 
− reparation och underhåll av pannor och brännare för hushållsbruk, jfr 

45.331.01 
− sotning, jfr 74.703.00 

 



203 

 

SPIN 2002 Benämning CPA 2002 

 28.220.06 Industriella tjänster för radiatorer och pannor för centraluppvärmning 28.22.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

28.3  Ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning  

28.30  Ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning  

28.300  Ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning  

 28.300.01 Ångpannor och andra ånggeneratorer; hetvattenpannor 28.30.11 

 28.300.02 Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer; kon-
densorer för ångmaskiner 

28.30.12 

 28.300.03 Delar till ånggeneratorer 28.30.13 

 28.300.04 Kärnreaktorer 28.30.21 

 28.300.05 Delar till kärnreaktorer 28.30.22 

 28.300.06 Installation av ånggeneratorer, utom varmvattenpannor för centralupp-
värmning, inklusive installation av rörledningssystem av metall i 
industrianläggningar  

28.30.91 

  Omfattar: 
− installation av kokarutrustning för kärnreaktorer 
− installation av ånggeneratorer för andra anläggningar än kärnreaktorer 
− installation av pannor, med tillhörande utrustning, för annan industri än kärn-

kraftsindustrin 
− installation av tillhörande rörledningar i industrianläggningar (för kemikalier, 

petroleum etc.), inklusive installation av ventiler och reservoarer 

Omfattar inte: 
−  installation av pannor och brännare för hushållsbruk, jfr 45.331.01 

 

 28.300.07 Reparation och underhåll av ånggeneratorer (utom varmvattenpannor 
för centraluppvärmning) och av rörledningssystem av metall i in-
dustrianläggningar 

28.30.92 

  Omfattar: 
− reparation och underhåll av kärnreaktorer (endast kokarutrustning) 
− reparation och underhåll av ånggeneratorer 
− reparation och underhåll av pannor med tillhörande utrustning 
− reparation och underhåll av diverse rörledningssysten i industrianläggningar 

Omfattar inte: 
− reparation och underhåll av värmepannor med industriell kapacitet, för cen-

traluppvärmning, t.ex. i större bostadsfastigheter och för fjärrvärme, jfr 
28.220.04 

− reparation och underhåll av pannor och brännare för hushållsbruk, jfr 
45.331.01 

− sotning, jfr 74.703.00 

 

 28.300.08 Industriella tjänster för ånggeneratorer utom varmvattenpannor för 
centraluppvärmning 

28.30.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 
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Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

28.4  Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi  

28.40  Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi  

28.400  Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi  

 28.400.01 Smidning av metall 28.40.11 

  Omfattar även: 
− kalldrivning 

 

 28.400.02 Prägling av metall 28.40.12 

  Omfattar: 
− prägling, efter ritningar, av andra metaller än järn 

 

 28.400.03 Annan metallbearbetning 28.40.13 

 28.400.04 Pulvermetallurgi 28.40.20 

  Omfattar: 
− framställning av metallföremål direkt med metallpulver som bas, genom värme-

behandling (sintring) eller under tryck 
− framställning av slipande eller skärande delar gjorda av metallisk karbid 

 

28.5  Beläggning och överdragning av metall; metallegotjänster  

28.51  Beläggning och överdragning av metall  

28.510  Beläggning och överdragning av metall  

 28.510.01 Metallöverdragning av metall 28.51.11 

  
Omfattar: 
− metallöverdragning genom nedsänkning i smält metall 
− metallöverdragning genom termisk sprutning 
− metallöverdragning med zink genom elektrolys och kemisk behandling 
− överdragning med andra metaller (nickel, koppar, krom etc.) genom elektrolys 

och kemisk behandling 

 

 28.510.02 Överdragning av metall med andra material än metall 28.51.12 

  
Omfattar: 
− överdragning med plast 
− annan överdragning (fosfatering, emaljering m.m.) 

 

 28.510.03 Värmebehandling av metall, utom överdragning med metall 28.51.21 

 28.510.04 Annan ytbehandling av metall 28.51.22 

  
Omfattar: 
− målning och lackering 
− anodisering 
− vakuummetallisering 
− annan ytbehandling av metall 

Omfattar inte: 
− vakuummetallisering av plastdetaljer, jfr 25.240.10 

 

28.52  Metallegotjänster  

28.520  Metallegotjänster  

 28.520.01 Svarvning av metalldelar 28.52.10 

  
Omfattar: 
− tillverkningsarbeten på svarvade metalldelar  

 28.520.02 Andra metallegotjänster 28.52.20 

  
Omfattar: 
− allmänna metallegoarbeten såsom arborrning, fräsning, skavning, hyvling, läpp-

ning, driftning, planing, sågning, slipning, svetsning, skarvning etc. 
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− skärning av arbetsstycken av metall med laser 
− slipning och vässning av arbetsstycken av metall, inklusive polering 
− smidesarbeten, om detta inte ingår i produktionen 
− tillverkning av konstföremål i metall, om detta inte ingår i produktionen 
− bockning av armeringsstål 
− underhåll och reparation av maskiner, av allmänt mekaniskt slag 
− ingravering med laser på arbetsstycken av metall 

Omfattar inte: 
− reparation och underhåll av speciell maskin, jfr kod 29 för tillverkning av 

respektive maskin 

28.6  Bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror  

28.61  Bestick  

28.610  Bestick  

 28.610.01 Knivar och saxar (utom utbytbara för handverktyg eller verktygs-
maskiner) samt skär till saxar 

28.61.11 

 28.610.02 Rakknivar, rakhyvlar och rakblad 28.61.12 

 28.610.03 Andra skär- och klippverktyg (utom utbytbara för handverktyg eller 
verktygsmaskiner); artiklar för manikyr eller pedikyr 

28.61.13 

 28.610.04 Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger 
och liknande köks- och bordsartiklar 

28.61.14 

 28.610.05 Industriella tjänster för bestick 28.61.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

28.62  Verktyg och redskap  

28.621  Formverktyg  

 28.621.01 Utbytbara press- och stansverktyg, för handverktyg eller verktygs-
maskiner 

i 28.62.50 

 28.621.02 Reparation och underhåll av formverktyg i 28.62.90 

 28.621.03 Industriella tjänster för formverktyg i 28.62.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

28.622  Skärverktyg  

 28.622.01 Utbytbara verktyg för gängning, för handverktyg eller verktygsmaskiner i 28.62.40 

 28.622.02 Utbytbara verktyg för borrning, driftning eller svarvning, för 
handverktyg eller verktygsmaskiner 

i 28.62.40 

 28.622.03 Utbytbara borrkronor, knivar och skärstål, hårdmetallplattor e.d., för 
handverktyg eller verktygsmaskiner 

i 28.62.50 
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 28.622.04 Reparation och underhåll av skärverktyg i 28.62.90 

 28.622.05 Industriella tjänster för skärverktyg i 28.62.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

28.629  Övriga verktyg och redskap  

 28.629.01 Handverktyg och handredskap för jordbruk, trädgårdsskötsel eller 
skogsbruk 

28.62.10 

 28.629.02 Handsågar; blad för alla slags sågar 28.62.20 

 28.629.03 Andra handverktyg och handredskap 28.62.30 

 28.629.04 Diverse andra utbytbara verktyg i 28.62.40 

  Omfattar inte: 
− utbytbara verktyg för pressning eller stansning, jfr 28.621.01 
− utbytbara verktyg för gängning, jfr 28.622.01 
− utbytbara verktyg för borrning, driftning eller svarvning, jfr 28.622.02 

 

 28.629.05 Reparation och underhåll av övriga verktyg och redskap i 28.62.90 

 28.629.06 Industriella tjänster för övriga verktyg och redskap i 28.62.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

28.63  Lås och gångjärn  

28.630  Lås och gångjärn  

  Omfattar inte: 
− ”medan-du-väntar”-service, tillverkning av nycklar, jfr 52.740.03 

 

 28.630.01 Hänglås och lås till motorfordon och möbler, av oädel metall 28.63.11 

 28.630.02 Lås av oädel metall, utom hänglås och lås för motorfordon och möbler  28.63.12 

 28.630.03 Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås; delar; nycklar 28.63.13 

 28.630.04 Gångjärn, beslag och liknande artiklar för motorfordon, dörrar, fönster, 
möbler o.d., av oädel metall 

28.63.14 

 28.630.05 Installation, reparation och underhåll av lås och avancerade låssystem 28.63.90 

  Omfattar: 
− installation, reparation och underhåll av elektroniska lås med tangentbord eller 

ljuskänslig strömbrytare och avancerade låssystem, t.ex. med magnetkort eller 
andra kodkort 

 

 28.630.06 Industriella tjänster för lås och gångjärn 28.63.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 
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Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

28.7  Andra metallvaror  

28.71  Stålfat o.d. behållare  

28.710  Stålfat o.d. behållare  

 28.710.01 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller 
stål, utom för gas, med en rymd av 50 till 300 l 

28.71.11 

 28.710.02 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller 
stål, utom för gas, med en rymd av mindre än 50 l 

28.71.12 

 28.710.03 Installation, reparation och underhåll av behållare av järn eller stål med 
en rymd av högst 300 l 

28.71.90 

 28.710.04 Industriella tjänster för stålfat o.d. behållare 28.71.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

28.72  Lätta förpackningar av metall  

28.720  Lättmetallförpackningar  

 28.720.01 Burkar av järn eller stål avsedda att tillslutas genom lödning eller 
falsning, med en rymd av mindre än 50 l 

28.72.11 

 28.720.02 Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av aluminium, för alla 
slags ämnen utom gas, med en rymd av högst 300 l 

28.72.12 

 28.720.03 Kronkorkar, proppar, kapsyler och lock, av oädel metall 28.72.13 

 28.720.04 Industriella tjänster för lätta förpackningar av metall 28.72.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

28.73  Metalltrådvaror  

28.730  Metalltrådvaror  

 28.730.01 Tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band, sling o.d., av järn eller stål, 
utan elektrisk isolering 

28.73.11 

 28.730.02 Taggtråd av järn eller stål; tvinnad tråd, flätade band o.d., av koppar 
eller aluminium, utan elektrisk isolering 

28.73.12 

 28.730.03 Duk, galler och nät, av järn-, stål- eller koppartråd; klippnät av järn, stål 
eller koppar 

28.73.13 

 28.730.04 Spik, stift, spikbleck, märlor och liknande artiklar 28.73.14 

 28.730.05 Tråd, stavar, rör, plattor och elektroder o.d., av metall, överdragna eller 
fyllda med flussmedel 

28.73.15 
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 28.730.06 Synålar, stickor och liknande artiklar för handarbete av metall 28.73.16 

 28.730.07 Industriella tjänster för metalltrådvaror 28.73.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

28.74  Nitar, skruvar, kedjor och fjädrar  

28.740  Nitar, skruvar, kedjor och fjädrar  

 28.740.01 Diverse gängade artiklar av järn eller stål 28.74.11 

 28.740.02 Diverse ogängade artiklar av järn eller stål 28.74.12 

 28.740.03 Gängade och ogängade artiklar av koppar 28.74.13 

 28.740.04 Fjädrar och fjäderblad, av järn, stål eller koppar 28.74.14 

 28.740.05 Kättingar och kedjor, utom ledbultkedjor, och delar till dessa 28.74.20 

 28.740.06 Industriella tjänster för nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 28.74.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

28.75  Övriga metallvaror  

28.751  Diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggändamål  

 28.751.01 Diskbänkar och tvättställ, badkar och annat sanitetsgods samt delar till 
sanitetsgods, av järn, stål, koppar eller aluminium 

28.75.11 

 28.751.02 Installation, reparation och underhåll av egentillverkade diskbänkar, 
tvättställ, badkar och annat sanitetsgods 

i 28.75.90 

 28.751.03 Industriella tjänster för diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för 
byggändamål 

i 28.75.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

28.759  Diverse övriga metallvaror  

 28.759.01 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, 
av järn, stål, koppar eller aluminium 

28.75.12 

 28.759.02 Kassaskåp och kassakistor samt dörrar till kassavalv e.d., av oädel 
metall 

28.75.21 

 28.759.03 Mindre kontors- och skrivbordsartiklar av oädel metall 28.75.22 
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 28.759.04 Mekanismer och beslag för samlingspärmar eller brevordnare, pap-
persklämmor, gem och liknande kontorsartiklar av oädel metall 

28.75.23 

 28.759.05 Statyetter och andra prydnadsföremål, fotografi-, tavelramar och 
liknande ramar samt speglar, av oädel metall 

28.75.24 

 28.759.06 Hakar, hyskor, knäppen och liknande, av oädel metall 28.75.25 

 28.759.07 Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar 28.75.26 

 28.759.08 Diverse andra artiklar av oädel metall 28.75.27 

 28.759.09 Svärd, huggare, bajonetter och liknande vapen samt delar till dessa 28.75.30 

 28.759.10 Installation, reparation och underhåll av andra egentillverkade metall-
produkter 

i 28.75.90 

  Omfattar: 
− installation, reparation och underhåll av varor tillverkade under 28.759 

 

 28.759.11 Industriella tjänster för diverse övriga metallvaror i 28.75.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

DK  Maskiner som ej ingår i annan underavdelning  

29  Maskiner som ej ingår i annan underavdelning  

29.1  Maskiner för alstrande och användning av mekanisk kraft, utom motorer 
för luftfartyg och fordon 

 

29.11  Motorer och turbiner utom motorer för luftfartyg och fordon  

29.110  Motorer och turbiner utom motorer för luftfartyg och fordon  

 29.110.01 Utombordsmotorer 29.11.11 

 29.110.02 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning för fartygsdrift; andra 
motorer, utom för luftfartyg och fordon 

29.11.12 

 29.110.03 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning utom för 
luftfartyg och fordon 

29.11.13 

 29.110.04 Ångturbiner 29.11.21 

 29.110.05 Hydrauliska turbiner och vattenhjul 29.11.22 

 29.110.06 Gasturbinmotorer, utom turbojet- och turbopropmotorer 29.11.23 

 29.110.07 Delar till ångturbiner 29.11.31 

 29.110.08 Delar till hydrauliska turbiner och vattenhjul, inklusive regulatorer 29.11.32 

 29.110.09 Delar till gasturbinmotorer, utom turbojet- och turbopropmotorer 29.11.33 

 29.110.10 Installation av motorer och turbiner (utom motorer till luftfartyg, bilar, 
motorcyklar och mopeder) 

29.11.91 

 29.110.11 Reparation och underhåll av motorer och turbiner (utom motorer till 
luftfartyg, bilar, motorcyklar och mopeder) 

29.11.92 

 29.110.12 Industriella tjänster för motorer och turbiner utom för luftfartyg och 
fordon 

29.11.99 
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  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.12  Pumpar och kompressorer  

29.120  Pumpar och kompressorer  

 29.120.01 Hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer, linjärt arbetande 29.12.11 

 29.120.02 Hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer, ej linjärt arbetande 29.12.12 

 29.120.03 Bränsle-, smörjmedels- och kylmedelspumpar; betongpumpar 29.12.21 

 29.120.04 Andra kolv- eller membranpumpar för vätskor 29.12.22 

 29.120.05 Andra roterande förträngningspumpar för vätskor 29.12.23 

 29.120.06 Andra centrifugalpumpar till vätskor; andra pumpar; vätskeelevatorer 29.12.24 

 29.120.07 Vakuumpumpar 29.12.31 

 29.120.08 Hand- eller fotdrivna luftpumpar 29.12.32 

 29.120.09 Kompressorer till kyl- eller frysutrustning 29.12.33 

 29.120.10 Luftkompressorer, mobila 29.12.34 

 29.120.11 Turbokompressorer 29.12.35 

 29.120.12 Kolvkompressorer 29.12.36 

 29.120.13 Rotationskompressorer, med en eller flera axlar 29.12.37 

 29.120.14 Kompressorer för civila luftfartyg och andra kompressorer 29.12.38 

 29.120.15 Delar till hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer 29.12.41 

 29.120.16 Delar till vätskepumpar; delar till vätskeelevatorer 29.12.42 

 29.120.17 Delar till luft- eller vakuumpumpar, till kompressorer för luft eller andra 
gaser samt till fläktar och kåpor 

29.12.43 

 29.120.18 Installation av pumpar och kompressorer 29.12.91 

  Omfattar även: 
− anslutning av tillhörande rörledningssystem till hydrauliska eller pneumatiska 

system 

 

 29.120.19 Reparation och underhåll av pumpar och kompressorer 29.12.92 

 29.120.20 Industriella tjänster för pumpar och kompressorer 29.12.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.13  Kranar och ventiler  

29.130  Kranar och ventiler  

 29.130.01 Reducer-, kontroll-, back- och säkerhetsventiler 29.13.11 
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 29.130.02 Kranar, ventiler och liknande varor för sanitetsutrustning o.d.; ventiler 
till radiatorer för centralvärmeanläggningar 

29.13.12 

 29.130.03 Processreglerings-, slid- och sätesventiler; andra ventiler 29.13.13 

 29.130.04 Delar till kranar, ventiler och liknande artiklar 29.13.20 

 29.130.05 Installation av kranar, ventiler och liknande anordningar för 
rörledningar, ångpannor, tankar, kar och liknande av metall 

29.13.91 

  Omfattar inte: 
− installation av ånggeneratorer och rörledningssystem av metall i 

industrianläggningar, jfr 28.300.06  
− VVS-arbeten i byggnader, jfr 45.33 

 

 29.130.06 Reparation och underhåll av kranar, ventiler och liknande anordningar 
för rörledningar, ångpannor, tankar, kar och liknande av metall 

29.13.92 

  Omfattar inte: 
− underhåll och reparation av ånggeneratorer och rörledningssystem av metall i 

industrianläggningar, jfr 28.300.07 

 

 29.130.07 Industriella tjänster för kranar och ventiler 29.13.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.14  Lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring  

29.140  Lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring  

 29.140.01 Kullager och rullager 29.14.10 

 29.140.02 Ledbultkedjor, av järn eller stål 29.14.21 

 29.140.03 Transmissionsaxlar, inklusive kamaxlar och vevaxlar, och vevar 29.14.22 

 29.140.04 Lagerhus och glidlager 29.14.23 

 29.140.05 Kuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kul- eller rullskruvar; 
växellådor och andra utväxlingar 

29.14.24 

 29.140.06 Svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor 29.14.25 

 29.140.07 Friktionskopplingar och andra axelkopplingar, inklusive universal-
kopplingar 

29.14.26 

 29.140.08 Kulor, nålar och rullar; delar till kullager eller rullager 29.14.31 

 29.140.09 Delar till ledbultkedjor, av järn eller stål 29.14.32 

 29.140.10 Övriga delar till lager samt andra delar för kraftöverföring 29.14.33 

 29.140.11 Installation, reparation och underhåll av lager, kuggtransmissioner, 
friktionstransmissioner och andra delar för kraftöverföring 

29.14.90 

  Omfattar: 
− installation, reparation och underhåll av kuggtransmissioner 
− installation, reparation och underhåll av kopplingar och axelkopplingar 
− installation, reparation och underhåll av lager och lagerhus 
− installation, reparation och underhåll av andra delar för kraftöverföring 

Omfattar inte: 
− installation, reparation och underhåll av lager, kuggtransmissioner, 

friktionstransmissioner och delar för kraftöverföring för motorfordon, jfr 
50.201.01, 50.201.02 resp. 50.400.04 
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 29.140.12 Industriella tjänster för lager, kugghjul och andra delar för kraftöver-
föring 

29.14.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.2  Andra maskiner för allmänt ändamål  

29.21  Ugnar och brännare  

29.210  Ugnar och brännare  

 29.210.01 Brännare; mekaniska eldningsapparater (stokrar) och eldstadsrostar; 
mekaniska anordningar för avlägsnande av aska och liknande 

29.21.11 

 29.210.02 Industri- eller laboratorieugnar, inklusive förbränningsugnar, icke 
elektriska, utom ugnar för bagerier och konditorier 

29.21.12 

 29.210.03 Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk; utrustning med 
induktiv eller elektrisk uppvärmning 

29.21.13 

 29.210.04 Delar till brännare och ugnar 29.21.14 

 29.210.05 Installation av ugnar och brännare 29.21.91 

  Omfattar inte: 
− installation av pannor och brännare för centraluppvärmning, för hushållsbruk, 

jfr 45.331.01 

 

 29.210.06 Reparation och underhåll av ugnar och brännare 29.21.92 

  Omfattar inte: 
− underhåll och reparation av pannor och brännare för centraluppvärmning, för 

hushållsbruk, jfr 45.331.01 
− sotning, jfr 74.703.00 

 

 29.210.07 Industriella tjänster för ugnar och brännare 29.21.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.22  Lyft- och godshanteringsanordningar  

29.220  Lyft- och godshanteringsanordningar  

 29.220.01 Taljor och lyftblock  29.22.11 

 29.220.02 Gruvspel; vinschar speciellt konstruerade för användning under jord; 
andra vinschar, gångspel 

29.22.12 

 29.220.03 Domkrafter 29.22.13 

 29.220.04 Lyftkranar; mobila portallyftare, gränsletruckar och krantruckar 29.22.14 

 29.220.05 Gaffeltruckar, andra truckar; dragtruckar som används på järnvägs-
perronger 

29.22.15 

 29.220.06 Hissar, skiphissar, rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer 29.22.16 
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 29.220.07 Pneumatiska elevatorer och andra kontinuerligt arbetande godselevato-
rer och godstransportörer 

29.22.17 

 29.220.08 Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, last-
ning eller lossning 

29.22.18 

 29.220.09 Delar till maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering 29.22.19 

 29.220.10 Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger till kranar, grävmaskiner och 
liknande 

29.22.20 

 29.220.11 Installation av lyft- och godshanteringsanordningar 29.22.91 

  Omfattar inte: 
− installation av hissar, varuhissar, rulltrappor och rulltrottoarer, jfr 45.310.07 

 

 29.220.12 Reparation och underhåll av lyft- och godshanteringsanordningar 29.22.92 

  Omfattar även: 
− underhåll och reparation av hissar, varuhissar, rulltrappor och rulltrottoarer 

 

 29.220.13 Industriella tjänster för lyft- och godshanteringsanordningar 29.22.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.23  Maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll  

29.230  Maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll  

 29.230.01 Värmeväxlare samt maskiner och apparater för kondensering av luft 
eller annan gas till vätska, utom för hushåll 

29.23.11 

 29.230.02 Luftkonditioneringsapparater 29.23.12 

 29.230.03 Kyl- och frysutrustning samt värmepumpar, utom för hushåll 29.23.13 

 29.230.04 Andra maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser, utom 
för hushåll 

29.23.14 

 29.230.05 Andra fläktar än bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar, utom för 
hushåll 

29.23.20 

 29.230.06 Delar till kyl- och frysutrustning, luftkonditioneringsapparater samt till 
värmepumpar 

29.23.30 

 29.230.07 Installation av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för 
hushåll 

29.23.91 

  Omfattar inte: 
− installation av luftkonditioneringsutrustning i bostäder eller kontorsbyggnader, 

jfr 45.332.00 resp. 45.333.00 

 

 29.230.08 Reparation och underhåll av maskiner och apparater för kyla och ven-
tilation utom för hushåll 

29.23.92 

  Omfattar inte: 
− reparation av luftkonditioneringsutrustning i bostäder eller kontorsbyggnader, 

jfr 45.332.00 
− installation, underhåll och reparation av ventilations-, kyl- eller 

luftkonditioneringsutrustning i bostäder jfr 45.333.00 

 

 29.230.09 Industriella tjänster för maskiner och apparater för kyla och ventilation 
utom för hushåll 

29.23.99 
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  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.24  Andra maskiner för allmänt ändamål  

29.240  Andra maskiner för allmänt ändamål  

 29.240.01 Generatorer för gengas eller vattengas; generatorer för framställning av 
acetylengas o.d.; maskiner och apparater för destillering eller rektifie-
ring 

29.24.11 

 29.240.02 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor 29.24.12 

 29.240.03 Oljefilter, bränslefilter och luftrenare till förbränningsmotorer 29.24.13 

 29.240.04 Maskiner och apparater för rengöring, påfyllning, förpackning eller in-
slagning av flaskor eller andra kärl samt för förpackning av varor 

29.24.21 

 29.240.05 Personvågar och hushållsvågar; vågar för kontinuerlig vägning av varor 
på transportörer; tolerans- och doseringsvågar 

29.24.22 

 29.240.06 Andra vågar  29.24.23 

 29.240.07 Brandsläckningsapparater, sprutpistoler, ångbläster- och sandbläster-
apparater och liknande apparater, utom för jordbruksändamål 

29.24.24 

 29.240.08 Packningar av metallplåt; mekaniska tätningar 29.24.25 

 29.240.09 Centrifuger, utom mjölkseparatorer och torkcentrifuger 29.24.31 

 29.240.10 Kalandrar eller andra valsmaskiner, utom maskiner för bearbetning av 
metall eller glas 

29.24.32 

 29.240.11 Försäljningsautomater för varor 29.24.33 

 29.240.12 Andra maskiner och apparater, för behandling av material genom för-
faranden som inbegriper temperaturförändring 

29.24.40 

 29.240.13 Delar till generatorer för gengas eller vattengas 29.24.51 

 29.240.14 Delar till centrifuger; delar till maskiner och apparater för filtrering eller 
rening av vätskor eller gaser 

29.24.52 

 29.240.15 Delar till kalandrar eller andra valsmaskiner; delar till sprutmaskiner, 
vikter till vågar, delar till försäljningsautomater 

29.24.53 

 29.240.16 Andra delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska 
kopplingsanordningar 

29.24.54 

 29.240.17 Diskmaskiner för industriändamål 29.24.60 

 29.240.18 Delar till diskmaskiner och till maskiner för rengöring, påfyllning, för-
packning eller inslagning 

29.24.70 

 29.240.19 Installation av andra maskiner för allmänt ändamål 29.24.91 

 29.240.20 Reparation och underhåll av andra maskiner för allmänt ändamål 29.24.92 

 29.240.21 Industriella tjänster för andra maskiner för allmänt ändamål 29.24.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 
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Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

29.3  Jord- och skogsbruksmaskiner  

29.31  Traktorer  

29.310  Traktorer  

 29.310.01 Traktorer som körs av gående 29.31.10 

 29.310.02 Traktorer, med en effekt av högst 37 kW 29.31.21 

 29.310.03 Traktorer, med en effekt större än 37 kW men högst 59 kW 29.31.22 

 29.310.04 Traktorer, med en effekt större än 59 kW 29.31.23 

 29.310.05 Begagnade traktorer och andra traktorer  29.31.24 

 29.310.06 Reparation och underhåll av traktorer 29.31.90 

  Omfattar: 
− underhåll och reparation av jord- och skogsbrukstraktorer, trädgårdstraktorer 

samt gräsklippare 

 

 29.310.07 Industriella tjänster för traktorer 29.31.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.32  Andra jord- och skogsbruksmaskiner  

29.320  Andra jord- och skogsbruksmaskiner  

 29.320.01 Plogar, tallriksharvar  29.32.11 

 29.320.02 Harvar, andra än tallriksharvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor 29.32.12 

 29.320.03 Såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner 29.32.13 

 29.320.04 Gödselspridare 29.32.14 

 29.320.05 Diverse andra jord- och skogsbruksmaskiner; vältar för gräsmattor eller 
idrottsplatser 

29.32.15 

 29.320.06 Gräsklippningsmaskiner 29.32.20 

 29.320.07 Slåttermaskiner, inklusive knivbalkar avsedda att monteras på traktorer 29.32.31 

 29.320.08 Maskiner och redskap för höskörd, utom slåttermaskiner 29.32.32 

 29.320.09 Halm- och foderpressar, även med pickup 29.32.33 

 29.320.10 Andra maskiner och redskap för skörd och tröskning 29.32.34 

 29.320.11 Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av 
vätskor eller pulver, för jordbruket eller trädgårdsnäringen 

29.32.40 

 29.320.12 Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar för 
jordbruksändamål 

29.32.50 

 29.320.13 Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller andra jord-
bruksprodukter utom frön, spannmål och torkade baljväxter 

29.32.61 

 29.320.14 Mjölkningsmaskiner 29.32.62 
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 29.320.15 Maskiner och apparater för beredning av djurfoder; maskiner och appa-
rater för fjäderfäavel; äggkläckningsapparater och kycklingmödrar 

29.32.63 

 29.320.16 Maskiner och apparater för rensning eller sortering av spannmål, 
torkade baljväxtfrön och andra frön 

29.32.64 

 29.320.17 Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, 
fjäderfäavel eller biodling 

29.32.65 

 29.320.18 Delar till jord- och skogsbruksmaskiner 29.32.70 

  
Omfattar inte: 

− delar till mjölkningsmaskiner, jfr 29.530.08  

 29.320.19 Installation av jord- och skogsbruksmaskiner 29.32.91 

 29.320.20 Reparation och underhåll av jord- och skogsbruksmaskiner 29.32.92 

  
Omfattar inte: 

− reparation av gräsklippare, jfr 29.310.06  

 29.320.21 Industriella tjänster för andra jord- och skogsbruksmaskiner 29.32.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.4  Verktygsmaskiner  

29.41  Motordrivna handverktyg  

29.410  Motordrivna handverktyg  

 29.410.01 Motordrivna handverktyg 29.41.11 

 29.410.02 Delar till motordrivna handverktyg 29.41.12 

 29.410.03 Industriella tjänster för motordrivna handverktyg 29.41.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.42  Verktygsmaskiner för metallbearbetning  

29.420  Verktygsmaskiner för metallbearbetning  

 29.420.01 Verktygsmaskiner för bearbetning av alla slags material med laser, 
ultraljud o.d. 

29.42.11 

 29.420.02 Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en bearbet-
ningsenhet samt transfermaskiner, för metallbearbetning 

29.42.12 

 29.420.03 Svarvar för metallbearbetning 29.42.21 

 29.420.04 Verktygsmaskiner för borrning, arborrning eller fräsning i metall 29.42.22 

 29.420.05 Andra gängskärningsmaskiner för metallbearbetning 29.42.23 

 29.420.06 Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning eller annan ytbe-
handling av metaller; hyvling, sågning, kapning eller annan avverkande 
bearbetning av metaller 

29.42.31 
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 29.420.07 Numeriskt styrda maskiner för bockning, falsning, riktning, klippning 
och stansning av metaller 

29.42.32 

 29.420.08 Icke numeriskt styrda maskiner för bockning, falsning, riktning, klipp-
ning och stansning av metaller  

29.42.33 

 29.420.09 Smidesmaskiner; hydrauliska pressar och pressar för bearbetning av 
metall 

29.42.34 

 29.420.10 Övriga verktygsmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller 
annan kermet 

29.42.35 

 29.420.11 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för metallbearbetning 29.42.40 

 29.420.12 Installation av verktygsmaskiner för metallbearbetning 29.42.91 

 29.420.13 Reparation och underhåll av verktygsmaskiner för metallbearbetning 29.42.92 

 29.420.14 Industriella tjänster för verktygsmaskiner för metallbearbetning 29.42.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.43  Övriga verktygsmaskiner  

29.430  Övriga verktygsmaskiner  

 29.430.01 Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong 
eller liknande mineraliska material eller för bearbetning av glas i kallt 
tillstånd 

29.43.11 

 29.430.02 Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hård-
plast eller liknande hårda material 

29.43.12 

 29.430.03 Verktyg för hård-och mjuklödning och svetsar, maskiner och apparater 
för anlöpning och varmsprutning 

29.43.20 

 29.430.04 Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden, för verktygsmaskiner 29.43.31 

 29.430.05 Materialhållare för verktygsmaskiner 29.43.32 

 29.430.06 Delningsdockor och andra specifika fastsättningsdon för verktygs-
maskiner 

29.43.33 

 29.430.07 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, 
sten, hårdgummi och liknande hårda material 

29.43.34 

 29.430.08 Delar till andra verktygsmaskiner 29.43.35 

 29.430.09 Installation av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, 
hårdgummi och liknande hårda material 

29.43.91 

 29.430.10 Reparation och underhåll av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, 
kork, sten, hårdgummi och liknande hårda material  

29.43.92 

 29.430.11 Industriella tjänster för övriga verktygsmaskiner 29.43.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 
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Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

29.5  Andra specialmaskiner  

29.51  Maskiner för metallurgi  

29.510  Maskiner för metallurgi  

 29.510.01 Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner; metallvalsverk 29.51.11 

 29.510.02 Delar till maskiner för metallurgi; delar till metallvalsverk 29.51.12 

 29.510.03 Installation av maskiner för metallurgi 29.51.91 

 29.510.04 Reparation och underhåll av maskiner för metallurgi 29.51.92 

 29.510.05 Industriella tjänster för maskiner för metallurgi 29.51.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.52  Gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner  

29.520  Gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner  

 29.520.01 Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer, för an-
vändning under jord 

29.52.11 

 29.520.02 Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc. samt maskiner 
för tunneldrivning; andra maskiner för borrning, inklusive djupborr-
ningsmaskiner 

29.52.12 

 29.520.03 Självgående bladschaktmaskiner 29.52.21 

 29.520.04 Självgående väghyvlar 29.52.22 

 29.520.05 Självgående skrapor 29.52.23 

 29.520.06 Självgående stampmaskiner och vägvältar 29.52.24 

 29.520.07 Självgående lastare med framtill monterad skopa 29.52.25 

 29.520.08 Självgående grävmaskiner och lastare, som har en svängvinkel av 360°, 
utom lastare med framtill monterad skopa 

29.52.26 

 29.520.09 Andra självgående grävmaskiner och lastare; andra självgående gruv-
maskiner 

29.52.27 

 29.520.10 Blad till bladschaktmaskiner 29.52.28 

 29.520.11 Andra maskiner för grävning, brytning eller schaktning 29.52.30 

 29.520.12 Maskiner och apparater för sortering, malning, blandning eller liknande 
behandling av jord, sten, malm och andra mineraliska ämnen; maskiner 
för tillverkning av gjutformar 

29.52.40 

 29.520.13 Bandtraktorer 29.52.50 

 29.520.14 Delar till borrmaskiner och till maskiner för grävning, brytning och 
schaktning; delar till kranar 

29.52.61 

 29.520.15 Delar till maskiner och apparater för sortering, malning eller annan 
behandling av jord, sten och liknande 

29.52.62 
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 29.520.16 Installation av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 29.52.91 

 29.520.17 Reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 29.52.92 

 29.520.18 Industriella tjänster för gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 29.52.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.53  Maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror  

29.530  Maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror  

 29.530.01 Mjölkseparatorer 29.53.11 

 29.530.02 Maskiner och apparater för mejerihantering, utom mjölkseparatorer 29.53.12 

 29.530.03 Maskiner och apparater för malning eller bearbetning av spannmål 
eller torkade grönsaker  

29.53.13 

 29.530.04 Maskiner och apparater som används vid framställning av vin, cider, 
fruktsaft eller liknande drycker 

29.53.14 

 29.530.05 Ugnar för bagerier och konditorier, icke elektriska; maskiner och appa-
rater för torkning av jordbruksprodukter; utrustning för matlagning eller 
för uppvärmning av mat, dock inte för hushållsbruk 

29.53.15 

 29.530.06 Maskiner och apparater för industriell beredning eller tillverkning av 
övriga matvaror eller drycker, inklusive fetter och oljor 

29.53.16 

 29.530.07 Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak 29.53.17 

 29.530.08 Delar till mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för mejeri-
hanteringen; delar till maskiner och apparater för framställning av 
drycker 

29.53.21 

 29.530.09 Delar till maskiner och apparater för beredning eller tillverkning av 
matvaror 

29.53.22 

 29.530.10 Delar till maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av 
tobak 

29.53.23 

 29.530.11 Installation av maskiner och apparater för beredning av mat, drycker 
och tobak 

29.53.91 

 29.530.12 Reparation och underhåll av maskiner och apparater för beredning av 
mat, drycker och tobak 

29.53.92 

 29.530.13 Industriella tjänster för maskiner för framställning av livsmedel, drycker 
och tobaksvaror 

29.53.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.54  Maskiner för tillverkning av textil-, beklädnads- och lädervaror  

29.540  Maskiner för tillverkning av textil-, beklädnads- och lädervaror  
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 29.540.01 Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av 
konstfibermaterial; maskiner för beredning av textilfibrer 

29.54.11 

 29.540.02 Maskiner för spinning; maskiner för tvinning, snodd, spolning, rullning 
eller haspling 

29.54.12 

 29.540.03 Vävstolar 29.54.13 

 29.540.04 Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner och liknande maskiner; maski-
ner för tuftning 

29.54.14 

 29.540.05 Hjälpmaskiner för användning tillsammans med maskiner för textil-
bearbetning 

29.54.15 

 29.540.06 Maskiner och apparater för tvättning eller annan rengöring, vridning, 
torkning, strykning, pressning, färgning, upprullning o.d. av textilgarn 
och textilvävnader; maskiner och apparater för efterbehandling av filt 

29.54.21 

 29.540.07 Vattentvättmaskiner för tvätterier; kemtvättmaskiner; torkmaskiner för 
mer än 10 kg torr tvätt 

29.54.22 

 29.540.08 Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner och symaskiner för hemsömnad 29.54.23 

 29.540.09 Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning 
av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning eller reparation av sko-
don eller andra varor av hudar, skinn eller läder 

29.54.30 

 29.540.10 Delar och tillbehör till maskiner och apparater för vävning och spinning 29.54.41 

 29.540.11 Delar och tillbehör till maskiner och apparater för tillverkning av texti-
lier och beklädnadsartiklar och för beredning av läder 

29.54.42 

 29.540.12 Symaskiner för hemsömnad 29.54.50 

 29.540.13 Installation av maskiner och apparater för tillverkning av textilier, be-
klädnadsartiklar och lädervaror 

29.54.91 

 29.540.14 Reparation och underhåll av maskiner och apparater för tillverkning av 
textilier, beklädnadsartiklar och lädervaror 

29.54.92 

 29.540.15 Industriella tjänster för maskiner för tillverkning av textil-, beklädnads- 
och lädervaror 

29.54.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.55  Maskiner för tillverkning av massa, papper och papp  

29.550  Maskiner för tillverkning av massa, papper och papp  

 29.550.01 Maskiner för tillverkning av papper och papp, utom delar till dessa 29.55.11 

 29.550.02 Delar till maskiner för tillverkning av papper och papp 29.55.12 

 29.550.03 Installation av maskiner för tillverkning av papper och papp 29.55.91 

 29.550.04 Reparation och underhåll av maskiner för tillverkning av papper och 
papp 

29.55.92 

 29.550.05 Industriella tjänster för maskiner för tillverkning av massa, papper och 
papp 

29.55.99 
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  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.56  Övriga specialmaskiner  

29.561  Plast- och gummibearbetningsmaskiner samt delar till dessa  

 29.561.01 Plast- och gummibearbetningsmaskiner 29.56.23 

 29.561.02 Delar till plast- och gummibearbetningsmaskiner i 29.56.26 

 29.561.03 Industriella tjänster för plast- och gummibearbetningsmaskiner samt 
delar till dessa 

i 29.56.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.569  Diverse övriga specialmaskiner  

 29.569.01 Bokbinderimaskiner, inklusive trådhäftsmaskiner 29.56.11 

 29.569.02 Maskiner, apparater och redskap för typsättning, för preparering eller 
tillverkning av klichéer, tryckplåtar 

29.56.12 

 29.569.03 Offsetpressar, ej av kontorstyp 29.56.13 

 29.569.04 Tryckpressar, utom offsetpressar, ej av kontorstyp 29.56.14 

 29.569.05 Delar till tryckpressar och bokbinderimaskiner 29.56.15 

 29.569.06 Torkcentrifuger för tvätt 29.56.21 

 29.569.07 Maskiner och apparater för torkning av trä, pappersmassa, papper eller 
papp; andra maskiner och apparater för torkning, utom för hushållsbruk 

29.56.22 

 29.569.08 Formar; formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; 
gjutmodeller 

29.56.24 

 29.569.09 Övriga specialmaskiner  29.56.25 

 29.569.10 Delar till övriga specialmaskiner i 29.56.26 

 29.569.11 Installation av övriga specialmaskiner 29.56.91 

 29.569.12 Reparation och underhåll av övriga specialmaskiner 29.56.92 

 29.569.13 Industriella tjänster för diverse övriga specialmaskiner i 29.56.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.6  Vapen och ammunition  
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29.60  Vapen och ammunition  

29.600  Vapen och ammunition  

 29.600.01 Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon samt delar till 
dessa 

29.60.11 

 29.600.02 Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler, svärd och liknande 29.60.12 

 29.600.03 Revolvrar, pistoler, andra eldvapen och liknande artiklar; andra vapen 29.60.13 

 29.600.04 Bomber, robotprojektiler och liknande krigsammunition; annan ammu-
nition (inklusive patroner) och projektiler samt delar till sådana 

29.60.14 

 29.600.05 Delar till vapen för militärt bruk och andra vapen 29.60.15 

 29.600.06 Installation av vapen och vapensystem 29.60.91 

 29.600.07 Reparation och underhåll av vapen och vapensystem 29.60.92 

 29.600.08 Industriella tjänster för vapen och ammunition 29.60.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.7  Hushållsmaskiner och hushållsapparater som ej ingår i annan huvud-
grupp 

 

29.71  Elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater  

29.711  Kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror  

 29.711.01 Kylskåp och frysar för hushållsbruk 29.71.11 

 29.711.02 Diskmaskiner för hushållsbruk 29.71.12 

 29.711.03 Vattentvättmaskiner och torkmaskiner för hushållsbruk 29.71.13 

 29.711.04 Industriella tjänster för kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra 
vitvaror 

i 29.71.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.719  Övriga elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater  

 29.719.01 Filtar med elektrisk uppvärmning 29.71.14 

 29.719.02 Fläktar och ventilations- eller cirkulationskåpor för hushållsbruk 29.71.15 

 29.719.03 Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor 29.71.21 

 29.719.04 Rakapparater och hårklippningsapparater med inbyggd elektrisk motor 29.71.22 

 29.719.05 Elektriska värmeapparater för hårbehandling eller för torkning av hän-
derna; elektriska stryk- och pressjärn 

29.71.23 

 29.719.06 Kaffe- och tebryggare, brödrostar och andra elektriska värmeapparater 
för hushållsbruk.  

29.71.24 
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 29.719.07 Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare 29.71.25 

 29.719.08 Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av 
marken, för hushållsbruk 

29.71.26 

 29.719.09 Mikrovågsugnar 29.71.27 

 29.719.10 Elektriska ugnar; spisar, kokplattor (kompletta) och grillar, för hushålls-
bruk 

29.71.28 

 29.719.11 Elektriska värmemotstånd 29.71.29 

 29.719.12 Delar till elektriska hushållsapparater 29.71.30 

 29.719.13 Installation, reparation och underhåll av elektriska maskiner och appa-
rater i undergrupp 29.71 för professionellt bruk 

29.71.90 

  Omfattar: 
− installation, reparation och underhåll av elektriska momentana värmare eller 

varmvattenberedare och doppvärmare för industriella tankar och liknande behål-
lare med industriell kapacitet 

− installation, reparation och underhåll av infravärmare för uteserveringar på res-
tauranger, gator och uteplatser 

− installation, reparation och underhåll av utrustning för att förhindra isbildning på 
gator samt apparater för jorduppvärmning i odlingssyfte 

Omfattar inte: 
− installation, reparation och underhåll av luftkonditioneringsapparater för 

professionellt bruk, jfr 29.230.07 resp. 29.230.08 
− installation av egentillverkad övrig elektrisk utrustning  för motorer, motor-

fordon och motorcyklar, mot lön/ersättning eller inom ramen för ett kontrakt, jfr 
31.610.06 

− reparation och underhåll av hushållsartiklar och personliga artiklar, jfr 52.7 

 

 29.719.14 Industriella tjänster för övriga elektriska hushållsmaskiner och hus-
hållsapparater 

i 29.71.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

29.72  Icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater  

29.720  Icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater  

 29.720.01 Icke-elektriska hushållsapparater för matlagning samt tallriksvärmare, 
av järn, stål eller koppar 

29.72.11 

 29.720.02 Andra hushållsmaskiner och hushållsapparater för gas eller för både gas 
och annat bränsle, för flytande bränsle eller för fast bränsle, såsom 
kaminer o.d. 

29.72.12 

 29.720.03 Diverse icke-elektriska varmluftsgeneratorer eller varmluftsfördelare, av 
järn eller stål 

29.72.13 

 29.720.04 Icke-elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare 29.72.14 

 29.720.05 Delar till kaminer, spisar, tallriksvärmare och liknande icke-elektriska 
hushållsmaskiner och hushållsapparater 

29.72.20 

 29.720.06 Industriella tjänster för icke-elektriska hushållsmaskiner och hushålls-
apparater 

29.72.99 
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  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

DL  El- och optikprodukter  

30  Kontorsmaskiner och datorer  

30.0  Kontorsmaskiner och datorer  

30.01  Kontorsmaskiner samt delar till dessa  

30.010  Kontorsmaskiner samt delar till dessa  

 30.010.01 Automatiska skrivmaskiner och ordbehandlingsmaskiner 30.01.11 

 30.010.02 Andra skrivmaskiner 30.01.12 

 30.010.03 Räknemaskiner och bokföringsmaskiner, kassakontrollapparater och 
liknande maskiner med inbyggd räknemekanism 

30.01.13 

 30.010.04 Delar till skrivmaskiner och räknemaskiner 30.01.14 

 30.010.05 Fotokopieringsapparater med optiskt system eller av kontakttyp samt 
värmekopieringsapparater 

30.01.21 

 30.010.06 Offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp 30.01.22 

 30.010.07 Andra maskiner och apparater för kontorsbruk 30.01.23 

 30.010.08 Delar och tillbehör till maskiner och apparater för kontorsbruk 30.01.24 

 30.010.09 Delar och tillbehör till fotokopieringsapparater 30.01.25 

 30.010.10 Installation av kontorsmaskiner 30.01.90 

  Omfattar inte: 
− underhåll och reparation av kontorsmaskiner, jfr 72.500.01 

 

 30.010.11 Industriella tjänster för kontorsmaskiner samt delar till dessa 30.01.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

30.02  Datorer och annan informationsbehandlingsutrustning  

30.020  Datorer och annan informationsbehandlingsutrustning  

 30.020.01 Analogimaskiner och hybridmaskiner 30.02.11 

 30.020.02 Bärbara digitala datorer med en vikt av högst 10 kg, såsom portfölj-
datorer och handdatorer  

30.02.12 

 30.020.03 Digitala maskiner för automatisk databehandling, där det inom samma 
hölje finns åtminstone en centralenhet samt en in- och utmatningsenhet, 
kombinerade eller ej 

30.02.13 

 30.020.04 Digitala maskiner för automatisk databehandling, i form av system 30.02.14 
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 30.020.05 Andra digitala maskiner för automatisk databehandling, där det inom 
samma hölje ingår en eller två stycken av följande enheter: lagrings-
enheter, inmatningsenheter eller utmatningsenheter 

30.02.15 

 30.020.06 In- eller utmatningsenheter, med eller utan lagringsenheter inom samma 
hölje 

30.02.16 

 30.020.07 Lagringsenheter 30.02.17 

 30.020.08 Andra enheter till maskiner för automatisk databehandling  30.02.18 

 30.020.09 Delar och tillbehör till datorer och annan informationsbehandlings-
utrustning 

30.02.19 

 30.020.10 Montering av datormoduler 30.02.20 

 30.020.11 Installation av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 30.02.90 

  Omfattar inte: 
− arbeten med ledningsdragning och datakablar i byggnader, jfr 45.310.08 
− underhåll och reparation av databehandlingsutrustning, jfr 72.500.02 

 

31  Andra elektriska maskiner och artiklar  

31.1  Elmotorer, generatorer och transformatorer  

31.10  Elmotorer, generatorer och transformatorer  

31.100  Elmotorer, generatorer och transformatorer  

 31.100.01 Motorer med en uteffekt av högst 37,5 W; andra likströmsmotorer; 
likströmsgeneratorer 

31.10.10 

 31.100.02 Universalmotorer med en uteffekt av mer än 37,5 W 31.10.21 

 31.100.03 Växelströmsmotorer, 1-fas 31.10.22 

 31.100.04 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av högst 750 W 31.10.23 

 31.100.05 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer än 750 W men 
högst 75 kW 

31.10.24 

 31.100.06 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer än 75 kW 31.10.25 

 31.100.07 Växelströmsgeneratorer 31.10.26 

 31.100.08 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressions-
tändning 

31.10.31 

 31.100.09 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning; 
andra generatoraggregat; elektriska roterande omformare 

31.10.32 

 31.100.10 Dielektriska transformatorer med vätskeisolation 31.10.41 

 31.100.11 Andra transformatorer, med en normaleffekt av högst 16 kVA 31.10.42 

 31.100.12 Andra transformatorer, med en normaleffekt av mer än 16 kVA 31.10.43 

 31.100.13 Förkopplingsdon för gasurladdningslampor; statiska omformare; andra 
induktionsspolar 

31.10.50 

 31.100.14 Delar till elmotorer och generatorer 31.10.61 

 31.100.15 Delar till transformatorer, induktionsspolar och statiska omformare 31.10.62 

 31.100.16 Installation av elmotorer, generatorer och transformatorer 31.10.91 

  Omfattar även: 
− installation av elektriska generatorer och transformatorer i kraftverk 

 

 31.100.17 Reparation, underhåll och omspolning av elmotorer, generatorer och 
transformatorer 

31.10.92 
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 31.100.18 Industriella tjänster för elmotorer, generatorer och transformatorer 31.10.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

31.2  Eldistributions- och elkontrollapparater  

31.20  Eldistributions- och elkontrollapparater  

31.200  Eldistributions- och elkontrollapparater  

 31.200.01 Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller 
skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av mer än 1 000 V 

31.20.10 

 31.200.02 Smältsäkringar, för en driftspänning av högst 1 000 V 31.20.21 

 31.200.03 Automatiska brytare, för en driftspänning av högst 1 000 V 31.20.22 

 31.200.04 Artiklar för skyddande av elektriska kretsar, utom smältsäkringar och 
automatiska brytare, för en driftspänning av högst 1 000 V 

31.20.23 

 31.200.05 Reläer, för en driftspänning av högst 1 000 V 31.20.24 

 31.200.06 Strömställare, utom reläer, för en driftspänning av högst 1 000 V 31.20.25 

 31.200.07 Glödlampshållare, för en driftspänning av högst 1 000 V 31.20.26 

 31.200.08 Stickproppar, uttag och andra apparater och artiklar för brytning, 
omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar  

31.20.27 

 31.200.09 Tavlor o.d. med elektrisk utrustning för brytning, omkoppling eller 
skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av högst 1 000 V 

31.20.31 

 31.200.10 Tavlor o.d. med elektrisk utrustning för brytning, omkoppling eller 
skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av mer än 1 000 V 

31.20.32 

 31.200.11 Delar till eldistributions- och elkontrollapparater 31.20.40 

 31.200.12 Installation av eldistributions- och elkontrollapparater 31.20.91 

  Omfattar inte: 
− installation av elkablar och elarmatur i samband med byggande, jfr 45.31  

 

 31.200.13 Reparation och underhåll av eldistributions- och elkontrollapparater 31.20.92 

 31.200.14 Industriella tjänster för eldistributions- och elkontrollapparater 31.20.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

31.3  Elektrisk tråd och kabel  

31.30  Elektrisk tråd och kabel  

31.300  Elektrisk tråd och kabel  

 31.300.01 Isolerad tråd för lindning av spolar 31.30.11 

 31.300.02 Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare 31.30.12 
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 31.300.03 Elektriska ledare, utom koaxialledare, för en spänning av högst 1 000 V 31.30.13 

 31.300.04 Elektriska ledare, utom koaxialledare, för en spänning av mer än 1 000 
V 

31.30.14 

 31.300.05 Optiska fiberkablar gjorda av individuellt överdragna fibrer 31.30.15 

 31.300.06 Industriella tjänster för elektrisk tråd och kabel 31.30.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

31.4  Batterier och ackumulatorer  

31.40  Batterier och ackumulatorer  

31.400  Batterier och ackumulatorer  

 31.400.01 Galvaniska element och batterier  31.40.11 

 31.400.02 Delar till galvaniska element och batterier 31.40.12 

 31.400.03 Blyackumulatorer som används som startbatterier för kolvmotorer 31.40.21 

 31.400.04 Blyackumulatorer, utom sådana som används som startbatterier för 
kolvmotorer 

31.40.22 

 31.400.05 Nickel-kadmiumackumulatorer och nickel-järnackumulatorer och andra 
elektriska ackumulatorer 

31.40.23 

 31.400.06 Delar till elektriska ackumulatorer, inklusive separatorer 31.40.24 

 31.400.07 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumu-
latorer; förbrukade galvaniska element, batterier och elektriska acku-
mulatorer 

31.40.30 

 31.400.08 Industriella tjänster för batterier och ackumulatorer 31.40.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

31.5  Belysningsarmatur, glödlampor och lysrör  

31.50  Belysningsarmatur, glödlampor och lysrör  

31.501  Belysningsarmatur  

 31.501.01 Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla  31.50.21 

 31.501.02 Elektriska bords-, säng- eller golvlampor 31.50.22 

 31.501.03 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska 31.50.23 

 31.501.04 Ljusskyltar, namnplåtar med belysning och liknande 31.50.24 

 31.501.05 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor 31.50.25 

 31.501.06 Julgransbelysningar 31.50.32 
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 31.501.07 Strålkastare 31.50.33 

 31.501.08 Andra elektriska belysningsartiklar 31.50.34 

 31.501.09 Delar till lampor och belysningsartiklar 31.50.42 

 31.501.10 Industriella tjänster för belysningsarmatur i 31.50.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

31.502  Glödlampor och lysrör  

 31.502.01 S.k. sealed beam lamp units 31.50.11 

 31.502.02 Volframhalogenlampor, utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus 31.50.12 

 31.502.03 Andra glödlampor med en effekt av högst 200 W och för en 
driftspänning av mer än 100 V 

31.50.13 

 31.502.04 Övriga glödlampor 31.50.14 

 31.502.05 Gasurladdningslampor; lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båg-
lampor 

31.50.15 

 31.502.06 Blixtlampor, blixtkuber o.d. 31.50.31 

 31.502.07 Delar till glödlampor och gasurladdningslampor 31.50.41 

 31.502.08 Industriella tjänster för glödlampor och lysrör i 31.50.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

31.6  Övrig elapparatur  

31.61  Övrig elapparatur för motorer och fordon  

31.610  Övrig elapparatur för motorer och fordon  

 31.610.01 Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser till fordon, luftfartyg eller 
fartyg 

31.61.10 

 31.610.02 Tändstift; tändmagneter; tändgeneratorer; svänghjulsmagneter; ström-
fördelare; tändspolar 

31.61.21 

 31.610.03 Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer; andra generatorer och 
annan utrustning för motorer och fordon 

31.61.22 

 31.610.04 Elektrisk belysnings- och signalutrustning; elektriska vindrutetorkare, 
avfrostnings- och avimningsanordningar för motorfordon och motor-
cyklar 

31.61.23 

 31.610.05 Delar till övrig elapparatur för motorer, motorfordon och motorcyklar 31.61.24 

 31.610.06 Installation av övrig elapparatur för motorer, motorfordon och motor-
cyklar 

31.61.90 
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  Omfattar: 
− installation av egentillverkad övrig elapparatur för motorer, motorfordon och 

motorcyklar, och av övrig elapparatur för motorer, motorfordon och motorcyklar 
mot lön/ersättning eller inom ramen för ett kontrakt 

Omfattar även: 
− installation av kabelsatser i motorfordon 

 

 31.610.07 Industriella tjänster för övrig elapparatur för motorer och fordon 31.61.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

31.62  Diverse övrig elapparatur samt delar till sådan  

31.620  Diverse övrig elapparatur samt delar till sådan  

 31.620.01 Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning; 
elektriska signalapparater, akustiska eller visuella utom för cyklar och 
motorfordon 

31.62.11 

 31.620.02 Permanentmagneter, elektromagnetiska kopplingar och bromsar; elek-
tromagnetiska lyftdon; delar till dessa 

31.62.12 

 31.620.03 Partikelacceleratorer, signalgeneratorer och andra elektriska maskiner 
och apparater med självständiga arbetsuppgifter 

31.62.13 

 31.620.04 Elektriska isolatorer (utom av glas och keramiskt material) och isoler-
detaljer (utom av keramiskt material och plast); elektriska isolerrör 

31.62.14 

 31.620.05 Kolelektroder och andra artiklar av grafit eller annat kol för elektriskt 
ändamål 

31.62.15 

 31.620.06 Delar till annan elektrisk utrustning; elektriska delar till maskiner och 
apparater 

31.62.16 

 31.620.07 Installation av övrig elektrisk utrustning, utom av elektriska signalappa-
rater för motorvägar, vägar och flygplatser 

31.62.91 

  Omfattar inte: 
− installation av belysnings- eller signalutrustning på vägar, järnvägar etc., jfr 

45.340.02 

 

 31.620.08 Reparation och underhåll av övrig elektrisk utrustning 31.62.92 

  Omfattar inte: 
− underhåll, reparation och omspolning av elmotorer, generatorer och trans-

formatorer, jfr 31.100.17 

 

 31.620.09 Industriella tjänster för diverse övrig elapparatur samt delar till sådan 31.62.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

32  Teleprodukter  

32.1  Elektroniska komponenter  

32.10  Elektroniska komponenter  
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32.100  Elektroniska komponenter  

 32.100.01 Fasta elektriska kondensatorer för användning i kretsar med 50/60 Hz 
och som kan arbeta vid en reaktiv effekt av minst 0,5 kvar 

32.10.11 

 32.100.02 Andra fasta kondensatorer 32.10.12 

 32.100.03 Vridkondensatorer och andra variabla kondensatorer 32.10.13 

 32.100.04 Elektriska motstånd, andra än värmemotstånd 32.10.20 

 32.100.05 Tryckta kretsar 32.10.30 

 32.100.06 Bildrör för televisionsmottagare; rör till televisionskameror; andra 
katodstrålerör 

32.10.41 

 32.100.07 Magnetroner, klystroner, mikrovågsrör samt andra mottagar- och för-
stärkarrör 

32.10.42 

 32.100.08 Dioder; transistorer; tyristorer 32.10.51 

 32.100.09 Halvledarkomponenter eller halvledarelement; lysdioder; monterade 
piezoelektriska kristaller 

32.10.52 

 32.100.10 Kort med inbyggda elektroniska integrerade kretsar (s. k. smartcards) 32.10.61 

 32.100.11 Andra elektroniska integrerade kretsar 32.10.62 

 32.100.12 Delar till elektriska kondensatorer 32.10.71 

 32.100.13 Delar till elektriska motstånd, reostater och potentiometrar 32.10.72 

 32.100.14 Andra delar till elektronrör och andra elektroniska komponenter 32.10.73 

 32.100.15 Tjänster i samband med tillverkning av tryckta kretsar 32.10.91 

  Omfattar: 
− etsning, beläggning genom lack eller ångbeläggning på kretskort och halvledare 

 

 32.100.16 Tjänster i anslutning till tillverkning av elektroniska integrerade kretsar 32.10.92 

  Omfattar: 
− montering av komponentblock på kretskort 

 

32.2  Radio- och TV-sändare, apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi  

32.20  TV- och radiosändare; apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi  

32.200  TV- och radiosändare; apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi  

 32.200.01 Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller 
television 

32.20.11 

 32.200.02 Televisionskameror 32.20.12 

 32.200.03 Elektriska apparater för trådtelefoni eller trådtelegrafi; bildtelefoner 32.20.20 

 32.200.04 Delar till elektriska apparater för telefoni eller telegrafi 32.20.30 

 32.200.05 Installation av TV- och radiosändare samt av apparater för trådtelefoni 
och trådtelegrafi 

32.20.91 

  Omfattar endast: 
− installation av utrustning för professionellt bruk 

Omfattar inte: 
− installation av elkablar och elarmatur i samband med byggande, jfr 45.31  

 

 32.200.06 Reparation och underhåll av TV- och radiosändare samt av 
apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi 

32.20.92 

  Omfattar endast: 
− underhåll och reparation av utrustning för professionellt bruk 
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 32.200.07 Industriella tjänster för TV- och radiosändare; apparater för trådtelefoni 
och trådtelegrafi 

32.20.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

32.3  Radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning 
av ljud och videosignaler 

 

32.30  Radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning 
av ljud och videosignaler 

 

32.300  Radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning 
av ljud och videosignaler 

 

 32.300.01 Rundradiomottagare (utom till bilar) som kan arbeta utan yttre kraftkälla 32.30.11 

 32.300.02 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla 32.30.12 

 32.300.03 Televisionsmottagare 32.30.20 

 32.300.04 Skivspelare, elektriska grammofoner, kasettbandspelare och andra 
apparater för ljudåtergivning 

32.30.31 

 32.300.05 Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning 32.30.32 

 32.300.06 Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler; videokame-
ror och stillvideokameror; digitalkameror 

32.30.33 

 32.300.07 Mikrofoner och mikrofonstativ 32.30.41 

 32.300.08 Högtalare; hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon 32.30.42 

 32.300.09 Tonfrekvensförstärkare; ljudförstärkaranläggningar 32.30.43 

 32.300.10 Andra apparater för radiotelefoni eller radiotelegrafi 32.30.44 

 32.300.11 Delar och tillbehör till ljud- och videoanläggningar 32.30.51 

 32.300.12 Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar till radiotelegrafi, 
radiotelefoni, rundradio eller television; delar till radarutrustning 

32.30.52 

 32.300.13 Installation av radio-, TV- och videoutrustning för professionellt bruk 32.30.91 

  Omfattar: 
− installation i inspelningsstudior, telekonferenslokaler, hörsalar etc. av TV-och 

radiomottagare samt anläggningar för ljud- och videoinspelningar och för 
reproduktion 

 

 32.300.14 Reparation och underhåll av radio-, TV- och videoutrustning för pro-
fessionellt bruk 

32.30.92 

  Omfattar inte: 
− reparation av antenner på bostadshus, jfr 45.310.06 
− reparation av radio och TV-apparater för hushållsbruk samt annan utrustning 

för hushållsbruk, jfr 52.720.01 

 

 32.300.15 Industriella tjänster för radio- och TV-mottagare samt apparater för 
upptagning och återgivning av ljud och videosignaler 

32.30.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 
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Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

33  Precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur  

33.1  Medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning  

33.10  Medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning  

33.101  Medicinsk utrustning  

 33.101.01 Apparater baserade på utnyttjande av röntgen-, alfa-, beta- eller gamma-
strålar 

33.10.11 

 33.101.02 Apparater för elektrodiagnostik och apparater för bestrålning med 
ultraviolett eller infrarött ljus 

33.10.12 

 33.101.03 Andra instrument och apparater för dentalt bruk 33.10.13 

 33.101.04 Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för 
laboratoriebruk 

33.10.14 

 33.101.05 Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för 
oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater för medicinskt, 
kirurgiskt eller veterinärt bruk 

33.10.15 

 33.101.06 Terapeutiska instrument och apparater; andningsapparater 33.10.16 

 33.101.07 Konstgjorda leder; ortopediska artiklar; andra konstgjorda kroppsdelar 
utom tandproteser 

i 33.10.17 

 33.101.08 Hörapparater; hjärtstimulatorer (pacemakers), delar till dessa; delar och 
tillbehör till proteser och ortopediska artiklar 

33.10.18 

 33.101.09 Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk; frisör-
stolar och liknande stolar samt delar till dessa 

33.10.20 

 33.101.10 Installation av medicinsk och kirurgisk utrustning och apparater 33.10.91 

 33.101.11 Reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk utrustning och 
apparater 

33.10.92 

  Omfattar även: 
− underhåll och reparation av ortopedisk utrustning 

 

 33.101.12 Industriella tjänster för medicinsk utrustning i 33.10.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

33.102  Tandproteser  

 33.102.01 Tandproteser i 33.10.17 

 33.102.02 Industriella tjänster för tandproteser i 33.10.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 
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33.2  Instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering 
och andra ändamål utom industriell processtyrning 

 

33.20  Instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering 
och andra ändamål 

 

33.200  Instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering 
och andra ändamål 

 

 33.200.01 Kompasser; andra instrument och apparater för navigering 33.20.11 

 33.200.02 Instrument och apparater för geodesi, lantmäteri, hydrografi, oceano-
grafi, hydrologi, meteorologi och geofysik 

33.20.12 

 33.200.03 Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för ra-
diomanövrering eller radiostyrning 

33.20.20 

 33.200.04 Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre 33.20.31 

 33.200.05 Ritbord- och ritapparater, andra ritinstrument och räkneinstrument 33.20.32 

 33.200.06 Instrument för manuell längdmätning 33.20.33 

 33.200.07 Instrument och apparater för mätning eller påvisande av joniserande 
strålning 

33.20.41 

 33.200.08 Katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer 33.20.42 

 33.200.09 Instrument för mätning av elektriska storheter, utan registrerings-
anordning 

33.20.43 

 33.200.10 Instrument och apparater för telekommunikation 33.20.44 

 33.200.11 Andra instrument och apparater för mätning av elektriska storheter 33.20.45 

 33.200.12 Areometrar, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och 
psykometrar 

33.20.51 

 33.200.13 Instrument för mätning av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck 
e.d. 

33.20.52 

 33.200.14 Andra instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys 33.20.53 

 33.200.15 Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror 33.20.61 

 33.200.16 Maskiner och apparater för provning av materials mekaniska egenskaper 33.20.62 

 33.200.17 Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet 33.20.63 

 33.200.18 Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar; hastighetsmätare och 
takometrar; stroboskop 

33.20.64 

 33.200.19 Diverse andra instrument, apparater och maskiner för mätning eller 
kontroll 

33.20.65 

 33.200.20 Termostater, tryckregulatorer och andra instrument och apparater för 
automatisk reglering 

33.20.70 

 33.200.21 Delar och tillbehör till varor i 33.200.01-02, 33.200.05-14, 33.200.16, 
33.200.19, diverse andra delar 

33.20.81 

 33.200.22 Delar och tillbehör till mikroskop (andra än optiska) och till diffrak-
tionskameror 

33.20.82 

 33.200.23 Delar och tillbehör till varor i 33.200.17-18  33.20.83 

 33.200.24 Delar och tillbehör till instrument och apparater i 33.200.20 33.20.84 

 33.200.25 Installation av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, 
navigering och andra ändamål 

33.20.91 
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  Omfattar inte: 
− anslutning och installation av vatten-, gas- eller elmätare för hushåll, jfr 45 

 

 33.200.26 Reparation och underhåll av instrument och apparater för mätning, 
kontroll, provning, navigering och andra ändamål 

33.20.92 

  Omfattar inte: 
− underhåll av elmätare för hushåll, jfr 40.131.00  
− underhåll av gasmätare för hushåll, jfr 40.220.01  
− underhåll av värmemätare för hushåll, jfr 40.300.00  
− underhåll av vattenmätare för hushåll, jfr 41.001.03 resp. 41.002.03 

 

 33.200.27 Industriella tjänster för instrument och apparater för mätning, kontroll, 
provning och navigering och andra ändamål 

33.20.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

33.3  Utformning och montering av styrsystem för industriella processer, även 
till automatiska produktionsanläggningar 

 

33.30  Utformning och montering av styrsystem för industriella processer, även 
till automatiska produktionsanläggningar 

 

33.300  Utformning och montering av styrsystem för industriella processer, även 
till automatiska produktionsanläggningar 

 

 33.300.01 Utformning och montering av styrsystem för industriella processer, även 
till automatiska produktionsanläggningar 

33.30.10 

  Omfattar: 
− utformning och montering av styrsystem för industriella processer (även för auto-

matiska produktionsanläggningar bestående av olika maskiner, manipulatorer och 
centrala styrapparater), med eller utan tillhandahållande av instrument 

 

 33.300.02 Reparation och underhåll av styrsystem för industriella processer 33.30.90 

  Omfattar: 
− reparation och underhåll av styrsystem för industriella processer (även för auto-

matiska produktionsanläggningar bestående av olika maskiner, manipulatorer och 
centrala styrapparater) 

 

33.4  Optiska instrument och fotoutrustning  

33.40  Optiska instrument och fotoutrustning  

33.400  Optiska instrument och fotoutrustning  

 33.400.01 Kontaktlinser; glasögonlinser 33.40.11 

 33.400.02 Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller 
för annat ändamål 

33.40.12 

 33.400.03 Bågar och infattningar för glasögon e.d. 33.40.13 

 33.400.04 Delar till bågar och infattningar för glasögon e.d. 33.40.14 

 33.400.05 Skivor och plattor av polariserande material; linser, filter o.d. 33.40.21 

 33.400.06 Kikare (monokulära och binokulära) och andra teleskop; andra astrono-
miska instrument; optiska mikroskop 

33.40.22 

 33.400.07 Anordningar med flytande kristaller; lasrar, andra än laserdioder; diver-
se andra optiska apparater och instrument 

33.40.23 
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 33.400.08 Delar och tillbehör till andra optiska instrument 33.40.24 

 33.400.09 Objektiv för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller 
förminskningsapparater 

33.40.31 

 33.400.10 Stillbildskameror för framställning av klichéer eller andra tryckformar 
samt för fotografering av dokument på mikrofilm, mikrofiche o.d. 

33.40.32 

 33.400.11 Kameror för omedelbar bildframställning och andra stillbildskameror 33.40.33 

 33.400.12 Kinokameror 33.40.34 

  Omfattar inte: 
− videokameror, jfr 32.300.06 
− digitalkameror, jfr 32.300.06 

 

 33.400.13 Kinoprojektorer; projektorer för diapositiv; andra stillbildsprojektorer 33.40.35 

 33.400.14 Blixtljusapparater; fotografiska förstornings- och förminskningsappara-
ter; apparater för foto- eller kinolaboratorier; negatoskop, projektions-
dukar 

33.40.36 

 33.400.15 Läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e.d. 33.40.37 

 33.400.16 Delar och tillbehör till fotografisk utrustning 33.40.38 

 33.400.17 Installation av fotografiska, kinografiska och optiska instrument för 
professionellt bruk 

33.40.91 

  Omfattar: 
− installation av filmprojektorer för biografer 

 

 33.400.18 Reparation och underhåll av fotografiska, kinografiska och optiska in-
strument för professionellt bruk 

33.40.92 

  Omfattar: 
− reparation och underhåll av filmprojektorer för biografer 

Omfattar inte: 
− reparation och underhåll av videokameror för professionellt bruk, jfr 32.300.14 

 

 33.400.19 Industriella tjänster för optiska instrument och fotoutrustning 33.40.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

33.5  Urverk  

33.50  Ur  

33.500  Ur  

 33.500.01 Armbandsur, fickur, med boett av ädel metall eller metall med plätering 
av ädel metall 

33.50.11 

 33.500.02 Armbandsur, fickur och andra ur, även med stoppursfunktion, ej med 
boett av ädel metall eller plätering av ädel metall 

33.50.12 

 33.500.03 Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon 33.50.13 

 33.500.04 Vägg- och bordsur med fickursverk; väckarur och väggur; andra ur 33.50.14 

 33.500.05 Tidkontrollur, tidstämpelur, parkeringsmätare; tidströmställare med ur-
verk eller synkronmotor 

33.50.29 

 33.500.06 Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta 33.50.21 
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 33.500.07 Urverk, kompletta och sammansatta, utom till fick- eller armbandsur 33.50.22 

 33.500.08 Kompletta urverk till fick- och armbandsur, inte sammansatta eller del-
vis sammansatta; ofullständiga urverk till fick- och armbandsur, sam-
mansatta 

33.50.23 

 33.500.09 Råurverk till fick- och armbandsur 33.50.24 

 33.500.10 Kompletta eller ofullständiga urverk samt råurverk, ej sammansatta, 
utom till fick- och armbandsur 

33.50.25 

 33.500.11 Boetter till ur samt delar till sådana; urfoder 33.50.26 

 33.500.12 Urarmband och delar till urarmband, av metall 33.50.27 

 33.500.13 Andra urdelar 33.50.28 

 33.500.14 Installation av instrument och apparater för att mäta tid, för industriellt 
bruk 

33.50.91 

 33.500.15 Reparation och underhåll av instrument och apparater för att mäta tid, 
för industriellt bruk 

33.50.92 

  Omfattar inte: 
− reparation av ur, jfr 52.730.00 

 

 33.500.16 Industriella tjänster för ur 33.50.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

DM  Transportmedel  

34  Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar  

34.1  Motorfordon  

34.10  Motorfordon  

34.100  Motorfordon  

 34.100.01 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och 
återgående kolvar, till motorfordon, med en cylindervolym av högst 
1 000 cm³ 

34.10.11 

 34.100.02 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och 
återgående kolvar, till motorfordon, med en cylindervolym av mer än 
1 000 cm³ 

34.10.12 

 34.100.03 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning för motorfordon 34.10.13 

 34.100.04 Personbilar med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cy-
lindervolym av högst 1 500 cm³, nya 

34.10.21 

 34.100.05 Personbilar med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cy-
lindervolym av mer än 1 500 cm³, nya 

34.10.22 

 34.100.06 Personbilar med förbränningskolvmotor med kompressionständning 
(diesel och semidieselmotor), nya 

34.10.23 

 34.100.07 Andra motorfordon för persontransport, för mindre än 10 personer 34.10.24 

 34.100.08 Motorfordon för persontransport, begagnade, för mindre än 10 personer 34.10.25 
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 34.100.09 Motorfordon för transport av minst 10 personer 34.10.30 

 34.100.10 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med kom-
pressionständning (diesel- eller semidieselmotor), nya 

34.10.41 

 34.100.11 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med gnist-
tändning; andra motorfordon för godsbefordran, nya 

34.10.42 

 34.100.12 Motorfordon för godsbefordran, begagnade 34.10.43 

 34.100.13 Dragfordon för påhängsvagnar 34.10.44 

 34.100.14 Underreden försedda med motor 34.10.45 

 34.100.15 Dumprar, konstruerade för användning i terräng 34.10.51 

 34.100.16 Kranbilar 34.10.52 

 34.100.17 Fordon speciellt konstruerade för färd på snö; fordon för golfbanor och 
liknande fordon, med motor 

34.10.53 

 34.100.18 Brandbilar, bilar med betongblandare och andra motorfordon för spe-
ciella ändamål 

34.10.54 

 34.100.19 Montering av delenheter för motorfordon under tillverkningsprocessen 34.10.91 

  Omfattar: 
− installation av särskilda delenheter (bestående av ej egentillverkade (köpta eller 

tillhandahållna) delar i underkategori 34.300.03) i motorfordon 

 

  Omfattar inte: 
− montering av kompletta materialsatser för motorfordon, jfr 34.100.20 
− montering av delar och tillbehör till motorfordon, jfr 34.300.05 
− installation av egentillverkad elapparatur för motorer, motorfordon och motor-

cyklar, jfr 31.610.06 

 

 34.100.20 Montering av kompletta materialsatser för motorfordon under 
tillverkningsprocessen 

34.10.92 

  Omfattar: 
− montering av kompletta materialsatser vid tillverkning av motorfordon 

Omfattar inte: 
− installation av särskilda enheter (bestående av ej egentillverkade (köpta eller 

tillhandahållna) delar i underkategori 34.300.03) i motorfordon, jfr 34.100.19 

 

34.2  Karosserier för motorfordon; släpfordon och påhängsvagnar  

34.20  Karosserier för motorfordon; släpfordon och påhängsvagnar  

34.200  Karosserier för motorfordon; släpfordon och påhängsvagnar  

 34.200.01 Karosserier för motorfordon 34.20.10 

 34.200.02 Godsbehållare (containrar), speciellt konstruerade för befordran med ett 
eller flera slag av transportmedel 

34.20.21 

 34.200.03 Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- 
eller campingändamål 

34.20.22 

 34.200.04 Andra släpfordon och påhängsvagnar 34.20.23 

 34.200.05 Delar till släpfordon och påhängsvagnar samt andra fordon utan meka-
nisk framdrivningsanordning 

34.20.30 

 34.200.06 Ombyggnad, montering, utrustnings- och karosseriarbeten avseende 
motorfordon 

34.20.70 

  Omfattar: 
− bepansring av limousiner för att skydda passagerare 
− svarvarbeten på motorfordon 
− utrustningsarbeten på motorfordon efter kundens önskemål 
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  Omfattar inte: 
− reparation och underhåll av motorfordon, jfr 50.20 

 

 34.200.07 Utrustningsarbeten på husvagnar och husbilar 34.20.80 

 34.200.08 Reparation och underhåll av godsbehållare (containrar) 34.20.90 

  Omfattar: 
− reparation och underhåll av containrar som är särskilt utformade för ett eller flera 

transportmedel, t.ex. fartygscontainrar 
− reparation och underhåll av växelflak 
− reparation och underhåll av avfallscontainrar 
− reparation och underhåll av strålskyddscontainrar 

 

34.3  Delar och tillbehör till motorfordon och motorer  

34.30  Delar och tillbehör till motorfordon och motorer  

34.300  Delar och tillbehör till motorfordon och motorer  

 34.300.01 Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning, utom delar till 
luftfartygsmotorer 

34.30.11 

 34.300.02 Delar till diverse andra motorer 34.30.12 

 34.300.03 Diverse andra delar och tillbehör till motorfordon 34.30.20 

 34.300.04 Säkerhetsbälten och krockkuddar samt delar och tillbehör till karosserier 34.30.30 

 34.300.05 Montering av diverse andra delar och tillbehör till motorfordon 34.30.90 

  Omfattar: 
− montering av ej egentillverkade (köpta eller tillhandahållna) delar i underkategori 

34.300.03 till monteringsfärdiga enheter, t.ex. montering av avgassystem, hjul 
eller stötfångare 

 

35  Andra transportmedel  

35.1  Fartyg och båtar  

35.11  Fartyg  

35.110  Fartyg  

 35.110.01 Krigsfartyg 35.11.10 

 35.110.02 Kryssningsfartyg, färjor och liknande fartyg för persontransport 35.11.21 

 35.110.03 Tankfartyg 35.11.22 

 35.110.04 Kyl- och frysfartyg 35.11.23 

 35.110.05 Fartyg för godsbefordran samt fartyg för både person- och godsbe-
fordran 

35.11.24 

 35.110.06 Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konser-
vering av fiskeriprodukter 

35.11.31 

 35.110.07 Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg 35.11.32 

 35.110.08 Mudderverk; fyrskepp, flodsprutor, pontonkranar; andra specialfartyg 35.11.33 

 35.110.09 Flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar 34.11.40 

 35.110.10 Flottar, tankar, kasuner, bryggor, bojar, sjömärken och annan flytande 
materiel 

35.11.50 

 35.110.11 Fartyg och annan flytande materiel avsedda att huggas upp 35.11.60 

 35.110.12 Reparation och underhåll av fartyg och flytande plattformar och mate-
riel 

35.11.91 
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  Omfattar inte: 
− underhåll och reparation av fritidsbåtar, jfr 35.120.04 

 

 35.110.13 Ombyggnad av fartyg 35.11.92 

  
Omfattar: 
− väsentlig ombyggnad genom förlängning av fartyg eller markant förändring av 

deras konstruktion 

 

 35.110.14 Utrustningsarbeten på fartyg, flytande plattformar och material 35.11.93 

  
Omfattar: 
− specialiserade invändiga utrustningsarbeten av fartyg, flytande plattformar och 

material, t.ex. installation av skeppsinredning, elinstallationer, installation av 
luftkonditionering 

− specialiserade målningsarbeten på fartyg, flytande plattformar och material 

 

  
Omfattar inte: 

− ombyggnad av och utrustningsarbeten på fritidsbåtar, jfr 35.120.04  

35.12  Fritidsbåtar  

35.120  Fritidsbåtar  

 35.120.01 Segelbåtar 35.12.11 

 35.120.02 Uppblåsbara fritidsbåtar 35.12.12 

 35.120.03 Andra fritidsbåtar; roddbåtar och kanoter 35.12.13 

 35.120.04 Reparation, underhåll, ombyggnad och utrustningsarbeten på fritidsbåtar 35.12.90 

  
Omfattar: 
− underhåll och reparationer av fritidsbåtar 
− specialiserade invändiga utrustningsarbeten på fritidsbåtar, t.ex. installation av 

skeppsinredning, elinstallationer, installation av luftkonditionering 
− specialiserade målningsarbeten på fritidsbåtar 

Omfattar inte: 
− reparation, underhåll, ombyggnad och utrustningsarbeten på fartyg, flytande 

plattformar och material, jfr 35.110.12 

 

35.2  Rälsfordon  

35.20  Rälsfordon  

35.200  Rälsfordon  

 35.200.01 Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla 35.20.11 

 35.200.02 Dieselelektriska lok 35.20.12 

 35.200.03 Andra lok; tendrar 35.20.13 

 35.200.04 Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än underhålls- 
och servicevagnar 

35.20.20 

 35.200.05 Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar, även själv-
gående 

35.20.31 

 35.200.06 Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående; resgods-
vagnar och andra specialvagnar 

35.20.32 

 35.200.07 Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående 35.20.33 

 35.200.08 Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel; sta-
tionärt järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk trafikövervakningsut-
rustning 

35.20.40 

 35.200.09 Reparation och underhåll av lok eller annan rullande järnvägs- eller 
spårvägsmateriel 

35.20.91 

 35.200.10 Ombyggnad och utrustningsarbeten av lok eller annan rullande järn-
vägs- eller spårvägsmateriel 

35.20.92 
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  Omfattar: 
− ombyggnad av lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel 
− specialiserade utrustningsarbeten på lok och annan rullande järnvägs- och spår-

vägsmateriel, t.ex. installation av elutrustning, luftkonditionering, säten, invän-
diga paneler och fönster 

− specialiserade målningsarbeten på lok och annan rullande järnvägs- och spårvägs-
materiel 

 

35.3  Luftfartyg och rymdfarkoster  

35.30  Luftfartyg och rymdfarkoster  

35.300  Luftfartyg och rymdfarkoster  

 35.300.01 Luftfartygsmotorer med gnisttändning 35.30.11 

 35.300.02 Turbojetmotorer och turbopropmotorer 35.30.12 

 35.300.03 Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer 35.30.13 

 35.300.04 Startanordningar för luftfartyg, inbromsningsanordningar och liknande 
utrustning för luftfartyg; markträningsapparater för flygutbildning samt 
delar till dessa 

35.30.14 

 35.300.05 Delar till luftfartygsmotorer med gnisttändning 35.30.15 

 35.300.06 Delar till turbojetmotorer och turbopropmotorer 35.30.16 

 35.300.07 Segel- och glidflygplan 35.30.21 

 35.300.08 Ballonger, luftskepp samt andra luftfartyg utan motor, utom segel- och 
glidflygplan 

35.30.22 

 35.300.09 Helikoptrar 35.30.31 

 35.300.10 Andra flygplan och luftfartyg med en tomvikt av högst 2 000 kg 35.30.32 

 35.300.11 Andra flygplan och luftfartyg med en tomvikt av mer än 2 000 kg men 
högst 15 000 kg 

35.30.33 

 35.300.12 Andra flygplan och luftfartyg med en tomvikt av mer än 15 000 kg 35.30.34 

 35.300.13 Rymdfarkoster (inklusive satelliter) och bärraketer för rymdfarkoster 35.30.40 

 35.300.14 Andra delar till luftfartyg och rymdfarkoster 35.30.50 

 35.300.15 Reparation och underhåll av luftfartyg och luftfartygsmotorer 35.30.91 

  Omfattar inte: 
− mindre underhålls- och reparationsarbeten på flygplatser, jfr 63.230.03 

 

 35.300.16 Ombyggnad av luftfartyg och luftfartygsmotorer 35.30.92 

 35.300.17 Industriella tjänster för luftfartyg och rymdfarkoster 35.30.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

35.4  Motorcyklar och cyklar  

35.41  Motorcyklar  

35.410  Motorcyklar  

 35.410.01 Motorcyklar samt cyklar med förbränningskolvmotor med fram- och 
återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av högst 50 cm³ 

35.41.11 
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 35.410.02 Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående 
kolv eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 50 cm³ 

35.41.12 

 35.410.03 Andra motorcyklar; sidvagnar 35.41.13 

 35.410.04 Delar och tillbehör till motorcyklar och sidvagnar 35.41.20 

  Omfattar inte: 
− tillverkning av motorer till motorcyklar, jfr 34.100.01 

 

 35.410.05 Industriella tjänster för motorcyklar  35.41.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

35.42  Cyklar  

35.420  Cyklar  

 35.420.01 Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor 35.42.10 

 35.420.02 Delar och tillbehör till tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor 35.42.20 

 35.420.03 Industriella tjänster för cyklar  35.42.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

35.43  Invalidfordon  

35.430  Invalidfordon  

 35.430.01 Invalidfordon, utom delar och tillbehör 35.43.11 

 35.430.02 Delar och tillbehör till invalidfordon 35.43.12 

 35.430.03 Reparation och underhåll av invalidfordon 35.43.90 

 35.430.04 Industriella tjänster för invalidfordon 35.43.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

35.5  Övriga transportmedel  

35.50  Övriga transportmedel  

35.500  Övriga transportmedel  

 35.500.01 Övriga transportmedel 35.50.10 

 35.500.02 Reparation och underhåll av övriga transportmedel 35.50.90 
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  Omfattar: 
− reparation och underhåll av skottkärror, vagnar, bagagevagnar, handdragna 

golfvagnar, kundvagnar, fordon som dras av djur (vagnar, sulkyer) 

 

  Omfattar inte: 
− Reparation och underhåll av motorcyklar och av cyklar, jfr 50.400.04 resp. 

52.740.02 

 

 35.500.03 Industriella tjänster för övriga transportmedel 35.50.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

DN  Övriga tillverkade varor  

36  Möbler; diverse övriga tillverkade varor  

36.1  Möbler  

36.11  Sittmöbler och säten  

36.110  Sittmöbler och säten  

 36.110.01 Sittmöbler, med metallstomme 36.11.11 

 36.110.02 Sittmöbler, med trästomme 36.11.12 

 36.110.03 Sittmöbler, andra än med metall- och trästomme 36.11.13 

 36.110.04 Delar till sittmöbler 36.11.14 

 36.110.05 Tapetserararbeten avseende sittmöbler och säten 36.11.20 

  
Omfattar även: 
− tapetserararbeten avseende säten till fordon 
− korgarbeten avseende stolar och säten 
− andra tapetserararbeten än på stolar och säten 

Omfattar inte: 
− reparation av säten till fordon, jfr 50.202.01 resp. 50.202.02 

 

 36.110.06 Reparation och underhåll av säten, utom till motorfordon 36.11.90 

 36.110.07 Industriella tjänster för sittmöbler och säten 36.11.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

36.12  Kontors- och butiksmöbler, andra än sittmöbler  

36.120  Kontors- och butiksmöbler, andra än sittmöbler  

 36.120.01 Kontorsmöbler av metall 36.12.11 

 36.120.02 Kontorsmöbler av trä 36.12.12 

 36.120.03 Trämöbler för butiker 36.12.13 

 36.120.04 Industriella tjänster för kontors- och butiksmöbler, andra än sittmöbler 36.12.99 

  
Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
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dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

36.13  Köksmöbler  

36.130  Köksmöbler  

 36.130.01 Köksmöbler 36.13.10 

 36.130.02 Industriella tjänster för köksmöbler 36.13.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

36.14  Andra möbler  

36.140  Andra möbler  

 36.140.01 Diverse andra möbler av metall 36.14.11 

 36.140.02 Trämöbler för sovrum, matrum och vardagsrum 36.14.12 

 36.140.03 Diverse andra trämöbler  36.14.13 

 36.140.04 Möbler (utom sittmöbler) av plast eller annat material (t.ex. rotting, vide 
eller bambu) 

36.14.14 

 36.140.05 Delar till möbler (utom säten) som används i kontor och butiker eller i 
hemmet 

36.14.15 

 36.140.06 Färdigställande av nya möbler, utom tapetserararbeten avseende sitt-
möbler och säten 

36.14.20 

  Omfattar även: 
− lackering, fernissning, förgyllning och målning av möbler i samband med till-

verkningen 

 

  Omfattar inte: 
− tapetserararbeten avseende stolar och säten, jfr 36.110.05 
− reparation, underhåll och renovering av möbler, jfr 36.140.07 

 

 36.140.07 Reparation, underhåll och renovering av möbler 36.14.90 

  Omfattar även: 
− lackering, fernissning, förgyllning och målning i samband med renovering av 

möbler 

 

  Omfattar inte: 
− tapetserararbeten avseende sittmöbler och säten, jfr 36.110.05 
− färdigställande av nya möbler, jfr 36.140.06 

 

36.15  Madrasser och resårbottnar  

36.150  Madrasser och resårbottnar  

 36.150.01 Resårbottnar till sängar 36.15.11 

 36.150.02 Madrasser, utom resårbottnar till sängar 36.15.12 

 36.150.03 Industriella tjänster för madrasser 36.15.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
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dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

36.2  Smycken, guld- och silversmedsvaror  

36.21  Mynt   

36.210  Mynt   

 36.210.01 Mynt  36.21.10 

 36.210.02 Industriella tjänster för mynt 36.21.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

36.22  Smycken och andra guld- och silversmedsvaror  

36.220  Smycken och andra guld- och silversmedsvaror  

 36.220.01 Odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, inklusive syntetiska eller 
rekonstruerade, bearbetade men inte innefattade 

36.22.11 

 36.220.02 Industridiamanter, bearbetade; stoft och pulver av naturliga eller 
syntetiska ädelstenar och halvädelstenar 

36.22.12 

 36.220.03 Bijouterivaror av ädel metall och delar till sådana varor; guldsmedsvaror 
och delar till sådana varor 

36.22.13 

 36.220.04 Andra varor av ädel metall; varor bestående av naturpärlor eller odlade 
pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar 

36.22.14 

 36.220.05 Ändringsarbeten av ädelstenar och smycken 36.22.20 

36.3  Musikinstrument  

36.30  Musikinstrument  

36.300  Musikinstrument  

 36.300.01 Pianon och andra stränginstrument med klaviatur 36.30.11 

 36.300.02 Stränginstrument, utom pianon och andra stränginstrument med klavia-
tur 

36.30.12 

 36.300.03 Piporglar med klaviatur, orgelharmonier och liknande instrument; drag-
spel och liknande instrument; munspel 

36.30.13 

 36.300.04 Blåsinstrument 36.30.14 

 36.300.05 Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på 
elektrisk väg 

36.30.15 

 36.300.06 Slaginstrument, speldosor och andra förut ej nämnda musikinstrument  36.30.16 

 36.300.07 Metronomer, stämgafflar och stämpipor; mekanismer till speldosor; 
strängar till musikinstrument 

36.30.17 

 36.300.08 Delar och tillbehör till musikinstrument 36.30.18 

 36.300.09 Reparation och underhåll av musikinstrument 36.30.92 
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  Omfattar: 
− reparation och renovering av orglar och liknande instrument 

Omfattar inte: 
− pianostämning, jfr 52.740.03 

 

 36.300.10 Installation av musikinstrument 36.30.91 

  Omfattar: 
− installation, montering och ombyggnad av orglar 

 

 36.300.11 Industriella tjänster för musikinstrument 36.30.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

36.4  Sportartiklar  

36.40  Sportartiklar  

36.400  Sportartiklar  

 36.400.01 Snöskidor samt utrustning för skidåkning på snö; skridskor och rull-
skridskor; delar till sådana artiklar 

36.40.11 

 36.400.02 Vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan utrustning för vat-
tensport 

36.40.12 

 36.400.03 Redskap och utrustning för gymnastik, kroppsbyggnad och idrott 36.40.13 

 36.400.04 Andra artiklar och annan utrustning för sport eller utomhusspel; sim-
bassänger och plaskdammar 

36.40.14 

 36.400.05 Spön och andra redskap för fiske med rev; diverse andra artiklar för jakt 
eller fiske 

36.40.15 

 36.400.06 Installation, reparation och underhåll av sportartiklar 36.40.90 

  Omfattar: 
− installation, reparation och underhåll av sportutrustning i idrottshallar, gym etc. 

 

  Omfattar inte: 
− installation, reparation och underhåll av automatiska kägelresare för 

bowlinghallar, jfr 36.500.11 

 

 36.400.07 Industriella tjänster för sportartiklar 36.40.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

36.5  Spel och leksaker  

36.50  Spel och leksaker  

36.500  Spel och leksaker  

 36.500.01 Dockor föreställande människor 36.50.11 

 36.500.02 Leksaker som föreställer djur och andra icke mänskliga varelser 36.50.12 

 36.500.03 Delar och tillbehör till dockor föreställande människor 36.50.13 
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 36.500.04 Leksakståg och tillbehör till sådana artiklar; skalenliga modeller eller 
byggsatser samt byggleksaker 

36.50.20 

 36.500.05 Leksaksfordon med hjul, avsedda för barn; dockvagnar 36.50.31 

 36.500.06 Pussel 36.50.32 

 36.500.07 Diverse andra leksaker 36.50.33 

 36.500.08 Spelkort 36.50.41 

 36.500.09 Spelkonsoler (som används med en televisionsmottagare eller som in-
nehåller en skärm) och andra skicklighets- eller turspel med elektronisk 
skärm 

36.50.42 

 36.500.10 Artiklar för biljardspel, artiklar för inomhusspel; spelapparater med 
mynt- eller polettinkast 

36.50.43 

 36.500.11 Installation, reparation och underhåll av automatiska kägelresare för 
bowlinghallar och andra artiklar för inomhusspel 

36.50.90 

 36.500.12 Industriella tjänster för spel och leksaker 36.50.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

36.6  Diverse övriga varor  

36.61  Bijouterivaror av oädel metall  

36.610  Bijouterivaror av oädel metall  

 36.610.01 Bijouterivaror av oädel metall 36.61.10 

 36.610.02 Industriella tjänster för bijouterivaror av oädel metall 36.61.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 

Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

 

36.62  Borstbinderiarbeten  

36.620  Borstbinderiarbeten  

 36.620.01 Kvastar, viskor och borstar för hushållsbruk 36.62.11 

 36.620.02 Hårborstar, tandborstar och andra borstar för personligt bruk; konst-
närspenslar och skrivpenslar samt penslar för kosmetiskt ändamål 

36.62.12 

 36.620.03 Diverse andra bortsbinderiarbeten 36.62.13 

 36.620.04 Industriella tjänster för borstbinderiarbeten 36.62.99 

  Omfattar: 
− grundläggande operationer i produktionsprocessen för de nämnda produkterna, 

utförda av en underleverantör på material som uppdragsgivaren äger eller för 
dennes räkning. Dessa operationer betalas till det värde de representerar och kan 
inkludera försörjning av det råmaterial arbetet kräver. 
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Omfattar inte: 
− varor inom samma sortiment, i sin helhet tillverkade av en underleverantör för 

tredje parts räkning. 

36.63  Andra tillverkade varor   

36.630  Andra tillverkade varor   

 36.630.01 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält 36.63.10 

 36.630.02 Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; stiftpennor 36.63.21 

 36.630.03 Tuschpennor; reservoarpennor och liknande pennor 36.63.22 

 36.630.04 Satser med skrivmateriel, pennskaft o.d.; delar till sådana artiklar 36.63.23 

 36.630.05 Blyerts-, anilin- och färgpennor, blyerts-, anilin- och färgstift, pastell-
kritor och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita 

36.63.24 

 36.630.06 Skrivtavlor; datumstämplar, sigillstämplar och pagineringsstämplar och 
liknande handstämplar; färgband för skrivmaskiner och liknande färg-
band; färgdynor 

36.63.25 

 36.630.07 Paraplyer och parasoller; promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön 
o.d. 

36.63.31 

 36.630.08 Delar, beslag och tillbehör till paraplyer och parasoller, promenad-
käppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d. 

36.63.32 

 36.630.09 Knappar; blixtlås 36.63.33 

 36.630.10 Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen; delar till 
blixtlås 

36.63.34 

 36.630.11 Linoleummattor 36.63.40 

 36.630.12 Varor av människohår; liknande varor av textilmaterial 36.63.50 

 36.630.13 Cigarettändare och andra tändare; rökpipor, cigarr- och cigarettmun-
stycken samt delar till sådana; grovt tillformade ämnen för tillverkning 
av pipor 

36.63.61 

 36.630.14 Delar till cigarettändare och andra tändare; pyrofora legeringar; varor av 
brännbara ämnen 

36.63.62 

 36.630.15 Tändstickor och andra pyrotekniska artiklar 36.63.63 

 36.630.16 Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen till cigarettän-
dare, i behållare med en rymd av högst 300 cm³ 

36.63.64 

 36.630.17 Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, 
inklusive trolleri- och skämtartiklar 

36.63.71 

 36.630.18 Barnvagnar och delar till barnvagnar 36.63.72 

 36.630.19 Kammar, hårspännen o.d.; hårnålar, hårklämmor; papiljotter; re-
fräschissörer samt beslag och lock till sådana; pudervippor och liknande 
varor 

36.63.73 

 36.630.20 Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål 36.63.74 

 36.630.21 Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d. 36.63.75 

 36.630.22 Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor 36.63.76 

 36.630.23 Övriga artiklar, ej hänförliga till andra grupper  36.63.77 

 36.630.24 Uppstoppning av djur 36.63.90 

37  Returråvara  
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37.1  Returråvara av metall  

37.10  Returråvara av metall  

37.100  Returråvara av metall  

 37.100.01 Returråvara av metall 37.10.10 

 37.100.02 Skrotning av fartyg 37.10.20 

37.2  Returråvara av icke-metall  

37.20  Returråvara av icke-metall  

37.200  Returråvara av icke-metall  

 37.200.00 Returråvara av icke-metall 37.20.10 

    

E  EL, GAS, VÄRME OCH VATTEN  

40  El, gas, ånga och hetvatten  

40.1  Elförsörjning  

40.11  Elektricitet  

40.110  Elektricitet  

 40.110.01 Elektrisk energi 40.11.10 

 40.110.02 Förbrukade bränsleelement till kärnreaktorer 40.11.20 

40.12  Överföring av elektricitet  

40.120  Överföring av elektricitet  

 40.120.00 Överföring av elektricitet 40.12.10 

  Omfattar: 
− drift av system som överför elektricitet från genereringsanläggningar till distri-

butionssystem 

 

40.13  Distribution av och handel med elektricitet  

40.131  Distribution av elektricitet  

 40.131.00 Distribution av elektricitet 40.13.11 

  Omfattar: 
− drift av distributionssystem (dvs. som består av ledningar, stolpar, mätare, och 

kablar) som överför elektricitet från genereringsanläggningar via överförings-
system till kunden 

− underhåll av elmätare för hushåll 

Omfattar inte: 
− installation av elmätare, jfr 45.310.01-03 
− avläsning av elmätare, jfr 74.879.03 

 

40.132  Handel med elektricitet  

 40.132.00 Handel med elektricitet 40.13.12 

  Omfattar: 
− försäljning av elektricitet till brukarna 
− tjänster som utförs av mäklare eller agenter som arrangerar försäljning av elek-

tricitet via kraftöverföringssystem som drivs av andra 

 

40.2  Framställd gas och distribution av gasformiga bränslen via rörnät  

40.21  Framställd gas   

40.210  Framställd gas   
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 40.210.00 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, stadsgas men ej 
andra petroleumgaser 

40.21.10 

40.22  Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät  

40.220  Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät  

 40.220.01 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät 40.22.11 

  Omfattar: 
− distribution och tillförsel av gasformiga bränslen av alla slag via rörnät 

 

  Omfattar även: 
− underhåll av gasmätare för hushåll 

Omfattar inte: 
− installation av gasmätare, jfr 45.339.00 
− avläsning av gasmätare, jfr 74.879.03 
− transport av gaser via rörledning, jfr 60.300.02 

 

 40.220.02 Handel med gas via rörnät 40.22.12 

  Omfattar: 
− försäljning av gas till brukarna via rörnät 
− tjänster som utförs av mäklare eller agenter som arrangerar försäljningen av gas 

via rörnät som drivs av andra 

 

40.3  Ång- och hetvattenförsörjning samt is- och kylvattenförsörjning  

40.30  Ång- och hetvattenförsörjning samt is- och kylvattenförsörjning  

40.300  Ång- och hetvattenförsörjning samt is- och kylvattenförsörjning  

 40.300.00 Ång- och hetvattenförsörjning samt is- och kylvattenförsörjning 40.30.10 

  Omfattar: 
− försörjning av byggnader och anläggningar med ånga och hetvatten, uppvärmning 

av städer 
− försörjning av byggnader och anläggningar med nedkylt vatten och is samt isbitar 

eller krossad is för allmänna ändamål 
− försörjning av pneumatisk kraft och tryckluft via ledning 

Omfattar även: 
− underhåll av värmemätare för hushåll 

Omfattar inte: 
− installation av värmemätare, jfr 45.331.02 
− avläsning av värmemätare, jfr 74.879.03 

 

41  Upptaget och renat vatten; distribution av vatten  

41.0  Upptaget och renat vatten; vattenförsörjning  

41.00  Upptaget och renat vatten; distribution av vatten  

41.001  Upptaget och renat vatten från grundvatten; distribution av vatten från 
grundvatten 

 

 41.001.01 Dricksvatten från grundvatten i 41.00.11 

 41.001.02 Icke drickbart vatten från grundvatten i 41.00.12 

 41.001.03 Distribution av vatten från grundvatten i 41.00.20 

  Omfattar även: 
− underhåll av vattenmätare för hushåll 

Omfattar inte: 
− drift av bevattningssystem för jordbruksändamål, jfr 01.410.01 
− installation av vattenmätare, jfr 45.331.02 
− avläsning av vattenmätare, jfr 74.879.03 

 

41.002  Upptaget och renat vatten från ytvatten; distribution av vatten från 
ytvatten 
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 41.002.01 Dricksvatten från ytvatten i 41.00.11 

 41.002.02 Icke drickbart vatten från ytvatten i 41.00.12 

 41.002.03 Distribution av vatten från ytvatten i 41.00.20 

  Omfattar även: 
− underhåll av vattenmätare för hushåll 

Omfattar inte: 
− drift av bevattningssystem för jordbruksändamål, jfr 01.410.01 
− installation av vattenmätare, jfr 45.331.02 
− avläsning av vattenmätare, jfr 74.879.03 

 

    

F  BYGGNADSARBETEN  

45  Byggnadsarbeten  

  Omfattar: 
− arbeten som föregår uppförandet 
− nybyggnad och reparation, ändrings-, renoverings- och underhållsarbeten på 

bostäder, andra byggnader eller anläggningar inom väg- och vattenbyggnad. De 
produkter som omfattas är de tjänster som behövs vid de olika typerna av 
byggnadsprocesser, för att framställa den färdiga produkten. 

 

45.1  Mark- och grundarbeten  

45.11  Rivning av hus; markarbeten  

45.110  Rivning av hus; röjning av byggplatser  

 45.110.01 Rivning av hus 45.11.11 

  Omfattar: 
− rasering och rivning av byggnader och andra anläggningar 

 

 45.110.02 Röjning och iordningställande av byggplatser 45.11.12 

  
Omfattar: 
− iordningställande av platser för efterföljande byggnadsarbete, inklusive spräng-

ning och bergrensning 
− röjning av arbetsplatser, undervegetationsröjning 
− markstabilisering 

 

 45.110.03 Dikning 45.11.21 

  
Omfattar: 
− grävning av diken för nedläggning av kablar och rör (distribution av el, vatten 

o.d.), för dränering av städer, för diverse vägarbeten etc. 
− horisontell borrning för genomledning av kablar eller avloppsrör 
− grävning av vanliga diken för olika byggnader och anläggningar 
− dräneringsarbeten på byggplatser 

Omfattar inte: 
− speciella grundarbeten, jfr 45.250.02 

 

 45.110.04 Borttagande av förorenad jord 45.11.22 

  
Omfattar inte: 

− borttagande av icke förorenad matjord, jfr 45.110.06  

 45.110.05 Återställande av landskapet 45.11.23 

  
Omfattar även: 
− dräneringsarbeten utom på byggplatser  

 45.110.06 Andra markarbeten 45.11.24 

  
Omfattar: 
− planering, fyllning och nivellering av byggplatser 
− borttagande av icke förorenad matjord 
− stora markarbeten, schaktningar, skapande av lutningar, markarbeten med bankar 

eller skärningar, vilket utförs före vägbyggen (landsvägar, motorvägar, järnvägar 
etc.) 
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− övriga schaktnings- och markarbeten 

Omfattar inte: 
− grävning av tunnlar, jfr 45.212.02 
− speciella grundarbeten, jfr 45.250.02 

 45.110.07 Iordningställande av gruvarbetsplatser 45.11.30 

  Omfattar: 
− jordarbeten samt annat iordningställande av ägor och platser som innehåller mi-

neraler 

Omfattar inte: 
− tjänster i anslutning till utvinning av råpetroleum eller naturgas, jfr 11.200.02 

 

45.12  Markundersökning  

45.120  Markundersökning  

 45.120.00 Markundersökning 45.12.10 

  Omfattar: 
− provborrning och uttagning av borrkärna, för byggande, för geofysiska, geolo-

giska eller liknande ändamål 

Omfattar inte: 
− borrning i anslutning till utvinning av råolja eller naturgas, jfr 11.200.01 
− brunnsborrning, jfr 45.250.03 

 

45.2  Bygg- och anläggningsarbeten  

45.21  Uppförande av hus och andra byggnadsverk  

  Obs: Med byggande, uppförande respektive anläggning avses inte ar-
beten med installationer eller slutbehandling (invändiga arbeten). 

 

45.211  Byggande av hus (uppförande, ombyggnad och renovering)  

 45.211.01 Byggande av en- och tvåbostadshus 45.21.11 

  Omfattar inte: 
− montering och uppförande av prefabricerade bostadshus, jfr 45.211.05 

 

 45.211.02 Byggande av flerbostadshus 45.21.12 

  Omfattar inte: 
− byggande av särskilda betongstommar för mycket höga byggnader, jfr 

45.250.04 
− montering och uppförande av prefabricerade bostadshus, jfr 45.211.05 

 

  45.211.03 Byggande av lager- och industribyggnader 45.21.13 

  Omfattar inte: 
− anläggningsarbeten för gruvor och industri (ej byggnader), jfr 45.212.17 
− montering och uppförande av andra prefabricerade byggnader än bostadshus, 

jfr 45.211.06 

 

 45.211.04 Byggande av butiks- och kontorsbyggnader 45.21.14 

  Omfattar: 
− byggande av kommersiella eller administrativa byggnader såsom kontorsbygg-

nader, bankbyggnader, garage, bensin- och servicestationer, köpcentra samt ter-
minaler för luft-, järnvägs- eller vägtransporter 

Omfattar inte: 
− montering och uppförande av andra prefabricerade byggnader än bostadshus, 

jfr 45.211.06 

 

 45.211.05 Montering och uppförande av prefabricerade bostadshus 45.21.71 

  
Omfattar: 
− installering på plats av fullständiga prefabricerade bostadshus samt montering 

och uppförande av prefabricerade bostadshus 

Omfattar inte: 
− uppförande av prefabricerade stålelement till bostadshus, jfr 45.250.06 resp. 

45.250.07 
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− uppförande av egentillverkade prefabricerade trähus, jfr 20.301.02 

 45.211.06 Montering och uppförande av andra prefabricerade byggnader än bo-
stadshus 

45.21.72 

  Omfattar inte: 
− uppförande av prefabricerade stålelement till andra byggnader än bostadshus, 

jfr 45.250.06 resp. 45.250.07 
− uppförande av egentillverkade prefabricerade trähus, jfr 20.301.02 

 

 45.211.07 Byggande av andra byggnader 45.21.15 

  Omfattar: 
− byggande av: 

• nöjeslokaler såsom biografer, teatrar, konserthus 
• danslokaler och nattklubbar 
• hotell, motell, värdshus samt vandrarhem o.d. 
• restauranger och liknande byggnader 
• byggnader för utbildning såsom skolor, högskolor, universitet och bibliotek 
• arkiv och muséer 
• byggnader för hälso- och sjukvård såsom sjukhus och vårdcentraler 
• övriga byggnader som inte är bostäder, såsom religiösa byggnader och 

fängelser 

Omfattar inte: 
− specialiserat byggande av idrotts- och fritidsanläggningar, jfr 45.212.18, 

45.212.19, 45.212.20 (byggnadsarbeten) resp. 45.230.06, 45.230.07 (markan-
läggningsarbeten) 

− montering och uppförande av andra prefabricerade byggnadsverk, jfr 
45.212.22 

 

45.212  Uppförande av broar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor  

 45.212.01 Uppförande av broar och viadukter 45.21.21 

  
Omfattar även: 
− renovering av betong på broar 

Omfattar inte: 
− anläggning av motorvägar, vägar och järnvägar samt start- och landnings-

banor på flygfält, jfr 45.230.01, 45.230.02, 45.230.03, 45.230.04 resp. 
45.230.05 

− vattenbyggnadsarbeten, jfr 45.240.04 
− uppförande av stålkonstruktioner, jfr 45.250.07 

 

 45.212.02 Anläggning av tunnlar 45.21.22 

  
Omfattar inte: 

− anläggning av motorvägar, vägar och järnvägar samt start- och landnings-
banor på flygfält, jfr 45.230.01-45.230.05 

 

 45.212.03 Anläggning av rörsystem för fjärrtransport av olja och gas 45.21.31 

  
Omfattar: 
− anläggning av rörledningar på land eller på havsbotten för fjärrtransport av olja 

och gas 

Omfattar inte: 
− anläggning av lokala gasrörledningar, jfr 45.212.11 

 

 45.212.04 Anläggning av fjärrörsystem, utom för olja och gas, inklusive vatten-
ledningar 

45.21.32 

  
Omfattar: 
− anläggning av fjärrörledningar på land eller på havsbotten för annat än transport 

av olja eller gas 
− anläggning av rörledningar för fjärrtransport av vattenverksvatten, avloppsvatten 

eller regnvatten 

Omfattar inte: 
− anläggning av lokala vattenlednings och avloppssystem, jfr 45.212.10 
− anläggningsarbeten för vattenupptagnings- eller vattenreningsverk, jfr 

45.212.21 
− anläggning av akvedukter, jfr 45.240.02 
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 45.212.05 Anläggning av elledningar för järnvägstrafik 45.21.33 

  Omfattar: 
− anläggning av elledningar för järnvägar 

Omfattar inte: 
− anläggning av fjärrledningar för el, ovan jord, för annat än järnvägar, jfr 

45.212.06 

 

 45.212.06 Anläggning, ovan jord, av fjärrnät för el, utom för järnvägstrafik 45.21.34 

  Omfattar: 
− anläggning av fjärrledningar för el, för annat än järnvägar, samt byggande av 

härför nödvändiga transformatorstationer 

Omfattar inte: 
− anläggning av lokala elledningar ovan jord, jfr 45.212.12 

 

 45.212.07 Anläggning, under jord, av fjärrnät för el, utom för järnvägstrafik 45.21.35 

  Omfattar: 
− anläggning av sjö- eller jordkablar för fjärröverföring av el 

Omfattar inte: 
− anläggning av lokala elledningar under jord, jfr 45.212.13 

 

 45.212.08 Anläggning av fjärrnät för telekommunikation, ovan jord 45.21.36 

  Omfattar: 
− anläggning av fjärrledningar för telekommunikation, ovan jord 

Omfattar inte: 
− anläggning av lokala ledningar ovan jord för telefoni och annan 

kommunikation, jfr 45.212.14 

 

 45.212.09 Anläggning av fjärrnät för telekommunikation, under jord 45.21.37 

  Omfattar: 
− anläggning av sjö- eller jordkablar för telekommunikation 

Omfattar inte: 
− anläggning av lokala ledningar under jord för telefoni och annan 

kommunikation, jfr 45.212.15 

 

 45.212.10 Anläggning av lokala vattenlednings- och avloppssystem, samt därmed 
förknippade arbeten 

45.21.41 

  Omfattar: 
− anläggning av lokala rörledningar för vatten eller avlopp samt byggande av 

pumpstationer som komplement 
− anläggning av lokala rörledningar för varmvatten 

Omfattar inte: 
− anläggning av fjärrörledningar för vatten, jfr 45.212.04 

 

 45.212.11 Anläggning av lokala rörsystem för distribution av annan energi än 
elektrisk, samt därmed förknippade arbeten 

45.21.42 

  Omfattar: 
− anläggning av lokala rörledningar för gas och ånga, samt därmed förknippade 

arbeten 

Omfattar inte: 
− anläggning av rörledningar för fjärrtransport av gas, jfr 45.212.03 

 

 45.212.12 Anläggning av lokala elnät ovan jord, samt därmed förknippade arbeten 45.21.43 

  Omfattar: 
− anläggning av lokala ledningar för el, ovan jord, samt byggande, som 

komplement, av t.ex. transformatorundercentraler för lokal distribution 

Omfattar inte: 
− anläggning av fjärrledningar för el, ovan jord, för järnvägar, jfr 45.212.05 
− anläggning av fjärrledningar för el, ovan jord, för annat än järnvägar, jfr 

45.212.06 

 

 45.212.13 Anläggning av lokala elnät under jord, samt därmed förknippade arbeten 45.21.44 
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  Omfattar inte: 
− anläggning av sjö- eller jordkablar för fjärröverföring av el, jfr 45.212.07 

 

 45.212.14 Anläggning av lokala linjenät ovan jord för telekommunikation och 
annan kommunikation, samt därmed förknippade arbeten 

45.21.45 

  Omfattar inte: 
− anläggning av fjärrledningar för telekommunikation, ovan jord, jfr 45.212.08 

 

 45.212.15 Anläggning av lokala linjenät under jord för telekommunikation och 
annan kommunikation, samt därmed förknippade arbeten 

45.21.46 

  Omfattar: 
− anläggning av lokala kommunikationsledningar under jord, samt därmed 

förknippade arbeten 

Omfattar även: 
− anläggning av ledningar för kabel-TV, under jord 

Omfattar inte: 
− anläggning av sjö- eller jordkablar för fjärrtelekommunikation, jfr 45.212.09 

 

 45.212.16 Anläggningsarbeten för kraftverk 45.21.51 

  Omfattar: 
− anläggningsarbeten för alla slags kraftverk 

 

 45.212.17 Anläggningsarbeten för gruvor och industri 45.21.52 

  Omfattar: 
− anläggningsarbeten för gruvor och industri, t.ex. på- och avlastningsstationer, 

uppfordringsschakt, kemiska anläggningar, tackjärnsgjuterier, masugnar och 
koksugnar 

Omfattar inte: 
− byggande av lagerbyggnader och industribyggnader, jfr 45.211.03 

 

 45.212.18 Uppförande av konstruktioner för stadion och liknande idrottsanlägg-
ningar 

45.21.61 

  Omfattar: 
− uppförande av byggnader till stadion och andra idrottsanläggningar för idrotter 

som i allmänhet utövas utomhus såsom fotboll, baseball, rugby, friidrott, motor-
sport och hästkapplöppning 

Omfattar inte: 
− markanläggning av banor o.d. till stadion och idrottsanläggningar, jfr 

45.230.06 

 

 45.212.19 Byggande av simhallar med simbassänger 45.21.62 

  Omfattar inte: 
− installation av privata simbassänger, jfr 45.450.03 

 

 45.212.20 Uppförande av andra sport- och fritidsanläggningar 45.21.63 

  Omfattar: 
− uppförande av idrotts och fritidsanläggningar för inomhusverksamhet (ishallar, 

gymnastiksalar, tennishallar, universella idrottshallar, båthus etc.) 

Omfattar inte: 
− byggande av simhallar med simbassänger, jfr 45.212.19 
− markanläggning av banor o.d. till idrotts- och fritidsanläggningar, jfr 

45.230.07 
− markanläggning av stadion och utomhusanläggningar, jfr 45.230.06 

 

 45.212.21 Övriga anläggningsarbeten 45.21.64 

  Omfattar även: 
− anläggningsarbeten för vattenreningsverk 

 

 45.212.22 Montering och uppförande av prefabricerade byggnadsverk andra än hus 45.21.73 

  Omfattar även: 
− installation av gatumöbler såsom telefonkiosker, offentliga toaletter, busskurar 

etc. 
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Omfattar inte: 
− uppförande av prefabricerade stålelement till andra byggnadsverk, jfr 

45.250.07 

45.22  Tak- och taktätningsarbeten  

45.221  Takarbeten av plåt  

 45.221.01 Taktäckning med plåt i 45.22.12 

  Omfattar: 
− anläggningsarbeten där det ingår installation av taktäckning med plåt 

Omfattar inte: 
− målning av tak, jfr 45.441.02 

 

 45.221.02 Montering av takavrinningsmaterial och takavlopp 45.22.13 

  Omfattar: 
− anläggning av takrännor o.d., täckning av tak med takspån samt arbeten med tak 

av metall 

 

45.229  Övriga takarbeten  

 45.229.01 Uppförande av takstommar 45.22.11 

  Omfattar: 
− anläggningsarbeten där det ingår installation av takstommar 

 

 45.229.02 Taktäckning utom med plåt i 45.22.12 

  Omfattar: 
− anläggningsarbeten där det ingår installation av någon slags taktäckning, med alla 

material utom takspån eller metall 

Omfattar inte: 
− målning av tak, jfr 45.441.02 

 

 45.229.03 Taktätningsarbeten och andra vattentätningsarbeten 45.22.20 

  Omfattar: 
− taktätningsarbeten på horisontaltak och terrasser 
− vattentätningsarbeten på utsidan av byggnader och underjordiska byggnadsverk 

Omfattar inte: 
− isoleringsarbeten, jfr 45.320.01 resp. 45.320.02 

 

45.23  Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och markanläggningar för 
sport- och fritidsändamål 

 

  Omfattar inte: 
− förberedande markarbeten, jfr 45.110 

 

45.230  Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och markanläggningar för 
sport- och fritidsändamål 

 

 45.230.01 Anläggning av motorvägar, vägar (utom viadukter), gator samt andra 
kör- och gångvägar 

45.23.11 

  Omfattar: 
− anläggning av grund till vägar (utom upphöjda vägar), gator och andra kör- och 

gångvägar samt parkeringsplatser utan tak 

Omfattar inte: 
− anläggningsarbeten för upphöjda vägar, broar och tunnlar, jfr 45.212.01 resp. 

45.212.02 
− installation av vägräcken och låga skiljebarriärer, jfr 45.230.02 
− anläggning eller reparation av vägytor, jfr 45.230.02 

 

 45.230.02 Beläggning av motorvägar, vägar (utom viadukter), gator samt 
andra kör- och gångvägar  

45.23.12 

  Omfattar: 
− anläggning eller reparation av vägytor, med asfalt, betong etc. 
− anläggning av gångvägar, hastighetsbegränsande anordningar, cykelvägar etc. 
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− anläggning av vägräcken, låga skiljebarriärer, prefabricerade bullerskydd, upp-
sättning av vägmärken etc. 

Omfattar även: 
− anläggning, underhåll och skyltning av stigar, gångar och banor 
− arbeten där det ingår ytbeläggning av parkeringsplatser 

Omfattar inte: 
− vägarbeten som avser rörledningar och kablar (för vatten, dränering, gas, 

elektricitet, telefoni etc.), jfr 45.212.10-45.212.15 
− målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser, jfr 

45.230.05 

 45.230.03 Anläggning av järnvägar och tunnelbanor 45.23.13 

  Omfattar: 
− läggning av ballast och räls 
− installation av ställverk, spårväxlar och korsningar 
− anläggningsarbeten för kontroll- och säkerhetssystem för järnvägsspår 
− reparation av järnvägsspår 
− anläggningsarbeten för linbanor av olika slag, inklusive sådana med korgar som 

balanserar varandra 

Omfattar inte: 
− anläggningsarbeten inom väg- och vattenbyggnad o.d. (broar, tunnlar), jfr 

45.212.01 resp. 45.212.02 
− anläggning av elledningar för järnvägar, jfr 45.212.05 

 

 45.230.04 Anläggning av start- och landningsbanor på flygfält 45.23.14 

  Omfattar även: 
− anläggning av förbindelsebanor och hangarplattor för luftfartyg 

 

 45.230.05 Målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser och 
liknande platser 

45.23.15 

 45.230.06 Markanläggning av banor, spelplatser och arenor för utomhussporter 45.23.21 

  
Omfattar: 
− byggande av annat än byggnader (dvs. markanläggningar av banor o.d.) för sta-

dion och andra idrottsanläggningar för idrotter som i allmänhet utövas utomhus 
såsom fotboll, baseball, rugby, friidrott, motorsport och hästkapplöppning 

Omfattar inte: 
− byggande av byggnader och anläggningar till stadion och andra idrottsan-

läggningar, jfr 45.212.18-45.212.20 
− förberedande markarbeten, jfr 45.110 

 

 45.230.07 Markanläggning av banor, spelplatser o.d. för inomhussporter och fri-
tidsaktiviteter 

45.23.22 

  
Omfattar: 
− anläggning av banor o.d. för idrotts- och fritidsanläggningar för inomhusverk-

samhet (ishallar, gymnastiksalar, tennishallar o.d.) 

Omfattar inte: 
− uppförande av idrotts- och fritidsanläggningar för inomhussporter och fri-

tidsverksamhet, jfr 45.212.20 

 

45.24  Vattenbyggnad  

45.240  Vattenbyggnad  

 45.240.01 Anläggningsarbeten för kust- och hamnanläggningar 45.24.11 

  
Omfattar: 
− anläggning av hamnar, marinor, kajer, vågbrytare, pirar, dockor och liknande 

hamnanläggningar 

Omfattar inte: 
− anläggning av slussar, portar och andra hydromekaniska anläggningar, jfr 

45.240.03 

 

 45.240.02 Anläggningsarbeten för dammar, kanaler, bevattningssystem och 
akvedukter 

45.24.12 
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  Omfattar inte: 
− anläggning av rörledningar och huvudkanaler för vatten och avlopp, jfr 

45.212.04 (för fjärrtransport) resp. 45.212.10 (lokala)  
− anläggning av slussar, portar och andra hydromekaniska anläggningar, jfr 

45.240.03 

 

 45.240.03 Anläggningsarbeten för slussar, portar och andra hydromekaniska 
anläggningar 

45.24.13 

  Omfattar: 
− anläggning av slussar, portar, dammluckor, torrdockor, slipar, fördämningar och 

liknande hydromekaniska anläggningar 

 

 45.240.04 Muddringsarbeten; andra vattenbyggnadsarbeten 45.24.14 

  Omfattar: 
− muddringsarbeten, avlägsnande av slam och berggrund samt andra vattenrelate-

rade anläggningsarbeten 
− andra undervattensarbeten, t.ex. med anlitande av dykare och grodmän eller med 

utnyttjande av annan teknik 

Omfattar inte: 
− läggning av sjökablar, jfr 45.212.03, 45.212.04, 45.212.07 resp.45.212.09 

 

45.25  Andra bygg- och anläggningsarbeten  

45.250  Andra bygg- och anläggningsarbeten  

 45.250.01 Montering av byggnadsställningar 45.25.10 

  Omfattar: 
− resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, med 

eller utan uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar 

Omfattar inte: 
− uthyrning av byggnadsställningar utan upp- och nedmontering, jfr 71.320.00 

 

 45.250.02 Grundarbeten, inklusive pålning 45.25.21 

  Omfattar: 
− specialistarbeten avseende grundläggning samt pålning och närstående arbeten 

 

 45.250.03 Brunnsborrning 45.25.22 

  Omfattar: 
− specialistarbeten där det ingår borrning och grävning av brunnar  
− schaktsänkning 

 

 45.250.04 Arbeten i armerad betong 45.25.31 

  Omfattar: 
− resning av armerade betongstommar för vilket det fordras specialistkompetens 

eller specialutrustning, på grund av stommarnas storlek eller den metod som 
används 

− byggande av kupoler och stommar i betong 
− specialistarbeten där det ingår bockning och svetsning av stål för gjutning av 

armerad betong på byggarbeten 

Omfattar inte: 
− anläggningsarbeten för broar, upphöjda vägar, tunnlar och tunnelbanor, jfr 

45.212.01 resp. 45.212.02 

 

 45.250.05 Betongarbeten, utom arbeten i armerad betong 45.25.32 

  Omfattar: 
− gjutning av betong i form samt andra arbeten där betong i allmännhet används 

(allmänna grundkonstruktioner, bärlager, hela grundplattor, stöttor, bärlag etc.) 

Omfattar även: 
− arbeten där det ingår tillverkning av formar  
− grundförstärkning 

Omfattar inte: 
− betongelement för byggnadsarbeten, jfr 26.611.02 resp. 26.619.03 
− fabriksblandad betong, jfr 26.630.01 resp.26.630.02 
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− anläggningsarbeten där det ingår beläggning av gator, vägar och allmänna 
gångvägar, jfr 45.230.01-45.230.05  

 45.250.06 Uppförande av stålkonstruktioner för byggnader 45.25.41 

  Omfattar: 
− specialistarbeten avseende stålskelett 
− resning av prefabricerade (ej egentillverkade) stålkonstruktioner för byggnader  
− resning av utfackningsväggar 
− närstående svetsningsarbeten 

 

 45.250.07 Uppförande av stålkonstruktioner för anläggningar 45.25.42 

  Omfattar: 
− specialistarbeten avseende stålskelett  
− resning av prefabricerade (ej egentillverkade) stålkonstruktioner för andra bygg-

nadsverk såsom broar, traverskranar och kraftledningsstolpar 
− hithörande svetsningsarbeten 

Omfattar inte: 
− operationell leasing och uthyrning av byggnadsställningar eller lyftutrustning 

utan förare, jfr 71.320.00 

 

 45.250.08 Murning och stenläggning 45.25.50 

  Omfattar: 
− tegelmurning  
− blockmurning 
− stenläggning och andra mureriarbeten 
− utvändiga utsmyckningsarbeten 

Omfattar inte: 
− betongarbeten, jfr 45.250.04 resp. 45.250.05 
− utsmyckningsarbeten inomhus, jfr 45.430.06 

 

 45.250.09 Uppförande av industriskorstenar 45.25.61 

  Omfattar: 
− byggande av fabriksskorstenar 
− beklädning av ugnar med eldfasta foder 

 

 45.250.10 Övriga specialiserade bygg- och anläggningsarbeten 45.25.62 

  Omfattar: 
− byggande eller uppförande av öppna spisar som installeras såsom prydnad 
− övriga specialistarbeten, t.ex. förflyttning av byggnader, asbestsanering och av-

fuktning av byggnader 
− lyftarbeten 
− arbete med särskilda tillträdeskrav som kräver kunskaper om klättring och an-

vändning av tillhörande utrustning, dvs. höghöjdsarbete på höga konstruktioner 

 

45.3  Bygginstallationer  

45.31  Elinstallationer  

45.310  Elinstallationer  

 45.310.01 Installation av elkablar och elarmatur i bostadshus 45.31.11 

  Omfattar: 
− specialistarbeten avseende normala elinstallationer i bostadshus 
− installation av elmätare i bostadshus 

Omfattar inte: 
− installationsarbeten för brandlarmsanläggningar, jfr 45.310.04 
− installationsarbeten för tjuvlarmsanläggningar, jfr 45.310.05 

 

 45.310.02 Installation av elkablar och elarmatur i andra byggnader än bostadshus 45.31.12 

  Omfattar: 
− specialistarbeten avseende normala elinstallationer i andra byggnader än 

bostadshus 
− installation av elmätare i andra byggnader än bostadshus 
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Omfattar även: 
− installation av elkablar och armatur till reservströmkällor 

Omfattar inte: 
− installationsarbeten för elmotorer, generatorer och transformatorer i kraftverk, 

jfr 31.100.16 
− installationsarbeten för provningsutrustning, jfr 33.200.25 

 45.310.03 Installation av elkablar och elarmatur i andra byggnadsverk 45.31.13 

  
Omfattar: 
− installation av elmätare i andra byggnader än bostadshus  

 45.310.04 Installation av brandlarm 45.31.21 

  
Omfattar inte: 

− eldsäkring, jfr 45.320.02  
− installation av sprinkler, jfr 45.331.02 

 

 45.310.05 Installation av tjuvlarm 45.31.22 

 45.310.06 Installation av antenner 45.31.23 

  
Omfattar även: 
− installation av åskledare  

 45.310.07 Installation av hissar och rulltrappor 45.31.30 

  
Omfattar: 
− specialistarbeten avseende hissar, rulltrappor och rullramper 

Omfattar inte: 
− underhåll och reparation av hissar och rulltrappor, jfr 29.220.12 

 

 45.310.08 Installation av telekablar 45.31.41 

 45.310.09 Installation av elvärme och annan elektrisk utrustning, inklusive 
solelanläggningar, i byggnader 

45.31.42 

45.32  Isoleringsarbeten  

45.320  Isoleringsarbeten  

 45.320.01 Värmeisoleringsarbeten 45.32.11 

  
Omfattar: 
− värmeisoleringsarbeten med isoleringsmaterial som läggs i spalter i ytterväggar 

och ger väderbeständighet 
− värmeisoleringsarbeten på varmvattenrör och rör för nedkylt vatten, på pannor 

och på värmeledningar 

 

 45.320.02 Isoleringsarbeten utom värmeisoleringsarbeten 45.32.12 

  
Omfattar: 
− isoleringsarbeten innefattande ljudisolering och eldsäkring 

Omfattar inte: 
− vattentätningsarbeten, jfr 45.229.03 

 

45.33  VVS-arbeten  

45.331  Värme- och sanitetsarbeten  

 45.331.01 Installation av centralvärme 45.33.11 

  
Omfattar: 
− anläggningsarbeten avseende icke-elektrisk värmeutrustning, inklusive icke-

elektriska solenergianläggningar. Arbeten med rör, kanaler samt närstående plåt-
arbeten, som ingår i sådana arbeten 

− installation och underhåll av reglersystem för centralvärme 
− anslutning till fjärrvärmesystem 
− underhåll och reparation av pannor och brännare för hushållsbruk 

Omfattar inte: 
− installation, underhåll och reparation av värmepannor med industriell kapa-

citet, för centraluppvärmning, såsom för större bostadsfastigheter och för 
fjärrvärme, jfr 28.220.04 

− sotning, jfr 74.703.00 
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 45.331.02 Rör- och sanitetsinstallationer 45.33.20 

  Omfattar: 
− anläggningsarbeten avseende huvudrörsystem för varm- och kallvatten 
− installationsarbeten för bortledning av avloppsvatten inklusive avlopp och septik-

tankar 
− installationsarbeten för sanitetsgods 
− installation av sprinkler 
− installationsarbeten för torra stigarledningar, dvs. tryckvattenförråd för brand-

släckning (inklusive brandposter med slang och pip) 
− installation av mätare 

Omfattar inte: 
− anläggning av rörledningar för avlopp, jfr 45.212.10 
− installation av anläggningar för rumsuppvärmning inklusive arbeten med 

tillhörande rör, jfr 45.331.01 

 

45.332  Ventilationsarbeten  

 45.332.00 Installation av ventilationssystem i 45.33.12 

  Omfattar: 
− anläggningsarbeten avseende ventilationsutrustning för bostäder, datorcentraler, 

kontor och butiker, inklusive arbeten med rör, kanaler samt närstående plåtar-
beten, som ingår i sådana arbeten 

− underhåll och reparation av ventilationsutrustning i bostäder 

Omfattar inte: 
− installation, underhåll och reparation av industriell 

luftkonditioneringsutrustning, jfr 29.230.07 

 

45.333  Kyl- och frysinstallationsarbeten  

 45.333.00 Kyl- och frysinstallationsarbeten i 45.33.12 

  Omfattar: 
− anläggningsarbeten avseende kyl- eller frysutrustning för bostäder, datorcentraler, 

kontor och butiker 
− underhåll och reparation av kyl- eller frysutrustning i bostäder 

Omfattar inte: 
− installation, underhåll och reparation av industriell kylutrustning, jfr 29.230.07 

 

45.339  Övriga VVS-arbeten  

 45.339.00 Installation av gasarmaturer 45.33.30 

  Omfattar även: 
− installationsarbeten för distribution av diverse gaser (t.ex. syre på sjukhus) och 

anslutning av annan utrustning som utnyttjar gas 
− installation av gasmätare 

Omfattar inte: 
− installationsarbeten för rumsuppvärmning (utnyttjande gas eller något annat), 

jfr 45.331.01  
− ventilations- och luftkonditioneringsarbeten, jfr 45.332.00 resp. 45.333.00 

 

45.34  Andra bygginstallationer  

45.340  Andra bygginstallationer  

 45.340.01 Uppsättning av inhägnader och staket 45.34.10 

  Omfattar: 
− byggande av stängsel, staket och liknande inhägnader, vilka kan vara gjorda av 

olika material (metalltråd, trä, stål, glasfiber) och användas på olika platser 
(tennisbanor o.d., lekplatser, bostads- eller industrifastigheter) 

 

 45.340.02 Installation av belysnings- och signalsystem till vägar, flygfält och 
hamnar 

45.34.21 

  
Omfattar: 
− elinstallation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält, 

hamnar och liknande anläggningar 
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Omfattar inte: 
− anläggningsarbeten för kontroll- och säkerhetssystem för järnvägsspår, jfr 

45.230.03 

 45.340.03 Installation av diverse andra elektriska anordningar 45.34.22 

 45.340.04 Installation av persienner och markiser 45.34.31 

 45.340.05 Övriga installationer 45.34.32 

  
Omfattar: 
− övriga installationer av artiklar som inte anses utgöra en del av byggnadsverkets 

basstruktur 
− uppsättning av skyltar (ljusskyltar och andra), utom vägmärken 
− allmänt tekniskt underhåll och reparation av byggnadsinstallationer 

 

45.4  Slutbehandling av byggnader  

45.41  Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten  

45.410  Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten  

 45.410.00 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 45.41.10 

  
Omfattar: 
− invändiga och utvändiga arbeten med puts och stuck samt med basmaterial för 

putsning 
− uppsättning av väggbeklädnad (utan puts), där det ingår installation av 

väggplattor som i allmänhet är av gips 

 

45.42  Byggnadssnickeriarbeten  

45.420  Byggnadssnickeriarbeten  

 45.420.01 Installation av dörr- och fönsterkarmar 45.42.11 

  
Omfattar: 
− installation av dörr- och fönsterkarmar samt av dörrar, fönster, fönsterluckor, 

inklusive sådana med spjälor, garageportar etc., som är tillverkade av alla slags 
material 

− förstärkning av ytterdörrar och installation av säkerhetsdörrar  
− installation av branddörrar 

 

 45.420.02 Installation av andra byggnadsdelar av metall 45.42.12 

  
Omfattar: 
− installation av flyttbara skiljeväggar och undertak på metallkonstruktioner 
− installation av verandor och växthus för privathus 

Omfattar inte: 
− installation av inhägnader och staket av metall, jfr 45.340.01 
− installation av dörr- och fönsterkarmar av metall, jfr 45.420.01  
− järnarbeten avseende ornament, jfr 45.450.01 

 

 45.420.03 Installation av andra byggnadsdelar av icke-metall 45.42.13 

  
Omfattar: 
− byggarbeten där det ingår snickeriarbeten med andra material än metaller 
− installation av invändiga trappor, byggande av väggskåp, installation av fast in-

redning till kök 
− installation av fjällpanel, annan panel etc. 

Omfattar inte: 
− installation av andra inhägnader och staket, jfr 45.340.01 
− installation av dörr- och fönsterkarmar, jfr 45.420.01 

 

45.43  Golv- och väggbeläggningsarbeten  

45.430  Golv- och väggbeläggningsarbeten  

 45.430.01 Kakelsättning och klinkerläggning, utomhus 45.43.11 

  
Omfattar: 
− läggning eller sättning av vägg- och golvplattor samt stenplattor av keramiskt 

material, betong eller sten, på utsidan av respektive utanför hus och andra bygg-
nadsverk  
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− prydnadsbeläggning av byggnaders ytterväggar med keramiska material, kakel-
ugnar, sten, tegel etc. 

 45.430.02 Kakelsättning och klinkerläggning, inomhus 45.43.12 

  
Omfattar: 
− läggning eller sättning av vägg- och golvplattor av keramiskt material, betong 

eller huggen sten, inuti hus och andra byggnadsverk 

 

 45.430.03 Läggning av mjuka mattor och linoleummattor 45.43.21 

  
Omfattar: 
− läggning av textilmattor, linoleummattor och andra mjuka golvbeläggningar  

 45.430.04 Läggning av andra golv 45.43.22 

  
Omfattar: 
− läggning av andra golv och golvbeläggningar, även parkett och andra golvbelägg-

ningar av lövved samt asfaltplattor, inklusive närstående arbeten med färdigställ-
ande såsom slipning, boning, spärrgrundning 

Omfattar inte: 
− installation av betonggolv (utom betongplattor), jfr 45.250.05 
− installation av golvplattor av sten, betong eller keramiskt material, jfr 

45.430.01 resp. 45.430.02 

 

 45.430.05 Väggbeklädning och tapetsering 45.43.23 

  Omfattar: 
− uppsättning av papperstapeter och andra mjuka väggbeklädnader 

 

 45.430.06 Mosaik- och liknande utsmyckningsarbeten inomhus 45.43.30 

  Omfattar: 
− tillverkning av terrazzoarbeten genom gjutning på plats samt invändiga marmor-, 

granit- eller skifferarbeten 

Omfattar inte: 
− utvändiga utsmyckningsarbeten, jfr 45.250.08 
− installation av plattor, jfr 45.430.02 

 

45.44  Måleri- och glasmästeriarbeten  

45.441  Måleriarbeten  

 45.441.01 Invändiga måleriarbeten i byggnader 45.44.21 

  Omfattar: 
− invändiga måleriarbeten (huvudsakligen i prydnadssyfte) i byggnader samt 

liknande arbeten (påläggning av skikt av olika slag såsom lack m.m.) 

 

 45.441.02 Utvändiga måleriarbeten på byggnader 45.44.22 

  Omfattar: 
− utvändiga måleriarbeten på byggnader (huvudsakligen i skyddande syfte)  
− måleriarbeten på räcken, galler, dörr- och fönsterkarmar på byggnader etc.  
− målning av tak 

Omfattar inte: 
− vattentätningsarbeten, jfr 45.229.03 
− målning av vägmarkeringar samt markeringar på parkeringsplatser och lik-

nande ytor, jfr 45.230.05 

 

 45.441.03 Målning av anläggningar 45.44.23 

  Omfattar inte: 
− målning av vägmarkeringar samt markeringar på parkeringsplatser och lik-

nande ytor, jfr 45.230.05 

 

45.442  Glasmästeriarbeten  

 45.442.00 Glasmästeriarbeten 45.44.10 

  Omfattar: 
− uppförande av av glasarbeten, väggbeklädnader av glas, spegelväggar och andra 

glasvaror 
− montering av fönsterglas 
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Omfattar inte: 
− bilglasarbeten, jfr 50.202.01 resp. 50.202.02 

45.45  Annan slutbehandling av byggnader  

45.450  Annan slutbehandling av byggnader  

 45.450.01 Montering av ornament 45.45.11 

  Omfattar: 
− installation av standardplåt eller specialtillverkad plåt 
− järn- eller stålarbeten för prydnadsändamål samt prydnadsmetallarbeten  
− installation av galler som skydd för radiatorer 

Omfattar inte: 
− anläggning av plåttak, jfr 45.221.01  

 

 45.450.02 Utvändig rengöring av byggnader 45.45.12 

  Omfattar: 
− rengöring av fasader med ånga eller genom blästring 

 

 45.450.03 Diverse annan slutbehandling av byggnader 45.45.13 

  Omfattar: 
− övrig slutbehandling av byggnader, t.ex. akustikarbeten där det ingår installation 

av akustikplattor av olika slag samt installation av andra material, på innerväggar 
och i innertak  

− installation av privata simbassänger 

Omfattar inte: 
− ljudisolering, jfr 45.320.02 

 

45.5  Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare  

45.50  Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare  

45.500  Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare  

 45.500.00 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 45.50.10 

  Omfattar: 
− uthyrning av kranar med förare 

Omfattar inte: 
− operationell leasing och uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner utan 

förare, jfr 71.320.00 

 

    

G  PARTIHANDELS- OCH DETALJHANDELSTJÄNSTER; 
REPARATION AV MOTORFORDON, MOTORCYKLAR, 
HUSHÅLLSARTIKLAR OCH PERSONLIGA ARTIKLAR 

 

50  Handel med och service av motorfordon och motorcyklar; detaljhandel 
med drivmedel 

 

50.1  Handel med motorfordon utom motorcyklar  

50.10  Handel med motorfordon utom motorcyklar  

50.101  Handel med lastbilar, bussar och specialfordon  

  Omfattar: 
− handel med både nya och begagnade fordon 

 

 50.101.01 Partihandel med lastbilar och bussar i 50.10.11 

  Omfattar: 
− partihandel med lastbilar, dragbilar och bussar inklusive långfärdsbussar 

 

 50.101.02 Partihandel med specialfordon och andra motorfordon 50.10.14 

  Omfattar: 
− partihandel med t.ex. ambulanser, brandbilar, bärgningsbilar, snöskotrar m.fl. 
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Omfattar inte: 
− partihandel med specialfordon till jord- och skogsbruk t.ex. traktorer, jfr 51.880 
− partihandel med specialfordon till gruv-, bygg- och anläggningsverksamhet, 

t.ex. bandtraktorer, jfr 51.820.00 

 50.101.03 Agenturhandel med lastbilar, bussar och specialbilar i 50.10.30 

50.102  Handel med personbilar  

 50.102.01 Partihandel med personbilar 50.10.12 

 50.102.02 Agentur- och auktionshandel med personbilar i 50.10.30 

  Omfattar även: 
− handel på internet 

 

 50.102.03 Detaljhandel med nya personbilar 50.10.21 

  Omfattar: 
− detaljhandel med nya motorfordon för persontrafik inklusive specialfordon, 

motorfordon för ovanliga terrängförhållanden samt andra nya motorfordon för 
persontrafik med styrinrättning av biltyp 

 

 50.102.04 Detaljhandel med begagnade personbilar 50.10.22 

  Omfattar: 
− detaljhandel med begagnade motorfordon för persontrafik inklusive special-

fordon, motorfordon för ovanliga terrängförhållanden samt andra begagnade 
motorfordon för persontrafik med styrinrättning av biltyp 

 

50.103  Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar  

  Omfattar: 
− handel med både nya och begagnade husvagnar och husbilar 

 

 50.103.01 Partihandel med husvagnar, husbilar och andra campingvagnar 50.10.13 

 50.103.02 Agentur- och auktionshandel med husvagnar, husbilar och andra 
campingvagnar 

i 50.10.30 

 50.103.03 Detaljhandel med husvagnar, husbilar och andra campingvagnar 50.10.23 

 50.103.04 Partihandel med släpfordon och påhängsvagnar i 50.10.11 

 50.103.05 Agentur- och auktionshandel med släpfordon och påhängsvagnar i 50.10.30 

50.2  Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar  

  Omfattar: 
− underhåll och reparation av motorfordon som ingår i 50.1 

Omfattar inte: 
− detaljhandel med, samt enkla installationer av utrustning till motorfordon utom 

motorcyklar, jfr 50.302.02 

 

50.20  Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar  

50.201  Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar  

 50.201.01 Allmän service och reparation av personbilar (utom reparation och 
service av elsystem, däck och karosseri) 

50.20.11 

  Omfattar: 
− mekaniskt underhåll och reparation av personbilar, vilket kan innefatta översyn 

av motorer, finjustering av motorer, reparation och justering av förgasare, repa-
ration av elektroniska insprutningssystem, reparation och justering av styrin-
rättningar, reparation av upphängningar, reparation och justering av bromsar, 
reparation och justering av kraftöverföringssystem, reparation av avgassystem 
och reparation av kylsystem  

− arbeten avseende återkommande kontroller eller sådana kontroller som ombesörjs 
av servicestationer 

Omfattar inte: 
− teknisk besiktning av bilar, jfr 74.300.04 
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 50.201.02 Allmän service och reparation av andra motorfordon än personbilar 
(utom reparation och service av elsystem och karosseri) 

i 50.20.21 

  Omfattar: 
− mekaniskt underhåll och reparation av andra motorfordon än personbilar, vilket 

kan innefatta översyn av motorer, finjustering av motorer, reparation och juste-
ring av förgasare, reparation och justering av styrinrättningar, reparation av upp-
hägningar, reparation och justering av bromsar, reparation och justering av kraft-
överföringssystem, reparation av avgassystem, reparation av kylsystem samt 
andra underhålls- och reparationstjänster 

Omfattar inte: 
− teknisk besiktning av bilar, jfr 74.300.04 
− allmän service och reparation på motorcyklar, jfr 50.400.04 

 

 50.201.03 Biltvätt o.d. 50.20.31 

  Omfattar: 
− tvätt av bilar, bussar och andra motorfordon inklusive invändig rengöring, 

underredsbehandling, polering och vaxning etc. 

Omfattar inte: 
− städning av bussar, tåg, flygplan och fartyg, jfr 74.701.03 

 

 50.201.04 Nödreparationer och bogsering av motorfordon 50.20.32 

50.202  Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar  

 50.202.01 Reparation av karosseri på personbilar och liknande tjänster (reparation 
av lås, dörrar och fönster, omlackering samt reparation av krockskador) 

50.20.14 

  Omfattar: 
− reparation av karosseri och liknande tjänster för personbilar, vilket kan innefatta 

reparation av dörrar och lås, riktning och reparation av stötfångare, omlackering, 
reparation av krockskador, byte av vindrutor och fönster samt annan reparation av 
bilkarosser 

− reparation av säten till personbilar 

 

 50.202.02 Reparation av karosseri, och liknande tjänster (reparation av lås, dörrar 
och fönster, omlackering samt reparation av krockskador), för andra 
motorfordon än personbilar 

50.20.23 

  Omfattar: 
− reparation av karosseri och liknande tjänster för andra motorfordon än person-

bilar, vilket kan innefatta reparation av dörrar och lås, riktning och reparation av 
stötfångare, omlackering, reparation av krockskador, byte av vindrutor och 
fönster samt annan reparation av karosser för andra motorfordon än personbilar. 

− reparation av säten till andra motorfordon än personbilar 

Omfattar inte: 
− reparation av karosser för motorcyklar och skotrar, jfr 50.400.04 

 

50.203  Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom 
motorcyklar  

 

 50.203.01 Reparation av elsystem till personbilar 50.20.12 

  Omfattar: 
− reparation av elsystem till personbilar samt laddning av batterier till personbilar 

 

 50.203.02 Reparation av elsystem på andra motorfordon än personbilar och 
motorcyklar 

50.20.22 

  Omfattar: 
− reparation av elsystem och laddning av batterier, för andra motorfordon än per-

sonbilar och motorcyklar 

 

50.204  Däckservice  

 50.204.01 Reparation av däck till personbilar inklusive hjuljustering och -
balansering 

50.20.13 
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  Omfattar: 
− reparation av punkteringar på personbilar samt justering, inklusive av skränkning, 

och balansering av hjul på personbilar  
− däckmontering 
− reparation av innerslangar 

Omfattar inte: 
− regummerade däck, jfr 25.120 
− detaljhandel med däck, jfr 50.302.01 

 

 50.204.02 Reparation av däck, justering och balansering av hjul, på andra 
motorfordon än personbilar 

i 50.20.21 

  Omfattar: 
− reparation av punkteringar på andra motorfordon än personbilar och motorcyklar, 

samt justering inkl skränkning och balansering av hjul 
− reparation av innerslangar 

Omfattar inte: 
− regummerade däck, jfr 25.120 
− detaljhandel med däck, jfr 50.302.01 
− reparation och handel med däck till motorcyklar, jfr 50.400 

 

50.3  Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar  

50.30  Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar  

  Omfattar: 
− handel med nya eller begagnade reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 

motorcyklar t.ex. stötfångare, växellådor, kylare, kopplingar, ljuddämpare och 
hjul 

 

  Omfattar inte: 
− handel med begagnade reservdelar i samband med bilskrotar, jfr 51.571.00 

 

 

50.301  Parti- och agenturhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon 
utom motorcyklar 

 

 50.301.01 Partihandel med däck 50.30.11 

  Omfattar: 
− partihandel med däck till alla motorfordon, även traktorer (ej till motorcyklar, 

mopeder och skotrar, jfr 50.400.02) 

 

  Omfattar även: 
− partihandel med innerslangar 

 

 50.301.02 Partihandel med andra reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 
motorcyklar 

50.30.12 

  
Omfattar även: 
− partihandel med t.ex. stötfångare, växellådor, kylare, kopplingar, ljuddämpare, 

elektriska tjuvlarm, och hjul till motorfordon (ej till motorcyklar, mopeder och 
skotrar, jfr 50.400.02) 

 

  
Omfattar inte: 

− partihandel med bilradior, jfr 51.432.00  

 50.301.03 Agenturhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 
motorcyklar 

50.30.30 

  
Omfattar även: 
− agenturhandel med elektriska tjuvlarm till motorfordon utom motorcyklar 

Omfattar inte: 
− agenturhandel med bilradior, jfr 51.150.00 

 

50.302  Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 
motorcyklar 

 

 50.302.01 Detaljhandel med däck 50.30.21 

 50.302.02 Detaljhandel med andra reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 
motorcyklar 

50.30.22 
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  Omfattar även: 
− postorderförsäljning med hjälp av specialkataloger för utrustning till motorfordon 
− detaljhandel med tjuvlarm avsedda för motorfordon utom motorcyklar 
− enklare installationer i samband med detaljhandel 

 Omfattar inte: 
− detaljhandel med bilradior, jfr 52.452.00 
− detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorcyklar, mopeder och 

skotrar, jfr 50.400.03  

 

50.4  Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och till-
behör 

 

50.40  Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och till-
behör 

 

50.400  Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och till-
behör 

 

  Omfattar även: 
− handel med och service av mopeder och skotrar inkl reservdelar och tillbehör 

 

  Omfattar inte: 
− handel med snöskotrar, jfr 50.101.02 
− handel med cyklar, jfr 51.180.02, 51.472.00 resp. 52.485.00 
− underhåll och reparation av cyklar, jfr 52.740.02 

 

 50.400.01 Agenturhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 50.40.30 

 50.400.02 Partihandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 50.40.10 

 50.400.03 Detaljhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 50.40.20 

 50.400.04 Underhåll och reparation av motorcyklar  50.40.40 

  Omfattar: 
− underhåll och reparation av motorcyklar, mopeder, skotrar inklusive karosser 

Omfattar även: 
− specialiserade arbeten avseende tekniska fel på motorcyklar, mopeder och skotrar 

Omfattar inte: 
− underhåll och reparation av snöskotrar, jfr 50.202.02 resp. 50.203.02 

 

50.5  Detaljhandel med drivmedel  

50.50  Detaljhandel med drivmedel  

50.500  Detaljhandel med drivmedel  

 50.500.00 Detaljhandel med drivmedel 50.50.10 

  Omfattar: 
− detaljförsäljning, som utförs av detaljister eller agenter, av drivmedel (dieselolja, 

högkvalitativ bensin, blyfri bensin, gasol etc.) till alla slags kunder 

Omfattar även: 
− detaljhandel med smörjoljor, frostskyddsvätskor etc. 

Omfattar inte: 
− biltvättjänster, jfr 50.201.03 
− detaljhandel med tillbehör till motorfordon utom motorcyklar, jfr 50.302 
− detaljhandel med olja eller gas för uppvärmning, matlagning eller andra 

ändamål, jfr 52.499.03 

 

51  Parti- och agenturhandel utom med motorfordon  

51.1  Agenturhandel  

  Omfattar: 
− grossisthandel som utförs av grossister som handlar för andras räkning såsom 

kommissionärer och mäklare av handelsvaror 
− tjänster som utförs av dem som för samman säljare och köpare eller som utför 

handelstransaktioner för en huvudmans räkning, inklusive på internet 
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Omfattar även: 
− tjänster av auktionshus som sysslar med agenturhandel, inklusive agenturhandels-

auktioner på internet 

51.11  Agenturhandel med levande djur, jordbruksråvaror, textilråvaror och 
textilhalvfabrikat 

 

51.110  Agenturhandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och 
textilhalvfabrikat 

 

 51.110.01 Agenturhandel med levande djur 51.11.11 

 51.110.02 Agenturhandel med jordbruksråvaror, textilråvaror och textilhalvfab-
rikat 

51.11.12 

51.12  Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier  

51.120  Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier  

 51.120.01 Agenturhandel med bränsle 51.12.11 

 51.120.02 Agenturhandel med malm och metaller 51.12.12 

  Omfattar: 
− försäljning, mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt, av malmer och 

metaller inklusive metallavfall och -skrot 

 

 51.120.03 Agenturhandel med industrikemikalier 51.12.13 

  Omfattar: 
− försäljning, mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt, av industri-

kemikalier (baskemikalier för industrin, plaster, konstfibrer utom glasfiber, göd-
selmedel etc.) 

 

51.13  Agenturhandel med virke och byggmaterial  

51.130  Agenturhandel med virke och byggmaterial  

 51.130.01 Agenturhandel med virke 51.13.11 

 51.130.02 Agenturhandel med andra byggmaterial än virke 51.13.12 

  Omfattar: 
− försäljning, mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt, av byggmaterial 

(t.ex. färg och fernissa, bituminösa byggmaterial, keramiska byggvaror, bygg-
material av glas etc.) 

 

51.14  Agenturhandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luft-
fartyg 

 

51.141  Agenturhandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luft-
fartyg, utom kontorsutrustning och datorer 

 

 51.141.01 Agenturhandel med maskiner och industriell utrustning, ej kontors-
utrustning och datorer 

51.14.12 

 51.141.02 Agenturhandel med fartyg och luftfartyg 51.14.13 

51.142  Agenturhandel med kontorsutrustning och datorer  

 51.142.00 Agenturhandel med kontorsutrustning och datorer 51.14.11 

51.15  Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror  

51.150  Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror  

 51.150.00 Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 51.15.10 

  Omfattar: 
− försäljning, mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt, av möbler, 

hushållsartiklar (möbler och inventarier, husgeråd för hushåll), järnhandelsvaror 
(skär- och klippverktyg, järnhandelsvaror i allmänhet) samt elektriska järn-
handels- och hushållsapparater 
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Omfattar även: 
− agenturhandel med bilradior 

51.16  Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror  

51.160  Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror  

 51.160.01 Agenturhandel med textilier 51.16.11 

 51.160.02 Agenturhandel med kläder och skodon 51.16.12 

 51.160.03 Agenturhandel med lädervaror 51.16.13 

51.17  Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak  

51.170  Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak  

 51.170.01 Agenturhandel med livsmedel och drycker 51.17.11 

 51.170.02 Agenturhandel med tobak 51.17.12 

51.18  Agenturhandel med annat specialsortiment  

51.180  Agenturhandel med annat specialsortiment  

 51.180.01 Agenturhandel med farmaceutiska och medicinska produkter samt 
kosmetika 

51.18.11 

 51.180.02 Agenturhandel med annat specialsortiment  51.18.12 

  Omfattar: 
− försäljning, mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt, av övriga varor 

(t.ex. avfall, papper och pappersvaror, nöjes-, fritids- och sportartiklar, cyklar, 
fotoutrustning, musikinstrument, smycken och ur) 

 

51.19  Agenturhandel med blandat sortiment  

51.190  Agenturhandel med blandat sortiment  

 51.190.00 Agenturhandel med blandat sortiment 51.19.10 

51.2  Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur  

51.21  Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder  

51.210  Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder  

 51.210.01 Partihandel med spannmål 51.21.11 

  Omfattar inte: 
− partihandel med djurfoder, jfr 51.210.04 

 

 51.210.02 Partihandel med utsäde, utom oljeväxtfrön 51.21.12 

 51.210.03 Partihandel med oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter 51.21.13 

 51.210.04 Partihandel med djurfoder 51.21.14 

 51.210.05 Partihandel med andra jordbruksråvaror 51.21.15 

  Omfattar: 
− partihandel med andra jordbruksråvaror, t.ex. andra vegetabiliska eller animaliska 

råvaror till textilier samt andra ätbara produkter av animaliskt ursprung 

 

51.22  Partihandel med blommor och växter  

51.220  Partihandel med blommor och växter  

 51.220.00 Partihandel med blommor och växter 51.22.10 

51.23  Partihandel med levande djur  

51.230  Partihandel med levande djur  

 51.230.00 Partihandel med levande djur 51.23.10 
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51.24  Partihandel med hudar, skinn och läder  

51.240  Partihandel med hudar, skinn och läder  

 51.240.00 Partihandel med hudar, skinn och läder 51.24.10 

  Omfattar: 
− partihandel med hudar och skinn samt med garvat eller berett läder 

 

51.25  Partihandel med råtobak  

51.250  Partihandel med råtobak  

 51.250.00 Partihandel med råtobak 51.25.10 

51.3  Partihandel med livsmedel, drycker och tobak  

51.31  Partihandel med frukt och grönsaker  

51.310  Partihandel med frukt och grönsaker  

 51.310.01 Partihandel med potatis 51.31.11 

 51.310.02 Partihandel med andra oberedda grönsaker, frukt och nötter 51.31.12 

51.32  Partihandel med kött och köttvaror  

51.320  Partihandel med kött och köttvaror  

 51.320.01 Partihandel med kött, fågel och vilt 51.32.11 

 51.320.02 Partihandel med köttprodukter 51.32.12 

  Omfattar: 
− partihandel med köttprodukter, ätbart slaktavfall samt hållbarhetsbehandlade och 

beredda köttprodukter 

 

51.33  Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett  

51.330  Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett  

 51.330.01 Partihandel med mejeriprodukter 51.33.11 

  Omfattar: 
− partihandel med mjölk i flytande form eller torrmjölk, grädde, smör, yoghurt, ost 

och andra mejeriprodukter 

 

 51.330.02 Partihandel med ägg 51.33.12 

 51.330.03 Partihandel med matolja och matfett 51.33.13 

51.34  Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker  

51.340  Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker  

  Omfattar även: 
− sådan blandning, rening och buteljering som vanligen utförs i samband med 

partihandel 

 

 51.340.01 Partihandel med frukt- och grönsaksjuice, mineralvatten och andra 
alkoholfria drycker 

51.34.11 

  Omfattar inte: 
− partihandel med kaffe, te och kakaopulver, jfr 51.370.00 

 

 51.340.02 Partihandel med öl, vin, likör och andra alkoholhaltiga drycker 51.34.12 

51.35  Partihandel med tobak  

51.350  Partihandel med tobak  

 51.350.00 Partihandel med tobak 51.35.10 

51.36  Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer  

51.360  Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer  
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 51.360.01 Partihandel med socker 51.36.11 

 51.360.02 Partihandel med choklad och sockerkonfektyrer 51.36.12 

  Omfattar även: 
− partihandel med glass och sorbet 
− partihandel med bageriprodukter 

Omfattar inte: 
− partihandel med kakaopulver, jfr 51.370.00 

 

51.37  Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor  

51.370  Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor  

 51.370.00 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 51.37.10 

51.38  Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur  

51.380  Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur  

 51.380.01 Partihandel med fisk, skal- och blötdjur 51.38.10 

 51.380.02 Partihandel med beredda grönsaker, frukter och nötter 51.38.21 

 51.380.03 Partihandel med färdiglagade livsmedel, bl.a. barnmat, dietmat och 
andra homogeniserade matvaror 

51.38.22 

 51.380.04 Partihandel med mat till sällskapsdjur 51.38.23 

 51.380.05 Partihandel med övriga livsmedel  51.38.24 

  Omfattar: 
− partihandel med övriga livsmedel t.ex. salt, kvarnprodukter samt nudlar och 

liknande mjölprodukter 

Omfattar inte: 
− partihandel med frysta produkter, klassificeras efter typ 

 

51.39  Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak  

51.390  Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak  

 51.390.01 Icke specialiserad partihandel med frysta livsmedel 51.39.11 

 51.390.02 Icke specialiserad partihandel med icke frysta livsmedel samt drycker 
och tobak 

51.39.12 

51.4  Partihandel med hushållsvaror  

51.41  Partihandel med textilier  

51.410  Partihandel med textilier  

 51.410.01 Partihandel med beklädnadstextilier 51.41.11 

  Omfattar: 
− partihandel med beklädnadstextilier (t.ex. vävnader och tuftvaror av textilmaterial 

samt specialgjorda trikåvaror för tillverkning av kläder) 

 

 51.410.02 Partihandel med andra textilier 51.41.12 

 51.410.03 Partihandel med sybehör 51.41.13 

  Omfattar: 
− partihandel med sybehör (t.ex. garn och tråd av naturliga eller konstgjorda textil-

fibrer) 
− partihandel med synålar, stickor och liknande artiklar 

 

 51.410.04 Partihandel med hushållslinne 51.41.14 

51.42  Partihandel med kläder och skodon  

51.420  Partihandel med kläder och skodon  
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 51.420.01 Partihandel med kläder utom underkläder 51.42.11 

  Omfattar även: 
− partihandel med idrottskläder 

Omfattar inte: 
− partihandel med päls och pälskläder, jfr 51.420.03 

 

 51.420.02 Partihandel med underkläder 51.42.12 

 51.420.03 Partihandel med pälsvaror 51.42.13 

  Omfattar även: 
− partihandel med pälskläder 

 

 51.420.04 Partihandel med skodon 51.42.14 

  Omfattar även: 
− partihandel med träningsskor och liknande skodon med yttersulor av gummi, 

plast, läder eller konstläder och med överdelar av textilmaterial. 

Omfattar inte: 
− partihandel med speciella skodon för sport, såsom fotbollsskor, skridskor och 

pjäxor, jfr 51.472.00 

 

 51.420.05 Partihandel med tillbehör till kläder 51.42.15 

  Omfattar: 
− partihandel med tillbehör till kläder, t.ex. hattar och andra huvudbonader, 

paraplyer, promenadkäppar, bälten o.d. 

 

51.43  Partihandel med hushållsapparater, radio- och TV-varor  

51.431  Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och –apparater  

 51.431.00 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och –apparater 51.43.11 

  Omfattar: 
− partihandel med hushållsapparater t.ex. kylskåp och frysar, diskmaskiner, tvätt-

maskiner och torkmaskiner för hushållsbruk, hushållsutrustning för matlagning 
och uppvärmning, dammsugare, symaskiner och andra små elektriska hushålls-
apparater 

 

51.432  Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning  

 51.432.00 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 51.43.21 

  Omfattar: 
− partihandel med radio- och TV-apparater 
− partihandel med ljudanläggningar 
− partihandel med cd- och dvd-spelare 
− partihandel med videokameror och videobandspelare 
− partihandel med bilradior 

 

51.433  Partihandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband, samt 
dvd-, cd- och grammofonskivor 

 

 51.433.00 Partihandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband, samt 
dvd-, cd- och grammofonskivor 

51.43.22 

51.434  Partihandel med elartiklar  

 51.434.01 Partihandel med belysningsartiklar 51.43.12 

 51.434.02 Partihandel med ledningar, strömbrytare och annat elinstallations-
material för hushållsbruk 

51.43.13 

51.44  Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel  

51.440  Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel  

 51.440.01 Partihandel med bestick och andra bordsartiklar av metall 51.44.11 

 51.440.02 Partihandel med glas och porslin samt keramikvaror 51.44.12 
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  Omfattar: 
− partihandel med sådana glasvaror som används vid matbordet eller i köket, som 

inomhusdekoration eller för liknande ändamål, samt keramiska hushålls- och 
prydnadsartiklar 

Omfattar inte: 
− partihandel med sanitetsutrustning, jfr 51.530.03 

 

 51.440.03 Partihandel med tapeter 51.44.13 

 51.440.04 Partihandel med rengöringsmedel 51.44.14 

  Omfattar: 
− partihandel med rengörings- och polermedel 

Omfattar inte: 
− partihandel med tvål för personligt bruk, jfr 51.450.00 

 

51.45  Partihandel med parfym och kosmetika  

51.450  Partihandel med parfym och kosmetika  

 51.450.00 Partihandel med parfym och kosmetika 51.45.10 

  Omfattar: 
− partihandel med parfymer, kosmetika och toalettartiklar 

 

51.46  Partihandel med apoteksvaror samt kirurgisk och ortopedisk utrustning  

51.460  Partihandel med apoteksvaror samt kirurgisk och ortopedisk utrustning  

 51.460.01 Partihandel med apoteksvaror 51.46.11 

  Omfattar även: 
− partihandel med plåster, första hjälpen-utrustning etc. 

 

 51.460.02 Partihandel med kirurgisk och ortopedisk utrustning 51.46.12 

51.47  Partihandel med andra hushållsvaror  

51.471  Partihandel med möbler för hemmet   

 51.471.00 Partihandel med möbler för hemmet 51.47.11 

  Omfattar inte: 
− partihandel med kontorsmöbler, jfr 51.852.00 

 

51.472  Partihandel med sport- och fritidsartiklar  

 51.472.00 Partihandel med sport- och fritidsartiklar 51.47.35 

  Omfattar: 
− partihandel med sportartiklar t.ex. skidutrustning, vattensportutrustning, utrust-

ning för sportfiske, artiklar och utrustning för friidrott samt andra artiklar och 
annan utrustning för idrott eller utomhusspel inklusive cyklar, fritidsbåtar etc. 

Omfattar även: 
− partihandel med speciella skodon för sport, såsom fotbollsskor, skridskor och 

skidpjäxor, 

Omfattar inte: 
− partihandel med träningsskor och liknande skodon med yttersulor av gummi, 

plast, läder eller konstläder och med överdelar av textilmaterial, jfr 51.420.04. 
− partihandel med idrottskläder, jfr 51.420.01 

 

51.473  Partihandel med kontorsförbrukningsvaror  

 51.473.00 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror  51.47.22 

  Omfattar: 
− partihandel med kontorsböcker, skrivmaterial, etiketter, pennvässare, plastmap-

par, hålslag m.m. 
− partihandel med pennor och bläck  
− partihandel med konstnärsmaterial 

 

51.479  Partihandel med övriga hushållsvaror  
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 51.479.01 Partihandel med böcker, tidningar och tidskrifter 51.47.21 

  Omfattar: 
− partihandel med böcker, tidningar, tidskrifter och annat tryckt material 

 

 51.479.02 Partihandel med icke-elektriska hushållsapparater 51.47.12 

 51.479.03 Partihandel med trävaror, korgarbeten, korkvaror m.m. 51.47.13 

  Omfattar: 
− partihandel med tunnbinderiarbeten, andra varor av trä, artiklar av kork, halm 

eller andra flätningsmaterial samt olika slags korgarbeten 

 

 51.479.04 Partihandel med golvbeläggningar 51.47.14 

  Omfattar: 
− partihandel med mattor och mjuka material som används till golvbeläggningar 

Omfattar inte: 
− partihandel med hårda golvmaterial, jfr 51.530.06 

 

 51.479.05 Partihandel med diverse andra hushållsvaror och hushållsartiklar  51.47.15 

  Omfattar: 
− partihandel med andra hushållsartiklar och hushållsutrustning (utom handverk-

tyg), t.ex. hushållsartiklar av metall 

Omfattar inte: 
− partihandel med bestick och andra bordsartiklar i metall, jfr 51.440.01 

 

 51.479.06 Partihandel med musikinstrument och noter 51.47.31 

 51.479.07 Partihandel med foto- och optikvaror 51.47.32 

  Omfattar: 
− partihandel med fotovaror, t.ex.fotoutrustningar, fotografiska plåtar och foto-

grafisk film 
− partihandel med optikvaror t.ex. glasögon, mikroskop och kikare 

Omfattar även: 
− partihandel med professionell foto- och optikutrustning 

Omfattar inte: 
− partihandel med videokameror, jfr 51.432.00 

 

 51.479.08 Partihandel med spel och leksaker 51.47.33 

  Omfattar även: 
− partihandel med videospel 

 

 51.479.09 Partihandel med ur, guldsmedsvaror och smycken 51.47.34 

  Omfattar inte: 
− partihandel med ädelstenar, jfr 51.569.03 

 

 51.479.10 Partihandel med lädervaror och reseffekter 51.47.36 

  Omfattar: 
− partihandel med reseffekter, handväskor o.d., sadelmakeriarbeten samt andra 

artiklar av läder 

Omfattar inte: 
− partihandel med läderkläder, jfr 51.420.01 

 

 51.479.11 Partihandel med övriga konsumtionsvaror  51.47.37 

51.5  Partihandel med insatsvaror, utom från jordbruket, samt avfallsproduk-
ter 

 

51.51  Partihandel med bränslen  

51.510  Partihandel med bränslen  

 51.510.01 Partihandel med fasta bränslen 51.51.11 

  Omfattar: 
− partihandel med fasta bränslen t.ex. brännved, stenkol och brunkol 
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 51.510.02 Partihandel med motorbränslen, inklusive flygbränslen 51.51.12 

 51.510.03 Partihandel med flytande och gasformiga bränslen samt liknande pro-
dukter, utom motorbränslen 

51.51.13 

51.52  Partihandel med metaller och metallmalmer  

51.520  Partihandel med metaller och metallmalmer  

 51.520.01 Partihandel med järnmalm 51.52.11 

 51.520.02 Partihandel med icke-järnhaltiga metallmalmer 51.52.12 

 51.520.03 Partihandel med obearbetat järn och stål 51.52.21 

 51.520.04 Partihandel med obearbetade icke-järnmetaller 51.52.22 

51.53  Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods  

51.530  Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods  

 51.530.01 Partihandel med leveransvirke 51.53.11 

 51.530.02 Partihandel med sågade och hyvlade trävaror 51.53.12 

 51.530.03 Partihandel med sanitetsgods 51.53.21 

 51.530.04 Partihandel med färg, fernissa och lacker 51.53.22 

 51.530.05 Partihandel med planglas 51.53.23 

 51.530.06 Partihandel med andra byggmaterial 51.53.24 

  Omfattar: 
− partihandel med andra byggmaterial såsom profiler och komponenter av järn och 

stål, dörrar, fönster och andra byggnadssnickerivaror, tegelstenar, block och 
plattor, lera och cement etc. 

Omfattar även: 
− partihandel med golvbeläggningar av hårda material, trä keramik m.fl. 

Omfattar inte: 
− partihandel med VVS-armatur, jfr 51.542.00 
− partihandel med mjuka golvmaterial, jfr 51.479.04 

 

51.54  Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur  

51.541  Partihandel med järnhandelsvaror  

 51.541.01 Partihandel med järnhandelsvaror, utom handverktyg 51.54.11 

 51.541.02 Partihandel med handverktyg 51.54.13 

  Omfattar: 
− partihandel med handverktyg såsom hammare, sågar, skruvmejslar samt övriga 

handverktyg 

 

51.542  Partihandel med VVS-armatur  

 51.542.00 Partihandel med VVS-armatur 51.54.12 

  Omfattar: 
− partihandel med utrustning för sanitetsinstallation såsom pannor, radiatorer, rör, 

ledningar, rördelar, kranar, T-rör och kopplingar 

 

51.55  Partihandel med kemiska produkter  

51.550  Partihandel med kemiska produkter  

 51.550.01 Partihandel med gödselmedel och kemiska produkter för jordbruket 51.55.11 

 51.550.02 Partihandel med syntetiska hartser och basplast 51.55.12 

 51.550.03 Partihandel med andra industrikemikalier 51.55.13 

51.56  Partihandel med andra insatsvaror  
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51.561  Partihandel med industriförnödenheter  

 51.561.00 Partihandel med industriförnödenheter i 51.56.13 

  
Omfattar: 
− partihandel med industriförnödenheter som inte ingår i de färdiga produkterna 

såsom skärvätskor, gastuber m.m. 

Omfattar inte: 
− partihandel med däck till fordon, jfr 50.301.01 

 

51.562  Partihandel med emballage  

 51.562.00 Partihandel med emballage i 51.56.13 

  
Omfattar: 
− partihandel med emballage, utom av jordbruksprodukter  

51.569  Partihandel med övriga insatsvaror  

  
Omfattar: 
− partihandel med övriga insatsvaror, utom jordbruksprodukter, t.ex. andra kemiska 

produkter, andra halvfabrikat av gummi eller plast och andra icke-metalliska 
mineraliska produkter samt ädelstenar. 

 

 51.569.01 Partihandel med papper och papp 51.56.11 

  
Omfattar: 
− partihandel med papper och papp i bulk  

 51.569.02 Partihandel med textilfibrer 51.56.12 

  
Omfattar: 
− partihandel med naturfibrer, konstgjorda textilstapelfibrer beredda för spinning 

samt andra konstgjorda fibrer 

 

 51.569.03 Partihandel med övriga insatsvaror utom papper och textilfibrer i 51.56.13 

  
Omfattar även: 
− partihandel med ädelstenar  

51.57  Partihandel med avfallsprodukter och skrot  

51.571  Partihandel med uttjänta fordon  

 51.571.00 Partihandel med uttjänta fordon i 51.57.10 

  
Omfattar: 
− demontering av bilar  
− partihandel med uttjänta bilar 
− försäljning av reservdelar från uttjänta bilar till privatpersoner och yrkesanvän-

dare 

Omfattar inte: 
− mekanisk sönderpressning av bilar med efterföljande sortering och separering, 

jfr 37.100.01 
− kemisk eller mekanisk bearbetning av avfall och skrot från uttjänta fordon till 

returråvara, som direkt kan användas i en industriell tillverkningsprocess, jfr 
37 

− partihandel med metallavfall och metallskrot, jfr 51.572.00 
− partihandel med avfall och skrot av icke-metall, jfr 51.573.00 
− partihandel med begagnade bilar, jfr 50.10 

 

51.572  Partihandel med metallavfall och metallskrot  

 51.572.00 Partihandel med metallavfall och metallskrot i 51.57.10 

  
Omfattar: 
− partihandel (inköp och försäljning) med metallavfall och metallskrot  
− insamling, sortering, separering, (om-)packning, lagring och leverans av metall-

avfall och metallskrot  
− isärtagning av metallvaror i maskiner eller datorer 

Omfattar inte: 
− kemisk eller mekanisk bearbetning av avfall och skrot och andra varor av me-

tall till returråvara, som direkt kan användas i en industriell tillverkningspro-
cess, jfr 37.100.01 
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− demontering av bilar, jfr 51.571.00 
− partihandel med avfall och skrot av icke-metall, jfr 51.573.00 

51.573  Partihandel med avfall och skrot av icke-metall  

 51.573.00 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall i 51.57.10 

  Omfattar: 
− partihandel (inköp och försäljning) med avfall och skrot av icke-metall och ma-

terial såsom begagnade däck, glas-, plast-, virkes-, pappers-, kartong- textilavfall 
etc. 

− insamling, sortering, (om-)packning, lagring och leverans av papper, lump etc. 
− insamling, sortering, separering, pressning, lagring och leverans av plastavfall, 

glasavfall, begagnade däck etc.  
− isärtagning av icke-metallvaror i maskiner och datorer  

Omfattar inte: 
− kemisk eller mekanisk bearbetning av avfall och skrot och andra varor av icke-

metall till returråvara, som direkt kan användas i en industriell tillverknings-
process, jfr 37.200.00 

− demontering av bilar, jfr 51.571.00 
− partihandel med metallavfall och metallskrot, jfr 51.572.00 
− butikshandel med övriga begagnade varor, jfr 52.509.00 
− hantering av avfall som inte skall återanvändas i en industriell tillverkningspro-

cess, jfr 90.02 
− insamling och bearbetning av hushålls- och industriavfall, jfr 90.02 

 

51.8  Partihandel med maskiner och utrustning  

51.81  Partihandel med verktygsmaskiner  

51.810  Partihandel med verktygsmaskiner  

 51.810.01 Partihandel med verktygsmaskiner för träbearbetning 51.81.11 

  Omfattar inte: 
− partihandel med skogsbruksmaskiner, jfr 51.880.02 

 

 51.810.02 Partihandel med verktygsmaskiner för metallbearbetning 51.81.12 

 51.810.03 Partihandel med verktygsmaskiner för bearbetning av andra material 51.81.13 

51.82  Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner  

51.820  Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner  

 51.820.00 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 51.82.10 

51.83  Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner  

51.830  Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner  

 51.830.00 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 51.83.10 

  Omfattar: 
− partihandel med maskiner och utrustning för tillverkning av textilier, kläder och 

läder, t.ex. maskiner för beredning, spinning, vävning och stickning av textilier, 
symaskiner samt maskiner för bearbetning av hudar, skinn eller läder 

Omfattar inte: 
− partihandel med symaskiner för hushållsbruk, jfr 51.431.00 

 

51.84  Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara  

51.840  Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara  

 51.840.00 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 51.84.10 

51.85  Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning samt 
kontorsmöbler 

 

51.851  Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning  

 51.851.00 Partihandel med kontorsmaskiner t.ex. skrivmaskiner, fotokopierings-
apparater och räknemaskiner 

51.85.11 
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  Omfattar inte: 
− partihandel med datorer, kringutrustning eller programvara, jfr 51.840.00  
− partihandel med kontorsmöbler, jfr 51.852.00 

 

51.852  Partihandel med kontorsmöbler  

 51.852.00 Partihandel med kontorsmöbler 51.85.12 

  Omfattar även: 
− partihandel med inredningar till butiker, t.ex. diskar, utställningsmontrar och 

hyllor 

 

51.86  Partihandel med elektronikkomponenter  

51.860  Partihandel med elektronikkomponenter  

 51.860.00 Partihandel med elektronikkomponenter 51.86.10 

  Omfattar: 
− partihandel med kondensatorer, elektriska motstånd, elektroniska kretsar, 

elektronrör, bildrör, transistorer, dioder, halvledarkomponenter, elektroniska 
integrerade kretsar och andra elektroniska mikrokretsar 

 

51.87  Partihandel med andra maskiner för industri, handel och sjöfart  

51.871  Partihandel med mät- och precisionsinstrument  

 51.871.01 Partihandel med instrument och apparater för navigering, lantmäteri, 
hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi, geofysik samt mätning 
av elektriska storheter 

i 51.87.15 

  Omfattar: 
− partihandel med barometrar, kompasser och navigationsinstrument m.m. 

 

 51.871.02 Partihandel med instrument och apparater för annan mätning, kontroll 
och provning 

i 51.87.16 

  Omfattar: 
− partihandel med gasmätare, varvräknare, vätskemätare, vågar (ej hushålls) och 

röntgeninstrument (ej medicinska) m.m. 

Omfattar inte: 
− partihandel med optiska mikroskop, jfr 51.479.07 

 

51.872  Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning  

 51.872.00 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning i 51.87.15 

51.873  Partihandel med teleprodukter  

 51.873.00 Partihandel med teleprodukter i 51.87.15 

  Omfattar: 
− partihandel med televisionskameror, telefoner, apparater för sändning av radio-

telefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television 

 

51.879  Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart  

 51.879.01 Partihandel med transportutrustning utom motorfordon, motorcyklar och 
cyklar 

51.87.11 

  Omfattar: 
− partihandel med transportutrustning utom motorfordon (inklusive motorcyklar) 

och cyklar, t.ex. fartyg och båtar för yrkestrafik, järnvägslok och motorvagnar för 
spårvagn samt rullande materiel, luftfartyg, rymdfarkoster, flygutrustning och 
flygmateriel samt annan transportutrustning 

Omfattar inte: 
− partihandel med motorfordon utom motorcyklar, jfr 50.101.01, 50.101.02, 

50.102.01 resp. 50.103.01 
− partihandel med motorcyklar, jfr 50.400.02 
− partihandel med cyklar och fritidsbåtar, jfr 51.472.00 

 

 51.879.02 Partihandel med tillbehör till maskiner och utrustning 51.87.12 
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  Omfattar: 
− partihandel med tillbehör till de maskiner och den utrustning som klassificeras i 

de andra underkategorierna inom grupp 51.8, t.ex. övriga maskindelar och övrig 
industriell materiel 

 

 51.879.03 Partihandel med lyft- och lastningsutrustning 51.87.13 

 51.879.04 Partihandel med maskiner för livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri 51.87.14 

 51.879.05 Partihandel med övriga elektriska maskiner och apparater i 51.87.15 

 51.879.06 Partihandel med andra maskiner, apparater och utrustning för allmänna 
och speciella ändamål 

i 51.87.16 

51.88  Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inklusive traktorer  

51.880  Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inklusive traktorer  

  Omfattar även: 
− partihandel med maskiner och verktyg för skogsbruket inklusive traktorer 

 

 51.880.01 Partihandel med jordbrukstraktorer 51.88.11 

 51.880.02 Partihandel med maskiner (ej traktorer), redskap och utrustning för jord- 
och skogsbruk 

51.88.12 

51.9  Övrig partihandel  

51.90  Övrig partihandel  

51.900  Övrig partihandel  

 51.900.00 Övrig partihandel 51.90.10 

  Omfattar: 
− partihandel med blandat sortiment utan särskild specialisering 
− övrig specialiserad partihandel 

 

52  Detaljhandel utom med motorfordon; reparation av hushållsartiklar och 
personliga artiklar 

 

52.1  Detaljhandel med brett sortiment  

52.11  Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak  

52.111  Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak  

 52.111.01 Varuhus- och stormarknadshandel, mest ej djupfrysta livsmedel, drycker 
och tobak 

i 52.11.12 

  Omfattar: 
− varuhushandel, varmed avses butikslokaler med minst 1500 m2 säljarea och brett 

sortiment där livsmedel, drycker och tobak överväger 
− stormarknadshandel, varmed avses butikslokaler med minst 2500 m2 säljarea och 

externt läge samt brett sortiment där livsmedel, drycker och tobak överväger 

 

 52.111.02 Varuhus- och stormarknadshandel, mest djupfrysta livsmedel 52.11.11 

  Omfattar: 
− varuhushandel, varmed avses butikslokaler med minst 1500 m2 säljarea och brett 

sortiment där djupfrysta livsmedel överväger 
− stormarknadshandel, varmed avses butikslokaler med minst 2500 m2 säljarea och 

externt läge samt brett sortiment där djupfrysta livsmedel överväger 

 

52.112  Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad  

 52.112.00 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad i 52.11.12 

  Omfattar: 
− butikshandel med mindre än 1500 m2 säljarea, typ ICA-och konsumbutiker 
− detaljhandel som bedrivs av diversehandlare som förutom sin huvudsakliga för-

säljning av livsmedel, drycker eller tobak även för flera andra varuslag såsom 
kläder, möbler, apparater och redskap, järnvaror eller kosmetika 
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52.12  Annan detaljhandel med brett sortiment  

52.121  Annan varuhus- och stormarknadshandel  

 52.121.00 Annan varuhus- och stormarknadshandel i 52.12.10 

  Omfattar: 
− detaljhandel som bedrivs av varuhus- och stormarknadshandel med högst 35% 

livsmedel, drycker och tobak och för ett allmänt varusortiment inklusive kläder, 
möbler, apparater och redskap, järnvaror, kosmetika, smycken, leksaker och 
sportartiklar 

 

52.129  Övrig detaljhandel med brett sortiment  

 52.129.00 Övrig detaljhandel med brett sortiment i 52.12.10 

  Omfattar: 
− butikshandel med mindre än 1500 m2 säljarea och med ett brett sortiment av 

varor och högst 35% livsmedel, drycker och tobak 

 

52.2  Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak  

52.21  Butikshandel med frukt och grönsaker  

52.210  Butikshandel med frukt och grönsaker  

 52.210.00 Butikshandel med frukt och grönsaker 52.21.10 

  Omfattar: 
− butikshandel med färska frukter och grönsaker 

Omfattar inte: 
− butikshandel med torkade, frysta eller konserverade frukter, grönsaker och 

nötter, jfr 52.279.02 

 

52.22  Butikshandel med kött och köttvaror  

52.220  Butikshandel med kött och köttvaror  

 52.220.00 Butikshandel med kött och köttvaror 52.22.10 

  Omfattar: 
− butikshandel med färskt, fryst eller konserverat kött, fjäderfäkött, viltkött samt 

köttvaror 

 

52.23  Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur  

52.230  Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur  

 52.230.00 Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 52.23.10 

52.24  Butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer  

52.241  Butikshandel med bröd och konditorivaror  

 52.241.00 Butikshandel med bröd och konditorivaror 52.24.11 

52.242  Butikshandel med konfektyrer  

 52.242.00 Butikshandel med konfektyrer 52.24.12 

  Omfattar: 
− butikshandel med choklad och sockerkonfektyrer, t.ex. frukter eller nötter som är 

konserverade i socker 

Omfattar även: 
− butikshandel med glass och sorbet 

 

52.25  Butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker  

52.250  Butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker  

 52.250.00 Butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 52.25.10 

  Omfattar inte: 
− butikshandel med mjölk, jfr 52.279.01 
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− butikshandel med kaffe och te, jfr 52.279.02 
− butikshandel med drycker som konsumeras på plats, jfr 55.400.00 

52.26  Butikshandel med tobak  

52.260  Butikshandel med tobak  

 52.260.00 Butikshandel med tobak 52.26.10 

52.27  Annan specialiserad butikshandel med livsmedel  

52.271  Butikshandel med hälsokost  

 52.271.00 Butikshandel med hälsokost i 52.27.12 

52.279  Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel  

 52.279.01 Butikshandel med mejeriprodukter och ägg 52.27.11 

 52.279.02 Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel, ej hälsokost, mejeri-
produkter och ägg 

i 52.27.12 

  Omfattar: 
− butikshandel med andra matvaror t.ex. torkade eller hållbarhetsbehandlade fruk-

ter, grönsaker och nötter, ris, ätbara oljor och fetter, salt, kaffe, te, socker, kakao-
pulver och kryddor, nudlar och liknande mjölprodukter 

 

52.3  Butikshandel med läkemedel, sjukvårdsartiklar, kosmetika och hygien-
artiklar 

 

52.31  Butikshandel med läkemedel  

52.310  Butikshandel med läkemedel  

 52.310.00 Butikshandel med läkemedel 52.31.10 

52.32  Butikshandel med sjukvårdsartiklar  

52.320  Butikshandel med sjukvårdsartiklar  

 52.320.00 Butikshandel med sjukvårdsartiklar 52.32.10 

52.33  Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar  

52.330  Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar  

 52.330.00 Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 52.33.10 

  Omfattar: 
− butikshandel med parfymer, kosmetiska artiklar, tvålar och toalettartiklar 

 

52.4  Övrig specialiserad butikshandel med nya varor  

52.41  Butikshandel med textilier  

52.410  Butikshandel med textilier  

 52.410.01 Butikshandel med textilier, utom sybehör 52.41.11 

  Omfattar: 
− butikshandel med vävnader och hushållstextilier såsom lakan, borddukar och 

handdukar 

Omfattar inte: 
− butikshandel med gardiner och trådgardiner, jfr 52.442.00 

 

 52.410.02 Butikshandel med sybehör 52.41.12 

  Omfattar: 
− butikshandel med sybehör (t.ex. garn och tråd av naturliga eller konstgjorda 

textilfibrer) 
− butikshandel med synålar, stickor och liknande artiklar 

 

52.42  Butikshandel med kläder  

52.421  Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat  
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 52.421.00 Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat i 52.42.10 

  Omfattar: 
− butikshandel med gång- och ytterkläder, underkläder och strumpor o.d., för män, 

kvinnor eller barn 
− butikshandel med kläder av läder eller skinn 
− butikshandel med huvudbonader, handskar och andra tillbehör till kläder 

Omfattar även: 
− butikshandel med sportkläder 

Omfattar inte: 
− butikshandel med sybehör, jfr 52.410.02 
− butikshandel med kläder, hattar och handskar av päls, jfr 52.425.00 

 

52.422  Butikshandel med herrkläder  

 52.422.00 Butikshandel med herrkläder i 52.42.10 

  Omfattar: 
− butikshandel med gång- och ytterkläder, underkläder och strumpor o.d., för män 
− butikshandel med kläder av läder eller skinn 
− butikshandel med huvudbonader, handskar och andra tillbehör till kläder 

Omfattar även: 
− butikshandel med sportkläder 

Omfattar inte: 
− butikshandel med sybehör, jfr 52.410.02 
− butikshandel med kläder, hattar och handskar av päls, jfr 52.425.00 

 

52.423  Butikshandel med damkläder  

 52.423.00 Butikshandel med damkläder i 52.42.10 

  Omfattar: 
− butikshandel med gång- och ytterkläder, underkläder och strumpor o.d., för 

kvinnor 
− butikshandel med kläder av läder eller skinn 
− butikshandel med huvudbonader och andra tillbehör till kläder 

Omfattar även: 
− butikshandel med sportkläder 

Omfattar inte: 
− butikshandel med sybehör, jfr 52.410.02 
− butikshandel med kläder, hattar och handskar av päls, jfr 52.425.00 

 

52.424  Butikshandel med barnkläder  

 52.424.00 Butikshandel med barnkläder i 52.42.10 

  Omfattar: 
− butikshandel med gång- och ytterkläder, underkläder och strumpor o.d., för barn 
− butikshandel med kläder av läder eller skinn 
− butikshandel med huvudbonader och andra tillbehör till kläder 

Omfattar även: 
− butikshandel med sportkläder 

Omfattar inte: 
− butikshandel med sybehör, jfr 52.410.02 
− butikshandel med kläder, hattar och handskar av päls, jfr 52.425.00 

 

52.425  Butikshandel med pälsar  

 52.425.00 Butikshandel med pälsar i 52.42.10 

  Omfattar även: 
− butikshandel med huvudbonader, handskar och muffar av päls 

Omfattar inte: 
− butikshandel med sybehör, jfr 52.410.02 

 

52.43  Butikshandel med skodon och lädervaror  



283 

 

SPIN 2002 Benämning CPA 2002 

52.431  Butikshandel med skodon  

 52.431.00 Butikshandel med skodon 52.43.11 

  Omfattar: 
− butikshandel med skodon av alla slags material och för alla ändamål 

Omfattar även: 
− butikshandel med träningsskor och liknande skodon med yttersulor av gummi, 

plast, läder eller konstläder och med överdelar av textilmaterial. 

Omfattar inte: 
− butikshandel med speciella skodon för sport, såsom fotbollsskor, skridskor och 

skidpjäxor, jfr 52.485.00 

 

52.432  Butikshandel med lädervaror och reseffekter  

 52.432.00 Butikshandel med lädervaror och reseffekter 52.43.12 

  Omfattar: 
− butikshandel med bagar och handväskor, sadelmakeriarbeten och andra läder-

varor samt reseffekter 

Omfattar inte: 
− butikshandel med skodon av läder, jfr 52.431.00 
− butikshandel med kläder av läder, jfr 52.42 
− butikshandel med handskar av läder, jfr 52.42 

 

52.44  Butikshandel med möbler samt belysnings och bosättningsartiklar  

52.441  Butikshandel med möbler för hemmet  

 52.441.00 Butikshandel med möbler för hemmet 52.44.11 

  Omfattar inte: 
− installation av skåp som utgör fast inredning till kök, jfr 45.420.03 
− butikshandel med kontorsmöbler, jfr 52.497.00 

 

52.442  Butikshandel med inredningstextilier  

 52.442.00 Butikshandel med inredningstextilier 52.44.14 

  Omfattar: 
− butikshandel med sydda textilvaror för hushåll, t.ex. gardiner och andra hushålls-

artiklar av textilmaterial 

Omfattar inte: 
− butikshandel med vävnader och hushållstextilier, såsom lakan, borddukar och 

handdukar, jfr 52.410.01 

 

52.443  Butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror  

 52.443.01 Butikshandel med diverse köksartiklar, bestick, glas och porslin  52.44.12 

  Omfattar: 
− butikshandel med hushållsartiklar av metall, bestick, porslin, glasvaror som 

används vid matbordet, i köket eller på toaletten, som inomhusdekoration eller 
för liknande ändamål, samt keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 

 

 52.443.02 Butikshandel med trä-, kork- och korgartiklar 52.44.15 

 52.443.03 Butikshandel med diverse icke-elektriska hushållsapparater, artiklar och 
utrustning 

52.44.16 

  Omfattar inte: 
− butikshandel med handverktyg, jfr 52.461.01 

 

52.444  Butikshandel med belysningsartiklar  

 52.444.00 Butikshandel med belysningsartiklar 52.44.13 

52.45  Butikshandel med elektriska hushållsapparater samt radio- och TV-
varor  

 

52.451  Butikshandel med elektriska hushållsapparater  
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 52.451.00 Butikshandel med elektriska hushållsapparater 52.45.10 

  Omfattar: 
− butikshandel med hushållsapparater t.ex. kylskåp och frysar, diskmaskiner, tvätt-

maskiner och torkmaskiner för hushållsbruk, hushållsutrustning för matlagning 
och uppvärmning, symaskiner, dammsugare och andra små elektriska hushålls-
apparater 

Omfattar även: 
− butikshandel med elartiklar och elinstallationsmaterial 

 

52.452  Butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning  

 52.452.00 Butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 52.45.21 

  Omfattar: 
− butikshandel med utrustning för ljud- och videosignaler 
− butikshandel med TV- och radioapparater 
− butikshandel med bandspelare, videobandspelare, videokameror, bilradior, hi-fi-

anläggningar etc. 

Omfattar även: 
− installation av bilradioapparater 

 

52.453  Butikshandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband samt 
dvd-, cd- och grammofonskivor  

 

 52.453.00 Butikshandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband samt 
dvd-, cd- och grammofonskivor 

52.45.22 

  Omfattar inte: 
− operationell leasing och uthyrning av cd-, dvd- och grammofonskivor samt ljud- 

och videoband, jfr 71.401.00 resp. 71.402.01 

 

52.454  Butikshandel med musikinstrument och noter  

 52.454.00 Butikshandel med musikinstrument och noter 52.45.23 

52.46  Butikshandel med järnhandelsvaror, färger och glas  

52.461  Butikshandel med järnhandels-, bygg- och VVS-varor  

 52.461.01 Butikshandel med järnhandelsvaror 52.46.11 

  Omfattar: 
− butikshandel med bassortiment av övriga järnhandelsvaror t.ex. handverktyg och 

järnhandelsvaror för byggnadsändamål såsom lås och låsenheter till dörrar, 
skruvar och spikar 

Omfattar inte: 
− butikshandel med andra byggmaterial, jfr 52.461.03 

 

 52.461.02 Butikshandel med glas 52.46.13 

  Omfattar: 
− butikshandel med planglas för byggande 

 

 52.461.03 Butikshandel med gör-det-själv-artiklar 52.46.14 

  Omfattar: 
− butikshandel med en mängd olika varor av trä, papper, plast eller gummi samt 

kemiska produkter, maskiner och verktyg som används i hobbyverksamhet eller 
vid egenhändigt utförda reparationer 

 

 52.461.04 Butikshandel med VVS-varor 52.46.15 

 52.461.05 Butikshandel med andra byggvaror 52.46.16 

  Omfattar: 
− butikshandel med andra byggmaterial t.ex. virke, hårda golvbeläggningar, bygg-

varor av metall och andra byggvaror av icke-metall 
− butikshandel med bastur 

 

52.462  Butikshandel med färger, fernissor och lacker  



285 

 

SPIN 2002 Benämning CPA 2002 

 52.462.00 Butikshandel med färger, fernissor och lacker 52.46.12 

52.47  Butikshandel med böcker, tidningar och pappersvaror  

52.471  Butikshandel med böcker och kontorsförbrukningsvaror  

 52.471.01 Butikshandel med böcker 52.47.11 

  Omfattar inte: 
− butikshandel med begagnade böcker, jfr 52.501.02 

 

 52.471.02 Butikshandel med kontorsförbrukningsvaror 52.47.13 

  Omfattar även: 
− butikshandel med pennor och bläck 

 

52.472  Butikshandel med tidningar och tidskrifter  

 52.472.00 Butikshandel med tidningar och tidskrifter 52.47.12 

52.48  Annan specialiserad butikshandel  

52.481  Butikshandel med glasögon, och andra optiska artiklar, ej fotoutrustning  

 52.481.00 Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar, ej fotoutrustning i 52.48.14 

  Omfattar: 
− butikshandel med optikvaror, t.ex. glasögon, kontaktlinser, mikroskop och kikare, 

samt precisionsinstrument 

 

52.482  Butikshandel med fotoutrustning  

 52.482.00 Butikshandel med fotoutrustning i 52.48.14 

  Omfattar: 
− butikshandel med fotovaror, t.ex. fotoutrustningar, fotografiska plåtar och foto-

grafisk film  

Omfattar inte: 
− butikshandel med videokameror, jfr 52.452.00 

 

52.483  Butikshandel med ur  

 52.483.00 Butikshandel med ur i 52.48.21 

52.484  Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken  

  Omfattar inte: 
− butikshandel med bijouterivaror (ej av ädel metall), jfr 52.499.04 

 

 52.484.00 Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken i 52.48.21 

52.485  Butikshandel med sport- och fritidsartiklar   

 52.485.00 Butikshandel med sport- och fritidsartiklar  52.48.22 

  Omfattar: 
− butikshandel med sportartiklar t.ex. skidutrustning, vattensportutrustning, 

utrustning för sportfiske och jakt artiklar och utrustning för friidrott samt andra 
artiklar och annan utrustning för idrott eller utomhusspel, inklusive cyklar 

− butikshandel med speciella skodon för sport såsom skidpjäxor, fotbollsskor, 
skridskor, rollerblades etc. 

Omfattar inte: 
− butikshandel med träningsskor och liknande skodon med yttersulor av gummi, 

plast, läder eller konstläder och med överdelar av textilmaterial, jfr 52.431.00 

 

52.486  Butikshandel med spel och leksaker  

 52.486.00 Butikshandel med spel och leksaker 52.48.23 

  Omfattar även: 
− butikshandel med videospel 

 

52.487  Butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel  

 52.487.00 Butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel 52.48.32 
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  Omfattar: 
− butikshandel med blommor, andra växter och frön 
− butikshandel med buskar och unga träd 
− butikshandel med gödselmedel och växtskyddsmedel 
− tillverkning av blomsterarrangemang och kransar 

 

52.488  Butikshandel med smådjur  

 52.488.00 Butikshandel med smådjur 52.48.33 

  Omfattar: 
− butikshandel med levande sällskapsdjur, tillbehör samt produkter som används i 

djurfoder 

 

52.491  Butikshandel med konst, inklusive galleritjänster  

 52.491.00 Butikshandel med konst, inklusive galleritjänster 52.48.37 

52.492  Butikshandel med mynt och frimärken  

 52.492.00 Butikshandel med mynt och frimärken 52.48.36 

52.493  Butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och programvara  

 52.493.01 Butikshandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 52.48.12 

  Omfattar: 
− butikshandel med kontorsutrustning samt bokföringsmaskiner och bokförings-

utrustning 

 

 52.493.02 Butikshandel med datorer och standardprogram 52.48.13 

  Omfattar: 
− butikshandel med databehandlingsutrustning och närstående tillbehör samt 

standardprogram 

 

52.494  Butikshandel med telekommunikationsutrustning  

 52.494.00 Butikshandel med telekommunikationsutrustning 52.48.15 

  Omfattar även: 
− butikshandel med mobiltelefoner 

 

52.495  Butikshandel med tapeter, mattor och mjuka golvbeläggningar  

 52.495.00 Butikshandel med tapeter, mattor och mjuka golvbeläggningar i 52.48.31 

  Omfattar: 
− butikshandel med tapeter och mjuka golvbeläggningar 

 

52.496  Detaljhandel med båtar och båttillbehör  

 52.496.00 Detaljhandel med båtar och båttillbehör i 52.48.38 

52.497  Butikshandel med kontorsmöbler  

 52.497.00 Butikshandel med kontorsmöbler 52.48.11 

52.499  Övrig specialiserad butikshandel  

 52.499.01 Butikshandel med souvenirer 52.48.34 

 52.499.02 Butikshandel med rengöringsmedel i 52.48.31 

  Omfattar: 
− butikshandel med rengörings- och polermedel  

 

 52.499.03 Butikshandel med olja, gasol, kol och ved för hushållsbruk 52.48.35 

  Omfattar: 
− butikshandel med olika bränslen såsom eldningsoljor, gasol, stenkol, brunkol, 

träkol och brännved, för uppvärmning, matlagning eller andra ändamål 

Omfattar inte: 
− butikshandel med motorbränslen, jfr 50.500.00 
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 52.499.04 Diverse övrig specialiserad butikshandel med andra varor än livsmedel i 52.48.38 

  Omfattar även: 
− butikshandel med bijouterivaror, ej av ädel metall 

 

52.5  Butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor  

52.50  Butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor  

52.501  Butikshandel med antikviteter och begagnade böcker  

 52.501.01 Butikshandel med antikviteter 52.50.11 

 52.501.02 Butikshandel med begagnade böcker 52.50.12 

52.509  Butikshandel med begagnade varor, ej antikviteter och böcker  

 52.509.00 Butikshandel med begagnade varor, ej antikviteter och böcker 52.50.13 

52.6  Detaljhandel, ej i butik  

52.61  Postorderhandel  

52.611  Postorderhandel med brett sortiment  

 52.611.00 Postorderhandel med brett sortiment 52.61.13 

52.612  Postorderhandel med textilier och konfektion  

 52.612.00 Postorderhandel med textilier och konfektion 52.61.11 

52.613  Postorderhandel med sport- och fritidsutrustning  

 52.613.00 Postorderhandel med sport- och fritidsutrustning i 52.61.12 

52.614  Postorderhandel med böcker och andra mediavaror  

 52.614.00 Postorderhandel med böcker och andra mediavaror i 52.61.12 

52.615  Postorderhandel med bosättningsvaror  

 52.615.00 Postorderhandel med bosättningsvaror i 52.61.12 

52.616  Postorderhandel med övriga varor  

 52.616.00 Postorderhandel med övriga varor i 52.61.12 

52.617  Detaljhandel via internet med brett sortiment  

 52.617.00 Detaljhandel via internet med brett sortiment i 52.61.20 

52.618  Detaljhandel via internet med böcker, mediavaror samt datorutrustning  

 52.618.00 Detaljhandel via internet med böcker, mediavaror samt datorutrustning i 52.61.20 

52.619  Detaljhandel via internet med övriga varor  

 52.619.00 Detaljhandel via internet med övriga varor i 52.61.20 

52.62  Torg- och marknadshandel  

52.621  Torg- och marknadshandel med livsmedel  

 52.621.00 Torg- och marknadshandel med livsmedel 52.62.11 

52.629  Torg- och marknadshandel med andra varor än livsmedel  

 52.629.00 Torg- och marknadshandel med andra varor än livsmedel 52.62.12 

52.63  Annan detaljhandel, ej i butik  

52.631  Provisionshandel  

 52.631.00 Provisionshandel i 52.63.10 
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  Omfattar även: 
− detaljhandelsauktioner 
− internetauktioner (detaljhandel) 

 

52.632  Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel  

 52.632.00 Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel i 52.63.10 

52.633  Ambulerande och tillfällig handel med andra varor än livsmedel  

 52.633.00 Ambulerande och tillfällig handel med andra varor än livsmedel i 52.63.10 

52.639  Övrig detaljhandel, ej i butik  

 52.639.00 Övrig detaljhandel, ej i butik i 52.63.10 

  Omfattar: 
− detaljhandel med alla slags produkter, vilken inte ingår i undergrupperna ovan, 

såsom detaljhandel som utförs av dörrförsäljare, med hjälp av försäljnings-
automater etc. 

 

52.7  Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar  

52.71  Reparation av skodon och andra lädervaror  

52.710  Reparation av skodon och andra lädervaror  

 52.710.00 Reparation av skodon och andra lädervaror 52.71.10 

  Omfattar även: 
− specialiserad lagning av skodon, reseffekter, bagar och handväskor i alla slags 

material 

 

  Omfattar inte: 
− ”medan-du-väntar”- service, jfr 52.740.03 

 

52.72  Reparation av elektriska hushållsartiklar  

52.720  Reparation av elektriska hushållsartiklar  

 52.720.01 Reparation av radio- och TV-apparater och annan audio- och videout-
rustning 

52.72.11 

 52.720.02 Reparation av andra elektriska hushållsartiklar 52.72.12 

  Omfattar: 
− reparation av elektriska hushållsapparater t.ex. kylskåp och frysar, diskmaskiner, 

tvättmaskiner och torkmaskiner för hushållsbruk, elektrisk hushållsutrustning för 
matlagning och uppvärmning, dammsugare, symaskiner och andra små elektriska 
hushållsapparater 

 

52.73  Reparation av ur och guldsmedsvaror  

52.730  Reparation av ur och guldsmedsvaror  

 52.730.00 Reparation av ur och guldsmedsvaror 52.73.10 

52.74  Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar  

52.740  Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar  

 52.740.01 Reparation av kläder och hushållstextilier 52.74.11 

  Omfattar även: 
− konststoppning, lagning eller renovering av använda textilkläder 

 

  Omfattar inte: 
− lagning och reparation av kläder och hushållstextilier i samband med tvätt, jfr 

93.011.02, 93.011.03, 93.012.03 resp. 93.012.04 

 

 52.740.02 Reparation av cyklar 52.74.12 

 52.740.03 Övrig reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 52.74.13 

  Omfattar: 
− pianostämning och stämning av andra musikinstrument 
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− reparation av sportartiklar och campingartiklar 
− reparation av fotoutrustning och kameror 
− ”medan-du-väntar”-service såsom tillverkning av nycklar, klackning, inplastning 

av identitetskort, tryckning på kläder och textilier etc.  
− reparation av mobiltelefoner 
− reparation av billarm 
− reparation av bilradior 
− reparation av övriga hushållsartiklar och övrig hushållsutrustning 

Omfattar inte: 
− underhåll och reparation av gräsklippare, jfr 29.310.06 
− reparation och restaurering av stolar och möbler, jfr 36.110.06 resp. 36.140.07 
− reparation och renovering av musikinstrument, jfr 36.300.09 
− underhåll och reparation av pannor för hushållsbruk, jfr 45.331.01 
− reparation och restaurering av konstverk, jfr 92.310.03 
− skomakeriarbeten, jfr 52.710.00 
− reparation av professionell fotoutrustning, jfr 33.400.18 

    

H  HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER  

55  Hotell- och restaurangtjänster  

55.1  Hotelltjänster  

  Omfattar: 
− boende och närstående tjänster som tillhandahålls av hotell, motell, värdshus och 

liknande anläggningar som erbjuder logi. I närstående tjänster ingår tjänster som 
normalt tillhandahålls tillsammans med boendet och är inbakade i priset, såsom 
frukost, rumsservice, receptionsservice, postservice och piccolotjänster. Hotell 
tillhandahåller vanligen även andra tjänster såsom parkering, servering av mat 
och dryck, underhållning, simbassänger samt bankett-, mötes- och konferensloka-
ler med tillhörande utrustning. Turisthotell o.d. kan tillhandahålla omfattande 
möjligheter till rekreation. Dessa tjänster innefattas här om de ingår i priset för 
boendet. Om de debiteras separat klassas de efter den tjänst som tillhandahålls. 
De tjänster som hotell tillhandahåller är vanligen mer omfattande än de som 
erbjuds av motell, värdshus och andra anläggningar som tillhandahåller logi. 

Omfattar inte: 
− tillagning och servering av mat, jfr 55.300 
− servering av drycker, jfr 55.400.00  
− uthyrning av bostäder, jfr 70.201.00 

 

55.10  Hotelltjänster  

55.101  Hotelltjänster med restaurang  

 55.101.00 Hotelltjänster med restaurang i 55.10.10 

  Omfattar: 
− hotell med restaurang som huvudsakligen erbjuder hotelltjänster 

Omfattar inte: 
− anläggningar där den huvudsakliga verksamheten är drift av 

konferensanläggning, jfr 55.102.00 

 

55.102  Drift av konferensanläggningar  

 55.102.00 Drift av konferensanläggningar i 55.10.10 

  Omfattar: 
− den huvudsakliga verksamheten är drift av konferensanläggning 

 

55.103  Hotelltjänster utan restaurang  

 55.103.00 Hotelltjänster utan restaurang i 55.10.10 

55.2  Campingplatstjänster och andra logitjänster  

55.21  Vandrarhemstjänster m.m.  
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55.210  Vandrarhemstjänster m.m.  

 55.210.00 Vandrarhemstjänster m.m. 55.21.10 

  Omfattar: 
− boende och närstående tjänster som tillhandahålls av vandrarhem och liknande 

anläggningar, vars tjänster skiljer sig från fullständiga hotelltjänster genom att de 
är mindre omfattande 

 

55.22  Campingplatstjänster  

55.220  Campingplatstjänster  

 55.220.00 Campingplatstjänster 55.22.10 

  Omfattar: 
− boende och närstående tjänster som tillhandahålls på campingplatser och liknande 

anläggningar, vars tjänster kan bestå av tillhandahållande av plats för tält eller 
husvagn 

Omfattar inte: 
− långtidsuthyrning av platser för husvagnar som utnyttjas som permanentbostad, 

jfr 70.201.00 
− uthyrning av husvagnar och husbilar, jfr 71.210.04 

 

55.23  Andra logitjänster  

55.230  Andra logitjänster  

 55.230.01 Barnkolonitjänster 55.23.11 

  Omfattar: 
− boende och närstående tjänster som tillhandahålls på barnkolonier, inklusive alla 

andra tjänster som tillhandahålls där i samband med boende 

 

 55.230.02 Stugby- och semesterbytjänster 55.23.12 

  Omfattar: 
− boende och närstående tjänster som tillhandahålls på semesterbyar, i semester-

stugor och liknande semesterbostäder, för vuxna och familjer, inklusive alla andra 
tjänster som tillhandahålls där i samband med boende 

 

 55.230.03 Annan korttidsuthyrning av möblerade rum och bostäder 55.23.13 

  Omfattar: 
− boende och närstående tjänster som tillhandahålls av uthyrningsrum, i stugor, 

privata lägenheter och bostäder, bondgårdar och liknande anläggningar för 
boende, där vanligen endast boende tillhandahålls även om det i vissa fall kan 
ingå servering av mat 

Omfattar inte: 
− hotelltjänster, jfr 55.101.00 resp. 55.103.00 
− långtidsuthyrning av möblerade bostäder, jfr 70.201.00 

 

 55.230.04 Sovvagnstjänster och liknande tjänster i andra transportmedel 55.23.14 

 55.230.05 Övriga logitjänster 55.23.15 

  Omfattar även: 
− logitjänster i studenthem och övernattningsställen för arbetare 

Omfattar inte: 
− studentbostäder, jfr 70.201 

 

55.3  Restaurangtjänster  

55.30  Restaurangtjänster  

55.300  Restaurangtjänster  

 55.300.01 Restaurangtjänster med bordsservering 55.30.11 

  Omfattar: 
− tillagning och servering av mat och dryck, vilket utförs av restauranger, kaféer 

och liknande matställen med fullständig service i form av bordsbetjäning till 
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enskilda kunder som sitter vid bord (inklusive diskar eller i bås), med eller utan 
underhållning 

Omfattar inte: 
− servering av drycker utan tillagad mat, jfr 55.400.00 

 55.300.02 Restaurangtjänster på tåg och båt 55.30.12 

  Omfattar: 
− tillagning och servering av mat och dryck ombord på transportmedel, t.ex. tåg 

eller fartyg, vanligen med fullständig service i form av bordsbetjäning till en-
skilda kunder som sitter vid bord (inklusive diskar eller i bås) 

Omfattar inte: 
− servering av drycker utan tillagad mat, jfr 55.400.00 

 

 55.300.03 Restaurangtjänster utan bordsservering 55.30.13 

  Omfattar: 
− tillagning och tillhandahållande av mat och dryck utan bordsbetjäning, vilket 

utförs av matställen med sittplatser 

Omfattar inte: 
− tillhandahållande av mat, vilket utförs av matställen som saknar bordsbetjäning 

och i normala fall även möjlighet att erbjuda sittplatser, jfr 55.300.04 
− servering av drycker utan tillagad mat, jfr 55.400.00 

 

 55.300.04 Andra restaurangtjänster 55.30.14 

  Omfattar: 
− annan tillagning av mat samt försäljning av drycker, vilket utförs av kiosker, 

gatukök, försäljningsställen för snabbmat och inrättningar med självbetjäning, 
vilka i normala fall saknar möjlighet att erbjuda sittplatser 

Omfattar även: 
− tjänster som tillhandahålls av glassbarer och konditoriserveringar 

Omfattar inte: 
− matförsäljning med hjälp av försäljningsautomater, jfr 52.639.00 

 

55.4  Bartjänster  

55.40  Bartjänster  

55.400  Bartjänster  

 55.400.00 Bartjänster 55.40.10 

  Omfattar: 
− servering av drycker, främst alkoholhaltiga, vilket utförs av barer, ölhallar, natt-

klubbar, diskotek och liknande inrättningar med eller utan underhållning, in-
klusive sådana tjänster utförda av hotellbarer och barer i andra inrättningar som 
tillhandahåller boende, eller ombord på transportmedel, t.ex. tåg eller fartyg 

Omfattar inte: 
− försäljning av drycker med hjälp av försäljningsautomater, jfr 52.639.00 
− tillagning och servering av mat och tillhörande drycker, jfr 55.300 

 

55.5  Personalmatsalstjänster, catering och centralkökstjänster  

55.51  Personalmatsalstjänster  

55.510  Personalmatsalstjänster  

 55.510.00 Personalmatsalstjänster 55.51.10 

  Omfattar: 
− tillhandahållande av mat och dryck, vanligen till reducerat pris till väl avgränsade 

grupper av personer som mestadels hör samman genomarbetsplatstillhörighet: 
• tjänster som utförs av matsalar i anslutning till idrottsanläggningar, fabriker 

eller kontor 
• tjänster som utförs av skolmatsalar och tillhörande kök 
• tjänster som utförs av matsalar på universitet och högskolor 

− tjänster som utförs av mässar och matsalar för militärer 

 

55.52  Catering och centralkökstjänster  
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55.521  Catering för transportsektorn  

 55.521.00 Catering för transportsektorn 55.52.12 

  Omfattar: 
− tillagning och leverans av mat till transportföretag (t.ex. flygbolag), som utförs av 

cateringföretag 

 

55.522  Centralkökstjänster för sjukhus  

 55.522.00 Centralkökstjänster för sjukhus i 55.52.13 

  Omfattar: 
− tillagning och leverans av mat till sjukhus, som utförs av cateringföretag 

 

55.523  Centralkökstjänster för skolor, omsorgs- och andra institutioner  

 55.523.00 Centralkökstjänster för skolor, omsorgs- och andra institutioner i 55.52.13 

  Omfattar: 
− tillagning och leverans av mat till andra företag och andra inrättningar, såsom 

personalmatsalar och restauranger, som utförs av cateringföretag 

 

55.529  Övrig catering samt övriga centralkökstjänster  

 55.529.00 Catering för privathushåll 55.52.11 

  Omfattar: 
− tillagning och leverans av mat till privathushåll, i deras hem eller någon annan-

stans, som utförs av cateringföretag och i vilket det även kan ingå servering av 
mat och tillhandahållande av tillhörande drycker 

Omfattar även: 
− tjänster som utförs av frivilligorganisationer som sköter mattransporter till äldre 

och handikappade (s.k. ”meals on wheels”) 

 

    

I  TRANSPORT-, MAGASINERINGS- OCH KOMMUNIKATIONS-
TJÄNSTER 

 

60  Landtransport; transport i rörsystem  

60.1  Järnvägstransport  

60.10  Järnvägstransport  

60.100  Järnvägstransport  

 60.100.01 Passagerartransport med fjärrtåg 60.10.11 

  Omfattar: 
− passagerartransport med fjärrtåg, oberoende av sträcka eller klass 

Omfattar även: 
− transport av medföljande bagage, djur m.m. 

Omfattar inte: 
− sovvagnstjänster, jfr 55.230.04 
− restaurangvagnstjänster, jfr 55.300.02 

 

 60.100.02 Passagerartransport med fjärrbiltåg 60.10.12 

  Omfattar: 
− passagerar- och fordonstransport med fjärrtåg, oberoende av sträcka eller klass 

Omfattar även: 
− transport av medföljande bagage, djur m.m. 

Omfattar inte: 
− sovvagnstjänster, jfr 55.230.04 
− restaurangvagnstjänster, jfr 55.300.02 

 

 60.100.03 Transport av frysta eller kylda varor med fjärr-, pendel- och stadståg 60.10.21 

  Omfattar: 
− järnvägstransport av frysta eller kylda varor i speciella kylvagnar 

 



293 

 

SPIN 2002 Benämning CPA 2002 

 60.100.04 Transport av petroleumprodukter med fjärr-, pendel och stadståg 60.10.22 

  Omfattar: 
− järnvägstransport av petroleumprodukter (råpetroleum, naturgas och raffinerade 

petroleumprodukter) i speciella tankvagnar 

 

 60.100.05 Transport av andra vätskor och gaser i bulk, med fjärr-, pendel- och 
stadståg 

60.10.23 

  Omfattar: 
− järnvägstransport i speciella tankvagnar av vätskor och gaser i bulk 

Omfattar inte: 
− järnvägstransport i speciella tankar av petroleumprodukter, jfr 60.100.04 

 

 60.100.06 Containertransport med fjärr-, pendel- och stadståg 60.10.24 

  Omfattar: 
− järnvägstransport av enskilda artiklar och förpackat gods hopsamlat och 

transporterat i containrar som är specialkonstruerade för att vara lätthanterliga vid 
transport 

 

 60.100.07 Postbefordran med fjärr-, pendel- och stadståg 60.10.25 

  Omfattar: 
− järnvägstransport av post för nationella och utländska postverks räkning 

 

 60.100.08 Transport av torra varor i bulk med fjärr-, pendel- och stadståg 60.10.26 

  Omfattar: 
− järnvägstransport av torra varor i bulk såsom säd, mjöl, cement, sand, kol etc. 

 

 60.100.09 Övrig godsbefordran med fjärr-, pendel- och stadståg 60.10.27 

 60.100.10 Växling, rangering 60.10.30 

  Omfattar: 
− växling och rangering, t.ex förflyttning av vagnar mellan bangårdar, industriella 

stickspår och liknande 

 

60.2  Övrig landtransport  

60.21  Annan linjebunden landtransport av passagerare  

60.211  Kollektivtrafiktransport  

 60.211.01 Lokaltransport av passagerare med tåg 60.21.10 

  Omfattar: 
− kollektivtrafiktjänster med järnväg i städer (tunnelbana eller på högbana) 

Omfattar även: 
− transport av medföljande bagage, djur m.m 

Omfattar inte: 
− transport av passagerare med spårvagn, jfr 60.211.02 

 

 60.211.02 Reguljär lokaltransport av passagerare utom med tåg 60.21.31 

  Omfattar: 
− lokal passagerartransport i linjetrafik med flera hållplatser, på vägar eller med 

andra landtransportmedel 
− buss-, spårvagns-, trådbusstrafik och liknande trafiktjänster, som i allmänhet 

tillhandahålls med ett tillstånd som grund, inom gränserna för en enskild stad 
eller en grupp av intilliggande städer 

Omfattar även: 
− transport av medföljande bagage, djur m.m. 

Omfattar inte: 
− lokaltransport av passagerare med tåg, jfr 60.211.01 

 

 60.211.03 Särskild lokaltransport av passagerare utom med tåg 60.21.32 

  Omfattar: 
− särskild passagerartransport på väg, som ofta organiseras för en begränsad kund-

krets och som trafikerar i förväg fastställda linjer med tidtabell 
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− transport med skolbussar som kör elever mellan deras hem och skolan, mellan 
olika skolor etc. 

Omfattar inte: 
− taxitransport samt annan icke-linjebunden transport som sker genom hyrning 

av bil med chaufför, jfr 60.220.01 resp. 60.220.02 

 60.211.04 Passagerartransport med linbanor, kabinbanor och skidliftar 60.21.51 

 60.211.05 Övrig linjebunden landtransport av passagerare  60.21.52 

  Omfattar: 
− annan linjebunden landtransport av passagerare, med mekaniserade fordon 

Omfattar även: 
− transport av medföljande bagage, djur m.m. 

 

 60.211.06 Landtransport med flera olika transportmedel 60.21.20 

  Omfattar: 
− kombination av olika kollektivtrafikmedel som man kan använda med en enda 

gemensam biljett, t.ex. börja med buss, sen tåg och avsluta med tunnelbana. 

 

60.212  Linjebusstransport m.m.  

 60.212.01 Linjebusstransport i fjärrtrafik 60.21.41 

  Omfattar: 
− fjärrtransport av passagerare, i linjetrafik, med buss 

Omfattar även: 
− transport av medföljande bagage, djur m.m. 

 

 60.212.02 Särskild busstransport i fjärrtrafik utom med charterbuss 60.21.42 

  Omfattar: 
− transport i linjetrafik mellan en stad och flygplatser eller stationer i en annan stad, 

med buss eller flygplatslimousine för flera passagerare, med förare 

 

60.22  Taxitransport och uthyrning av personbil med förare  

60.220  Taxitransport och uthyrning av personbil med förare  

 60.220.01 Taxitransport 60.22.11 

  
Omfattar: 
− transporttjänster, inklusive beställning, med motoriserade taxibilar, för både 

lokal- och fjärrtrafik, där tjänsten vanligen baseras på körsträckan, har begränsad 
varaktighet och avser ett specifikt mål 

Omfattar inte: 
− taxitjänster där dragdjur används, jfr 60.230.03 
− taxibåt- och taxiflygtjänster, jfr 61.200.02 resp. 62.200.01  
− ambulanstransporter och ambulanssjukvård, jfr 85.142.00 

 

 60.220.02 Uthyrning av personbil med förare 60.22.12 

  
Omfattar: 
− hyrbilstjänster med chaufför, oberoende av var de tillhandahålls, utom taxitjäns-

ter, där tjänsten vanligen baseras på tid, riktar sig till ett begränsat antal passage-
rare och ofta innebär transport till mer än ett mål 

 

60.23  Annan landtransport av passagerare  

60.230  Annan landtransport av passagerare  

 60.230.01 Charterbusstransport 60.23.11 

  
Omfattar: 
− tjänster avseende abonnerade bussar med chaufför, utom sightseeingbussar, där 

tjänsten vanligen baseras på tid och körsträcka och ofta innebär transport till mer 
än ett mål 

 

 60.230.02 Sightseeingbusstjänster 60.23.12 

  
Omfattar: 
− sightseeingbusstjänster, inklusive stadsrundturer, även innefattande tjänster i an-

slutning, vilka inte debiteras separat (t.ex. guidning och tillhandahållande av mat) 
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 60.230.03 Passagerartransport med fordon dragna av djur 60.23.13 

  Omfattar: 
− passagerartransport med fordon dragna av djur, eller på packdjur, förutsatt att 

fordonet eller djuret handhas av en förare 

Omfattar inte: 
− uthyrning av passagerarfordon dragna av djur, utan förare, jfr 71.210.05 

 

 60.230.04 Övrig icke-linjebunden landtransport av passagerare 60.23.14 

60.24  Vägtransport av gods  

60.240  Vägtransport av gods  

 60.240.01 Vägtransport av frysta eller kylda varor 60.24.11 

  Omfattar: 
− vägtransport av frysta eller kylda varor i speciella kylbilar 

 

 60.240.02 Vägtransport av petroleumprodukter 60.24.12 

  Omfattar: 
− vägtransport av petroleumprodukter (råpetroleum, naturgas och raffinerade 

petroleumprodukter) i speciella tankbilar 

 

 60.240.03 Vägtransport av vätskor eller gaser i bulk 60.24.13 

  Omfattar: 
− vägtransport i speciella tankbilar av vätskor och gaser i bulk 

Omfattar även: 
− insamling av mjölk på bondgårdar 

Omfattar inte: 
− vägtransport i tankbilar och bulk av petroleumprodukter, jfr 60.240.02 

 

 60.240.04 Vägtransport av gods i container 60.24.14 

  Omfattar: 
− vägtransport av enskilda artiklar och förpackat gods hopsamlat och transporterat i 

containrar som är specialkonstruerade för att vara lätthanterliga vid transport 

 

 60.240.05 Vägtransport av flyttgods 60.24.15 

  Omfattar: 
− vägtransport av möbler o.d., oberoende av sträcka 

Omfattar även: 
− möbelflyttning 

 

 60.240.06 Vägtransport av torra varor i bulk 60.24.16 

  Omfattar: 
− vägtransport av torra varor i bulk såsom säd, mjöl, cement, sand, kol etc. 

 

 60.240.07 Annan vägtransport av gods i specialfordon 60.24.17 

  Omfattar: 
− vägtransport med andra specialfordon, inklusive transport av betong och tjär-

makadam, husdjur, bilar etc. med specialfordon 

Omfattar inte: 
− skyddad transport, jfr 74.600.04 

 

 60.240.08 Vägtransport av post 60.24.21 

 60.240.09 Vägtransport av annat gods 60.24.22 

  Omfattar: 
− vägtransport med vanliga fordon av annat gods 

 

 60.240.10 Uthyrning av godstransportfordon med förare 60.24.30 

  Omfattar inte: 
− uthyrning av lastbilar utan förare, jfr 71.210.01 

 

60.3  Transport i rörsystem  
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60.30  Transport i rörsystem  

60.300  Transport i rörsystem  

 60.300.01 Transport av råolja eller raffinerad olja och av petroleumprodukter i 
rörsystem 

60.30.11 

 60.300.02 Transport av naturgas i rörsystem 60.30.12 

  Omfattar inte: 
− förtätning av naturgas till vätska eller återförande till gasform, jfr 11.100.03  
− distribution av naturgas till konsumenter, jfr 40.220.01 

 

 60.300.03 Transport av andra varor i rörsystem 60.30.13 

  Omfattar: 
− transport i rörledningar av andra kemiska produkter, kolslam och andra produkter 

Omfattar inte: 
− distribution av naturgas, ånga och vatten till konsumenter, jfr 40.220.01, 

40.300.00, 41.001.03 resp. 41.002.03 

 

61  Sjötransport  

61.1  Transport över hav eller i kustsjöfart  

61.10  Transport över hav eller i kustsjöfart  

61.101  Färjetransport över hav eller i kustsjöfart  

 61.101.01 Passagerartransport med färja över hav eller i kustsjöfart 61.10.11 

  Omfattar: 
− linjebunden eller icke-linjebunden passagerartransport med färja, inklusive bär-

plansbåtar och svävfarkoster 

Omfattar även: 
− transport av medföljande bagage, djur m.m. 

 

 61.101.02 Färjetransport av frysta eller kylda varor över hav eller i kustsjöfart i 61.10.21 

  Omfattar: 
− transport med havsgående fartyg, av frysta eller kylda varor i speciella kylrum 

 

 61.101.03 Färjetransport av gods i container över hav eller i kustsjöfart i 61.10.24 

  Omfattar: 
− transport med havsgående fartyg, av enskilda artiklar och förpackat gods hopsam-

lat och transporterat i containrar som är specialkonstruerade för att vara lätthan-
terliga vid transport 

 

 61.101.04 Postbefordran med färja över hav eller i kustsjöfart i 61.10.25 

 61.101.05 Färjetransport av annat gods över hav eller i kustsjöfart i 61.10.27 

61.102  Transport över hav eller i kustsjöfart utom med färja  

 61.102.01 Passagerartransport över hav eller i kustsjöfart utom med färja 61.10.12 

  Omfattar: 
− linjebunden eller icke-linjebunden passagerartransport med havsgående fartyg  
− kryssningar (transport, logi, tillhandahållande av mat samt tjänster i anslutning, 

vilka inte debiteras separat) 
− transport av passagerare mellan hamnar 

Omfattar även: 
− transport av medföljande bagage, djur m.m. 
− uthyrning av fritidsbåtar med besättning  

 

 61.102.02 Transport av frysta eller kylda varor över hav eller i kustsjöfart utom 
med färja 

i 61.10.21 

  Omfattar: 
− transport med havsgående fartyg, av frysta eller kylda varor i speciella kylrum 

 

 61.102.03 Transport av råolja över hav eller i kustsjöfart 61.10.22 
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 61.102.04 Transport av vätskor (ej råolja) eller gaser i bulk över hav eller i kustsjö-
fart 

61.10.23 

  Omfattar: 
− transport med havsgående fartyg, av andra vätskor och gaser i bulk, såsom natur-

gas, metan och raffinerade petroleumprodukter, i speciella tankfartyg 

 

 61.102.05 Transport av gods i container över hav eller i kustsjöfart utom med färja i 61.10.24 

  Omfattar: 
− transport med havsgående fartyg, av enskilda artiklar och förpackat gods hopsam-

lat och transporterat i containrar som är specialkonstruerade för att vara lätthan-
terliga vid transport 

 

 61.102.06 Postbefordran över hav eller i kustsjöfart utom med färja i 61.10.25 

 61.102.07 Transport av torra varor i bulk, över hav eller i kustsjöfart 61.10.26 

  Omfattar: 
− transport med havsgående fartyg, av torra varor i bulk såsom säd, mjöl, cement, 

sand, kol etc. 

 

 61.102.08 Transport av annat gods över hav eller i kustsjöfart utom med färja i 61.10.27 

 61.102.09 Uthyrning av fartyg och båtar för havs- och kustsjöfart, med besättning 61.10.31 

  Omfattar: 
− uthyrning av alla slags självgående, havsgående fartyg med besättning såsom 

passagerarfartyg, tankfartyg, lastfartyg för torr last i bulk, last- och fraktfartyg, 
bogserbåtar och fiskefartyg 

Omfattar inte: 
− operationell leasing och uthyrning av fartyg utan besättning, jfr 71.220.00 
− uthyrning av fritidsbåtar, jfr 61.102.01 resp. 61.200.02 

 

 61.102.10 Bogsering vid havs- och kustsjöfart 61.10.32 

  Omfattar: 
− transport på öppet hav eller i kustsjöfart, genom att bogsera eller genom att skjuta 

på  
− bogsering av oljeriggar, flytkranar, mudderverk, bojar och flytande prickar samt 

av skrov och skadade fartyg 
− bogsering av fartyg i sjönöd 

Omfattar inte: 
− dockning och urdockning med bogserbåt, jfr 63.220.03 
− bärgning och flottagning av fartyg, jfr 63.220.05 

 

61.2  Transport i sjöfart på inre vattenvägar  

61.20  Transport i sjöfart på inre vattenvägar  

61.200  Transport i sjöfart på inre vattenvägar  

 61.200.01 Passagerartransport med färjor på inre vattenvägar 61.20.11 

  Omfattar: 
− linjebunden eller icke-linjebunden passagerartransport på floder, kanaler och 

andra inre vattenvägar, med icke-havsgående färjor inklusive bärplansbåtar och 
svävfarkoster 

Omfattar även: 
− transport av medföljande bagage, djur m.m. 

 

 61.200.02 Annan passagerartransport på inre vattenvägar 61.20.12 

  Omfattar: 
− passagerartransport på floder, kanaler och andra inre vattenvägar, med andra 

fartyg än färjor 

Omfattar även: 
− taxibåtstjänster, båttjänster med utflykter eller sightseeingturer 
− uthyrning av fritidsbåtar med besättning 

 

 61.200.03 Transport av frysta eller kylda varor på inre vattenvägar 61.20.21 
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  Omfattar: 
− transport med icke-havsgående fartyg, av frysta eller kylda varor i speciella 

kylrum 

 

 61.200.04 Transport av råolja på inre vattenvägar 61.20.22 

  Omfattar: 
− transport med icke-havsgående fartyg, av råpetroleum i speciella tankfartyg 

 

 61.200.05 Transport av vätskor (ej råolja) eller gaser i bulk på inre vattenvägar 61.20.23 

  Omfattar: 
− transport med icke-havsgående fartyg, av andra vätskor och gaser i bulk, såsom 

naturgas, metan och raffinerade petroleumprodukter, i speciella tankfartyg 

 

 61.200.06 Transport av gods i container, på inre vattenvägar 61.20.24 

  Omfattar: 
− transport med icke-havsgående fartyg, av enskilda artiklar och förpackat gods 

hopsamlat och transporterat i containrar som är specialkonstruerade för att vara 
lätthanterliga vid transport 

 

 61.200.07 Transport av annat gods på inre vattenvägar 61.20.25 

 61.200.08 Uthyrning av fartyg och båtar för transport på inre vattenvägar, med 
besättning 

61.20.31 

  Omfattar: 
− uthyrning av alla slags självgående, icke-havsgående fartyg med besättning 

såsom passagerarfartyg, tankfartyg, lastfartyg för torr last i bulk, last- och frakt-
fartyg, bogserbåtar och fiskefartyg 

Omfattar inte: 
− operationell leasing och uthyrning av fartyg utan besättning, jfr 71.220.00 
− operationell leasing och uthyrning av icke-havsgående fritidsbåtar utan 

besättning, jfr 71.402.03 
− uthyrning av fritidsbåtar med besättning, jfr 61.200.02 resp. 61.102.01 

 

 61.200.09 Bogsering på inre vattenvägar 61.20.32 

  Omfattar: 
− bogsering av pråmar på inre vattenvägar och kanaler  
− bogsering av oljeriggar, flytkranar, mudderverk, bojar och flytande prickar samt 

av skrov och skadade fartyg 
− bogsering av fartyg i sjönöd 

Omfattar inte: 
− dockning och urdockning med bogserbåt, jfr 63.220.03 

 

62  Lufttransport  

62.1  Reguljär lufttransport  

62.10  Reguljär lufttransport  

62.100  Reguljär lufttransport  

 62.100.01 Reguljär lufttransport av passagerare 62.10.10 

  Omfattar: 
− lufttransport av passagerare på reguljära linjer, med alla slags luftfartyg (inklu-

sive helikoptrar) 

Omfattar även: 
− transport av bagage tillhörande passagerare 

 

 62.100.02 Reguljär lufttransport av post 62.10.21 

 62.100.03 Reguljär lufttransport av gods i container 62.10.22 

 62.100.04 Reguljär lufttransport av annat gods 62.10.23 

62.2  Icke reguljär lufttransport  

62.20  Icke reguljär lufttransport  



299 

 

SPIN 2002 Benämning CPA 2002 

62.200  Icke reguljär lufttransport  

 62.200.01 Icke reguljär lufttransport av passagerare 62.20.10 

  Omfattar: 
− icke reguljär lufttransport av passagerare, med alla slags luftfartyg (inklusive 

helikoptrar) 
− sightseeing och taxiflygtjänster, inklusive med helikopter 

Omfattar även: 
− transport av bagage tillhörande passagerare 

Omfattar inte: 
− uthyrning av luftfartyg med besättning, jfr 62.200.03 

 

 62.200.02 Icke reguljär lufttransport av gods 62.20.20 

  Omfattar: 
− icke reguljär lufttransport av post, gods i containrar och annat gods 

 

 62.200.03 Uthyrning av luftfartyg med besättning 62.20.30 

  Omfattar: 
− uthyrning av alla slags luftfartyg för gods- eller passagerartransport (inklusive 

helikoptrar) med besättning, där tjänsten vanligen baseras på tid och ofta innebär 
transport till flera olika mål 

Omfattar inte: 
− operationell leasing och uthyrning av luftfartyg utan besättning, jfr 71.230.00 

 

62.3  Rymdtransport  

62.30  Rymdtransport  

62.300  Rymdtransport  

 62.300.00 Rymdtransport 62.30.10 

  Omfattar: 
− uppsändning och utplacering av satelliter i rymden 

Omfattar även: 
− tjänster som utförs av rymdlaboratorier 

 

63  Stödtjänster till transport; resebyråtjänster  

63.1  Godshantering och magasinering  

63.11  Godshantering  

63.110  Godshantering  

 63.110.01 Containerhantering 63.11.11 

  Omfattar: 
− hantering av gods i speciella containrar 
− godsterminaltjänster för alla transportsätt inklusive stuveritjänster (dvs. lastning 

och lossning i hamnar av fartygsgods i containrar) 

 

 63.110.02 Annan godshantering utom med container 63.11.12 

  Omfattar: 
− hantering av bagage tillhörande passagerare eller gods som inte transporteras i 

containrar 
− godsterminaltjänster för alla transportsätt inklusive stuveritjänster (dvs. lastning 

och lossning i hamnar av fartygsgods utom med containrar) 

Omfattar även: 
− hantering av bagage på flygplatser, på bussterminaler och terminaler för andra 

vägfordon eller på järnvägsstationer 

Omfattar inte: 
− andra stödtjänster i anslutning till ett visst transportsätt, jfr 63.210.01 

(järnvägstransport), 63.210.06 (vägtransport), 63.220.06 (sjötransport) resp. 
63.230.03 (lufttransport) 
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63.12  Varulagring och magasinering  

63.120  Varulagring och magasinering  

 63.120.01 Lagring av frysta eller kylda varor 63.12.11 

  Omfattar: 
− lagring och magasinering av frysta eller kylda varor inklusive färskvaror 

 

 63.120.02 Lagring av vätskor eller gaser 63.12.12 

  Omfattar: 
− magasinering och lagring i bulk av vätskor och gaser inklusive olja och oljepro-

dukter, vin o.d. 

 

 63.120.03 Lagring av spannmål 63.12.13 

 63.120.04 Annan varulagring och magasinering 63.12.14 

63.2  Övriga stödtjänster till transport  

63.21  Övriga stödtjänster till landtransport  

63.210  Övriga stödtjänster till landtransport  

 63.210.01 Stödtjänster till järnvägstransport 63.21.10 

  Omfattar: 
− tjänster, som tillhandahålls på järnvägsstationer, till passagerare (biljettförsälj-

ning, bokning, resgodsexpedition, effektförvaring)  
− drift av järnvägsinfrastruktur 
− underhåll och mindre reparationer av rullande material 
− andra stödtjänster till järnvägstransport 

Omfattar inte: 
− rangering, jfr 60.100.10 
− godshantering i samband med järnvägstransport, jfr 63.110.01 (gods i contain-

rar) resp. 63.110.02 (bagage tillhörande passagerare eller gods som inte 
transporteras i containrar) 

 

 63.210.02 Busstationstjänster 63.21.21 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls på bussterminaler för passagerare i samband med 

transport med buss (biljettförsäljning, bokning, resgodsexpedition, effektför-
varing) 

Omfattar inte: 
− hantering av bagage och gods, jfr 63.110.02 

 

 63.210.03 Vägtulltjänster 63.21.22 

  Omfattar: 
− drift av motorvägar och andra slags vägar 

Omfattar inte: 
− parkeringstjänster, jfr 63.210.05 

 

 63.210.04 Tulltjänster för broar och tunnlar 63.21.23 

  Omfattar inte: 
− parkeringstjänster, jfr 63.210.05 

 

 63.210.05 Parkeringstjänster 63.21.24 

  Omfattar: 
− parkeringstjänster på täckta eller öppna parkeringsplatser och i garage 
− parkeringstjänster för motorfordon (inklusive motorcyklar) och cyklar 

Omfattar även: 
− tjänster avseende avgiftsbelagd parkering på gator, vägar och allmänna platser 

Omfattar inte: 
− uthyrning, per månad eller per år, av separata garage eller garageplatser för 

fordon, jfr 70.209.00 
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 63.210.06 Diverse övriga stödtjänster till landtransport 63.21.25 

  Omfattar inte: 
− rengöring av bussar och andra transportfordon, jfr 74.701.03 

 

63.22  Övriga stödtjänster till sjöfart  

63.220  Övriga stödtjänster till sjöfart  

 63.220.01 Hamntjänster och tjänster från andra anläggningar för sjöfart utom 
godshantering 

63.22.11 

  Omfattar: 
− hamntjänster såsom tjänster i anslutning till bryggor, dockor, pirar och kajer samt 

andra tjänster vid hamnterminaler, inklusive tjänster, som utförs vid passagerar-
terminaler i samband med sjötransport 

− drift och underhåll av kanaler för båtar, pråmar och fartyg, av kanaliserade floder 
och andra konstgjorda inre vattenvägar 

Omfattar även: 
− tjänster i samband med drift av slussar, fartygshissar, dammar och dammluckor 
− annan bogsering på kanaler än med bogserbåtar, t.ex. med dragfordon eller lok på 

dragväg 

Omfattar inte: 
− stuveritjänster: 

• för gods i containrar, jfr 63.110.01 
• för gods som inte transporteras i containrar, jfr 63.110.02 

− lagring och magasinering i hamn, jfr 63.120 
− lotstjänster i samband med dockning och urdockning av fartyg, jfr 63.220.02 
− dockning och urdockning med bogserbåt, jfr 63.220.03 

 

 63.220.02 Lotstjänster 63.22.12 

  Omfattar: 
− lotstjänster, inklusive tjänster som utförs av lotsbåtar, för ledning av fartyg in i 

eller ut ur hamnar eller i farliga vatten 

 

 63.220.03 Dockningstjänster 63.22.13 

  Omfattar: 
− bogserbåtstjänster i samband med dockning och utdockning av fordon av alla slag 

Omfattar inte: 
− transport genom att bogsera eller genom att skjuta på: 

• på öppet hav, jfr 61.102.10 
• på inre vattenvägar, jfr 61.200.09 

 

 63.220.04 Tjänster till stöd för navigation 63.22.14 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls med hjälp av fyrar, fyrskepp, bojar och flytande 

prickar, märken som anger ränna samt liknande hjälpmedel för navigations-
hjälpmedel 

 

 63.220.05 Bärgning av fartyg 63.22.15 

  Omfattar: 
− bärgning av fartyg, på öppet hav och i kustvatten eller på inre vattenvägar, inne-

fattande undsättning av fartyg i sjönöd och omhändertagande av sjunkna fartyg 
och deras last, inklusive lyftning av sjunkna fartyg, upprätning av kantrade fartyg 
och flottagning av grundstötta fartyg 

Omfattar inte: 
− bogsering av fartyg i sjönöd: 

• för havsgående fartyg, jfr 61.102.10 
• för icke-havsgående fartyg, jfr 61.200.09 

 

 63.220.06 Diverse övriga stödtjänster till sjöfart 63.22.16 

  Omfattar: 
− stödtjänster till sjöfart vilka är direkt förknippade med diverse övriga tjänster för 

fartyg och inte direkt förknippade med tjänster såsom isbrytning, registrering av 
fartyg, uppläggning och förvaring av fartyg etc. 
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Omfattar även: 
− utbildning till yrkesskeppare 

Omfattar inte: 
− desinfektion och skadedjursbekämpning på fartyg, jfr 74.702.03 
− rengöring av fartyg inklusive avlägsnande av föroreningar i form av bränsle 

och olja, jfr 74.701.03 
− bekämpning av oljeutsläpp, jfr 90.030.02 

63.23  Övriga stödtjänster till luftfart  

63.230  Övriga stödtjänster till luftfart  

 63.230.01 Drift av flygterminaler, utom godshantering 63.23.11 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls på flygterminaler för passagerare samt marktjänster på 

flygfält inklusive drift av start- och landningsbanor 

Omfattar inte: 
− godshantering på flygterminaler: 

• för gods i containrar, jfr 63.110.01 
• för gods som inte transporteras i containrar eller för bagage tillhörande 

passagerare, jfr 63.110.02 

 

 63.230.02 Flygledning och flygkontroll 63.23.12 

  Omfattar: 
− flygtrafikledning inklusive inflygnings-, landnings- och startövervakning 

Omfattar även: 
− tjänster som tillhandahålls av radarstationer belägna på flygplatser  

 

 63.230.03 Diverse övriga stödtjänster till luftfart 63.23.13 

  Omfattar: 
− släckning och förebyggande av bränder ombord på luftfartyg 
− hangartjänster 

Omfattar även: 
− bogsering av luftfartyg 
−  utbildning till civila yrkesflygare 

Omfattar inte: 
− desinfektion och skadedjursbekämpning ombord på luftfartyg, jfr 74.702.03 
− rengöring av luftfartyg, jfr 74.701.03 
− räddningsaktioner för luft- och havstrafik, jfr 75.240.02 
− allmänna flygskoletjänster, jfr 80.410.02 

 

63.3  Researrangemang; turistservice  

63.30  Researrangemang; turistservice  

63.301  Researrangemang  

 63.301.00 Paketresearrangemang 63.30.11 

  Omfattar: 
− tjänster avseende organisering och arrangerande av paketresor (resor med allt 

inberäknat), där det vanligen ingår transport av passagerare och bagage, logi, 
sightseeingturer och liknande tjänster 

 

63.302  Försäljning och förmedling av resor, hotellbokning  

 63.302.00 Försäljning och förmedling av resor, hotellbokning 63.30.12 

63.303  Turistservice  

 63.303.01 Turistbyråtjänster 63.30.13 

  Omfattar: 
− information, rådgivning och planering beträffande resor  
− reservering av rum o.d. 

 

 63.303.02 Guidning 63.30.14 
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  Omfattar: 
− turistguidning som utförs av byråer och självständiga guider 

Omfattar inte: 
− tolkning, jfr 74.850.04 
− tjänster som utförs av bergsguider och personer som leder jaktsällskap, jfr 

92.623.00 

 

63.4  Annan transportförmedling  

63.40  Annan transportförmedling  

63.400  Annan transportförmedling  

 63.400.01 Skeppsmäklartjänster 63.40.11 

 63.400.02 Andra speditörstjänster 63.40.12 

  Omfattar: 
− mäkleritjänster avseende fraktgods 
− spedition (huvudsakligen organisering eller anordnande av transporter för av-

sändarens eller mottagarens räkning) 
− mäkleritjänster avseende frakt med luftfartyg 
− sammanföring och uppdelning av partier med fraktgods 

 

 63.400.03 Andra stödtjänster i samband med transport 63.40.20 

  Omfattar: 
− granskning av räkningar och information om frakttaxor 
− upprättande av transporthandlingar 
− förpackning, även i häckar o.d., samt uppackning, även ur häckar o.d. 
− besiktning, vägning och provtagning av fraktgods  
− mottagande av fraktgods (inklusive hämtning och leverans inom ett lokalt om-

råde) 

 

64  Post- och telekommunikationstjänster  

64.1  Postbefordran  

64.11  Postbefordran via nationella Posten  

64.110  Postbefordran via nationella Posten  

  Omfattar inte: 
− tjänster som tillhandahålls av privata post- och budföretag, jfr 64.120 
− finansförmedling som utförs av postkontor med sparbanksverksamhet eller via 

postgiro, jfr 65.120.00 

 

 64.110.01 Postbefordran av tidningar och tidskrifter 64.11.11 

  Omfattar: 
− insamling, transport och utbärning av tidningar och tidskrifter, till inrikes eller 

utrikes mottagare, vilket utförs av nationella posten 

 

 64.110.02 Postbefordran av brev 64.11.12 

  Omfattar: 
− insamling av brev, broschyrer, foldrar och liknande tryckt material, vilket utförs 

av nationella posten:  
• insamling på postkontor 
• insamling via brevlådor 
• insamling hos kunden 

− befordran av brev, broschyrer, foldrar och liknande tryckt material, vilket utförs 
av nationella posten 

− utdelning av brev, broschyrer, foldrar och liknande tryckt material, vilket utförs 
av nationella posten:  

• genom utbärning 
• genom avhämtning 
• via postboxar 
• med poste restante-service 

− andra tjänster i samband med hantering av brev (express-, rekommendations-, 
assurerings- och returneringsservice) 
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 64.110.03 Postbefordran av paket 64.11.13 

  Omfattar: 
− insamling av paket, vilket utförs av nationella posten:  

• insamling på postkontor 
• insamling hos kunden  

− befordran av paket, vilket utförs av nationella posten  
− utdelning av paket, vilket utförs av nationella posten: 

• genom utbärning  
• genom avhämtning  

− andra tjänster i samband med hantering av brev (express-, rekommendations-, 
assurerings- och returneringsservice) 

 

 64.110.04 Postkontorstjänster 64.11.14 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls på postkontor, t.ex. försäljning av frimärken och fila-

teliprodukter, hantering av rekommenderade brev och paket, inklusive med 
liknande system som för rekommendation fast utan ersättningsansvar, samt andra 
postkontorstjänster 

 

 64.110.05 Andra posttjänster 64.11.15 

  Omfattar: 
− poste restante-tjänster 

Omfattar inte: 
− tjänster med anknytning till postgiro eller postala sparkonton, jfr 65.120.00 

 

64.12  Annan postbefordran än via nationella Posten  

64.120  Annan postbefordran än via nationella Posten  

 64.120.01 Kurirtjänster med hjälp av flera transportmedel 64.12.11 

  Omfattar: 
− insamling, transport och utbärning av brev och paket, till inrikes eller utrikes mot-

tagare, vilket utförs av privata post- och budföretag. Ett eller flera transportsätt 
används, transporten tillhandahålls inte av nationella posten och den sker an-
tingen med egna transportmedel eller med allmänna transportmedel 

 

 64.120.02 Andra kurirtjänster; tidningsutdelning 64.12.12 

  Omfattar: 
− hemkörningstjänster 
− leverans från dörr till dörr med stadsbud och taxi 

 

64.2  Telekommunikationstjänster  

64.20  Telekommunikationstjänster  

64.201  Fasta nätdriftstjänster  

 64.201.01 Offentliga lokaltelefonitjänster 64.20.11 

  Omfattar: 
− sådana kopplings- och överföringstjänster som är nödvändiga för att upprätta och 

upprätthålla lokala teleförbindelser 
 

Dessa tjänster är huvudsakligen avsedda (använda) för taltelefoni, men de kan utnyttjas 
för andra tillämpningar såsom textkommunikation (telefax eller teletex), och de utförs 
mot separat debitering för varje enskild kommunikation eller mot en fast avgift. 
 
Tjänsterna ger kunden tillträde till leverantörens och nätoperatörens hela telefonnät eller 
i vissa fall till ett begränsat antal stationsområden (WATS-tjänster). 

 
Omfattar inte: 

− tjänster avseende förhyrda förbindelser, jfr 64.201.03 resp. 64.201.04 
− uthyrning av terminalutrustning, jfr 71.340.00 

 

 64.201.02 Offentliga interurbana telefonitjänster 64.20.12 
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  Omfattar: 
− konventionella analoga telefontjänster för överföring av talmeddelanden från ett 

lokalt nät till ett internationellt nät 

 

 64.201.03 Tjänster från gemensamma nät 64.20.14 

  
Omfattar: 
− nättjänster som behövs för att upprätta telefonförbindelser mellan utvalda (två-

punkts- eller flerpunkts-)platser (terminaler) via ett allmänt tillgängligt (samut-
nyttjat) nät. Denna typ av tjänster går huvudsakligen ut på att upprätta förbin-
delser för fjärrtaltelefoni men vissa tjänster kan även innefatta överföring av 
telefaxdokument samt dataöverföring. 

 

 64.201.04 Tjänster från särskilda nät 64.20.15 

  
Omfattar: 
− nättjänster som behövs för att upprätta telefonförbindelser mellan utvalda (två-

punkts- eller flerpunkts-)platser (terminaler) via förhyrda förbindelser. Denna typ 
av tjänster går huvudsakligen ut på att upprätta taltelefoniförbindelser mellan av-
lägsna abonnentväxlar (föreningsledning), mellan en avlägsen plats och en abon-
nentväxel (anknytning på annan plats), mellan en abonnentväxel och ett avlägset 
stationsområde (utländsk station) eller mellan bestämda telefoner, men vissa 
tjänster kan även innefatta dataöverföring 

 

 64.201.05 Datanättjänster 64.20.16 

  
Omfattar: 
− nättjänster som behövs för dataöverföring mellan utrustningar som använder 

samma eller olika protokoll. Tjänsterna kan tillhandahållas via ett allmänt eller ett 
separat datanät (d.v.s. ett nät som är reserverat för kunden). 

 

 64.201.06 Sammankoppling av kommunikationsnät 64.20.23 

  
Omfattar: 
− nättjänster som utförs av en nätoperatör åt en annan, när en kommunikation med 

ursprung i ett nätoperatörsområde måste färdas genom en annan nätoperatörs nät 
för att mottagaren skall nås 

 

 64.201.07 Mobiltelefontjänster 64.20.13 

  Omfattar: 
− radiotelefontjänster med bärbar utrustning, som ger tvåvägsaccess till det allmänt 

tillgängliga telefonnätet eller till andra mobiltelefoner, varav vissa tjänster för-
utom taltelefoni även innefattar överföring av telefax, om terminalutrustningen är 
den rätta 

− personsökningstjänster 

 

 64.201.08 Internetaccesstjänster 64.20.18 

  Omfattar: 
− tjänster där det tillhandahålls nödvändiga funktioner för att få tillgång till internet 

 

 64.201.09 Andra telekommunikationstjänster 64.20.28 

  Omfattar: 
− integrerade telekommunikationstjänster 
− telefonkonferenstjänster 
− telex-, telegraf-, teletex- och telefaxtjänster 

Omfattar inte: 
− databastjänster, dvs. tillhandahållande av tjänster avseende direktansluten 

informationshämtning, jfr 72.400.03 

 

64.202  Radieringstjänster  

 64.202.01 TV-sändning 64.20.21 

  Omfattar: 
− nättjänster som behövs för överföring av televisionssignaler, oberoende av vilken 

teknik (typ av nät) som används 

Omfattar inte: 
− kabel-TV-tjänster, jfr 64.203.00 
− produktion av TV-program även om den sker i samband med utsändning, jfr 

92.200.02 
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 64.202.02 Radiosändning 64.20.22 

  Omfattar inte: 
− radiotelefontjänster med mobil utrustning, jfr 64.201.07 
− radiotjänster med sändning via kabelnät, jfr 64.203.00 
− produktion av radioprogram även om den sker i samband med utsändning, jfr 

92.200.01 

 

64.203  Kabel-TV-tjänster  

 64.203.00 Kabel-TV-tjänster 64.20.30 

  Omfattar: 
− sammansättning av utbud av radio- och TV-kanaler som sänds via kabelnät  
− tjänster avseende TV-basutbud 
− betal-TV-tjänster 

Omfattar inte: 
− radio- och TV-programtjänster, jfr 92.200 

 

J  FINANSIELLA TJÄNSTER  

65  Finansförmedling utom försäkrings- och pensionsfondstjänster  

65.1  Banktjänster  

65.11  Centralbankstjänster  

65.110  Centralbankstjänster  

 65.110.00 Centralbankstjänster 65.11.10 

  Omfattar: 
− tjänster, som tillhandahålls av centralbanken, i form av inlåning för skuldregle-

ring (clearing) mellan finansinstitut 
− tjänster i samband med funktionen som statens bank 
− övervakning av bankverksamhet 
− förvaltning av landets valutareserv 
− utgivning av sedlar och mynt samt reglering av landets valuta 

 

65.12  Banktjänster utom centralbankstjänster  

65.120  Banktjänster utom centralbankstjänster  

 65.120.00 Banktjänster utom centralbankstjänster 65.12.10 

  Omfattar: 
− finansförmedling i form av inlåning eller nära substitut för inlåning och att i egen 

räkning ställa ut lån, vilket utförs av andra monetära institutioner än centralban-
ker såsom banker, sparbanker, postgirorörelser, postsparbanker, samt hypoteks-
institut 

Omfattar inte: 
− internbanksverksamhet, jfr 65.220.00 

 

65.2  Annan finansförmedling  

65.21  Finansiell leasing  

65.210  Finansiell leasing  

 65.210.00 Finansiell leasing 65.21.10 

  Omfattar: 
− leasing där kontraktets löptid ungefärligen sträcker sig över tillgångens förvän-

tade livslängd och där leasetagaren i huvudsak får rätt till all nytta som dras av 
dess användning samt tar alla risker som står i samband med dess ägande 

Omfattar inte: 
− operationell leasing, jfr 71, efter vilka slags varor som leasas 

 

65.22  Annan kreditgivning  

65.220  Annan kreditgivning  
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 65.220.00 Annan kreditgivning 65.22.10 

  Omfattar: 
− kreditgivning av institut som inte ägnar sig åt bankverksamhet, inklusive be-

viljande av konsumentkrediter, tillhandahållande av långsiktigt kapital till 
näringslivet samt utlåning av pengar utanför banksystemet 

− kreditgivning av hypoteksinstitut som inte tar emot inlåning 
− internbanksverksamhet 
− kreditkortstjänster, dvs. finansiering av varuköp via kredit som beviljas på 

försäljningsstället, och där plastkort används 
− factoringtjänster 
− tjänster som utförs av pantlånare 

 

65.23  Övrig finansförmedling utom försäkrings- och pensionsfondstjänster  

65.231  Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning  

 65.231.00 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning i 65.23.10 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls av holdingbolag i finansiella koncerner 
− investmentbolagsverksamhet 
− riskkapitalverksamhet (venture capital) 

 

 

65.232  Aktiefonds-, räntefonds- och valutafondstjänster m.m.  

 65.232.00 Aktiefonds-, räntefonds- och valutafondstjänster m.m. i 65.23.10 

  Omfattar: 
− övriga finansförmedlingstjänster som huvudsakligen går ut på att förmedla ka-

pital i annan form än genom att lämna lån, såsom: 
• tjänster avseende slutna investeringsfonder, för vilka kapitaltillskott lämnas 

av andelsägare och som huvudsakligen investerar i aktier och statspapper 
• tjänster avseende fastighetsandelsfonder, där medel, som tecknats i andelar, 

investeras i fastigheter av ett förvaltningsbolag 
• tjänster avseende investeringsfonder som fortlöpande säljer nya andelar samt 

andra andelsfonder, där medel, som tecknats i andelar, investeras i finansiella 
tillgångar av ett förvaltningsbolag (fondbolag) och där andelsägaren inte äger 
aktier i förvaltningsbolaget 

 

66  Försäkrings- och pensionsfondstjänster utom obligatorisk 
socialförsäkring 

 

66.0  Försäkrings- och pensionsfondstjänster utom obligatorisk 
socialförsäkring 

 

66.01  Livförsäkring  

66.011  Fondanknuten livförsäkring  

 66.011.01 Fondanknuten livförsäkring i 66.01.11 

  Omfattar: 
− fondanknuten livförsäkring  

 

 66.011.02 Återförsäkring i samband med fondanknuten livförsäkring i 66.01.12 

66.012  Livförsäkring utom fondanknuten livförsäkring  

 66.012.01 Livförsäkring utom fondanknuten livförsäkring i 66.01.11 

  
Omfattar: 
− traditionell livförsäkring: 

• försäkringsprodukter med uppbyggnad av kapital, som ger ett engångsbelopp 
• försäkringsprodukter med uppbyggnad av kapital, som ger en annuitet 
• temporära försäkringsprodukter, som ger ett engångsbelopp 

− temporära försäkringsprodukter, som ger en annuitet  
− fondanknuten livförsäkring 
− tontinförsäkring 
− kapitalförsäkring 
− annan livförsäkring 
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 66.012.02 Återförsäkring i samband med livförsäkring utom fondanknuten liv-
försäkring 

i 66.01.12 

66.02  Pensionsfondstjänster  

66.020  Pensionsfondstjänster  

 66.020.01 Pensionsfondstjänster 66.02.11 

  Omfattar även: 
− understödsföreningars tjänster 

 

  Omfattar inte: 
− obligatorisk socialförsäkring, jfr 75.300 
− förvaltning av pensionsfonder, jfr 67.120.00 

 

 66.020.02 Återförsäkring i samband med pensionsfonder 66.02.12 

66.03  Skadeförsäkring  

66.030  Skadeförsäkring   

 66.030.01 Olycksfallsförsäkring 66.03.11 

  Omfattar:  
− försäkringsprodukter som ger förmåner vid olycksfall, där ersättning betalas ut 

vid olycksfall som leder till dödsfall eller invaliditet. Förmånerna kan även om-
fatta dagsersättning i syfte att täcka extrakostnader eller inkomstbortfall. 

 

 66.030.02 Sjukförsäkring 66.03.12 

  Omfattar: 
− försäkringsprodukter som ger förmåner i händelse av den försäkrades sjukdom, 

där ersättningen vanligen täcker utgifter för sjukhusvård, läkemedel och annan 
sjukvård. Förmånerna kan även omfatta dagsersättning i syfte att täcka extrakost-
nader eller inkomstbortfall. 

Omfattar inte: 
− lång sjukförsäkring, jfr 66.030.03 

 

 66.030.03 Lång sjukförsäkring 66.03.13 

  Omfattar: 
− försäkringsprodukter som ger långsiktiga förmåner i händelse av arbetsoförmåga 

till följd av sjukdom eller olyckshändelse. Förmånerna består vanligen av lång-
siktigt löpande dagsersättning i syfte att täcka inkomstbortfall. 

 

 66.030.04 Motorfordonsförsäkring, ansvar mot tredje man 66.03.21 

  Omfattar: 
− försäkringstjänster som täcker utgifter gällande allt ansvar i samband med an-

vändning av motorfordon på land, inklusive fraktförares ansvar 

Omfattar inte: 
− ansvar mot tredje man i fråga om rullande materiel på järnväg, jfr 66.030.06 

 

 66.030.05 Övrig motorfordonsförsäkring 66.03.22 

  Omfattar: 
− försäkringstjänster som täcker utgifter i samband med förlust av eller skador på 

motorfordon på land (utom rullande materiel på järnväg) 

Omfattar inte: 
− övrig motorfordonsförsäkring avseende rullande materiel på järnväg, jfr 

66.030.06 

 

 66.030.06 Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring 66.03.31 

  Omfattar: 
− försäkringstjänster som täcker utgifter avseende: 

• alla skador på eller förluster av rullande materiel på järnväg 
• alla skador på eller förluster av luftfartyg 
• alla skador på eller förluster av fartyg (flod- och kanalfartyg, sjögående samt 

havsgående fartyg) 
• allt ansvar i samband användning av luftfartyg (inklusive fraktförares ansvar), 
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• allt ansvar i samband användning av fartyg och båtar till havs, i sjöar eller på 
floder och kanaler (inklusive fraktförares ansvar) 

 66.030.07 Fraktförsäkring 66.03.32 

  Omfattar: 
− försäkringstjänster som täcker utgifter i samband med alla skador på eller förlus-

ter av gods under transport och bagage samt varor, oberoende av transportsätt 

 

 66.030.08 Brand- och annan egendomsförsäkring 66.03.40 

  Omfattar: 
− försäkringstjänster som täcker utgifter avseende: 

a) alla skador eller förluster till följd av brand, explosioner, stormar, andra 
naturkrafter än stormar, kärnkraft och sättningar, 

b) alla skador och förluster av egendom till följd av hagel- eller frostskador 
och andra händelser såsom stöld, utom de händelser som anges i punkt a. 

Omfattar inte: 
− försäkring som täcker skador på eller förlust av egendom i form av 

motorfordon, rullande materiel, luftfartyg och fartyg, jfr 66.030.05 resp. 
66.030.06 

− försäkring av gods eller varor i transit, jfr 66.030.07 

 

 66.030.09 Allmän ansvarighetsförsäkring 66.03.50 

  Omfattar inte: 
− ansvarsförsäkring för motorfordon på land, för luftfartyg eller för fartyg (till 

havs, i sjöar, floder eller kanaler), jfr 66.030.04 resp. 66.030.06 

 

 66.030.10 Kredit- och borgensförsäkring 66.03.60 

  Omfattar: 
− kreditförsäkringstjänster som täcker utgifter i samband med insolvens, 

exportkrediter, avbetalningslån, lån och jordbrukskrediter 
− borgensförsäkringstjänster som täcker utgifter i samband med direkt och indirekt 

borgensåtagande. 

 

 66.030.11 Assistansförsäkring 66.03.71 

  Omfattar: 
− försäkringstjänster som täcker utgifter i samband med assistans för personer/före-

tag som hamnar i svårigheter hemma, på resa, när de inte befinner sig i hemmet 
eller i sin fasta bostad. 

 

 66.030.12 Rättskyddsförsäkring 66.03.72 

  Omfattar: 
− försäkringstjänster som täcker utgifter i samband med utgifter för juridiskt 

bistånd och för rättsprocesser. 

 

 66.030.13 Diverse förmögenhetsförsäkringar 66.03.73 

  Omfattar: 
− försäkringstjänster som täcker utgifter i samband med följande risker: arbetslös-

het, otillräckliga inkomster (allmänt), dåligt väder, förlust av förmåner, fortlöp-
ande allmänna utgifter, oförutsedda handelsutgifter, förlust i marknadsvärde, 
förlust av hyra eller inkomst, indirekta handelsförluster (andra än de som anges 
ovan), andra ekonomiska förluster (ej handel) och andra slags förluster. 

 

 66.030.14 Övrig skadeförsäkring 66.03.80 

 66.030.15 Återförsäkring i samband med skadeförsäkring 66.03.90 

  Omfattar: 
− återförsäkring av tjänster som ingår i grupp 66.030.01, 66.030.02 resp. 66.030.03 

 

67  Stödtjänster till finansförmedling  

67.1  Stödtjänster till finansförmedling utom försäkring och pensionsfonds-
verksamhet 

 

67.11  Administrativa tjänster till finansiella marknader  

67.110  Administrativa tjänster till finansiella marknader  
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 67.110.00 Administrativa tjänster till finansiella marknader 67.11.10 

  Omfattar: 
− drift och övervakning av finansiellamarknader som utförs av andra än myndig-

heter 
− drift av fondbörser och råvarubörser 
− administrativa tjänster som utförs av värdepappersinnehavare, -mäklare eller -

handlare eller av råvaruinnehavare, -mäklare eller -handlare, finansiell rapporte-
ring samt övriga administrativa tjänster avseende marknader 

 

67.12  Handel med och förvaltning av värdepapper, för annans räkning  

67.120  Handel med och förvaltning av värdepapper, för annans räkning  

 67.120.00 Handel med och förvaltning av värdepapper, för annans räkning 67.12.10 

  Omfattar: 
− handel på finansiella marknader för annans räkning, såsom: 

• mäkleritjänster avseende värdepapper 
• emission och registrering av värdepapper 
• portföljförvaltning 

− förmögenhetsförvaltning, fondförvaltning och fondbolagsverksamhet 
− förvaltning av pensionsfonder 

Omfattar inte: 
− rådgivning beträffande privatekonomisk planering, utan beslutsfattande, för 

kunders räkning, jfr 67.130.00 

 

67.13  Andra stödtjänster till finansförmedling  

67.130  Andra stödtjänster till finansförmedling  

 67.130.00 Andra stödtjänster till finansförmedling 67.13.10 

  Omfattar: 
− mäkleritjänster avseende lån 
− finansiell rådgivning som tillhandahålls av finansiella rådgivare och låneråd-

givare  
− valutaväxling  
− andra stödtjänster till finansförmedling 

Omfattar inte: 
− portföljförvaltning, jfr 67.120.00 
− rådgivning avseende försäkrings- och pensionsfrågor, jfr 67.201.00 resp. 

67.202.00 
− rådgivning avseende skattefrågor, jfr 74.120.06 
− finansiell rådgivning avseende förvaltning av företags medel (utom rådgivning 

avseende företagsbeskattning), jfr 74.140.02 

 

67.2  Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet  

67.20  Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet  

67.201  Försäkringsmäklartjänster  

 67.201.00 Försäkringsmäklartjänster 67.20.20 

  Omfattar: 
− mäkleritjänster avseende försäkringar  

 

67.202  Övriga Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet  

 67.202.00 Övriga Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 67.20.10 

  Omfattar: 
− stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet utom finansförmedling, 

såsom: 
• rådgivning till företag eller privatpersoner avseende försäkringsskydd för 

företag respektive privatpersoner inklusive rådgivning avseende pensioner 
(livräntor)  

• bedömning och reglering avseende ersättningsanspråk till försäkringsgivare 
• beräkning av försäkringsrisker och -premier 
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• administration och försäljning av varor som räddats från brand, översvämning 
etc., dock ej marin bärgning 

• reglering och bevakning av försäkringsersättningar 
• andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 

Omfattar inte: 
− förvaltning av pensionsfonder, jfr 66.020.01 

    

K  FASTIGHETS-, UTHYRNINGS- OCH FÖRETAGSTJÄNSTER  

70  Fastighetstjänster  

70.1  Exploatering av och handel med egna fastigheter  

70.11  Markexploatering  

70.110  Markexploatering  

 70.110.01 Markexploatering, av egna bostadsfastigheter 70.11.11 

  Omfattar: 
− exploatering och försäljning av bostadsfastigheter, inklusive insamling av finan-

siella, tekniska och fysiska resurser för att förverkliga bostadsfastighetsprojekt för 
senare försäljning 

 

 70.110.02 Markexploatering, av egna fastigheter av annat slag 70.11.12 

  Omfattar: 
− exploatering och försäljning av andra fastigheter än bostadsfastigheter, inklusive 

insamling av finansiella, tekniska och fysiska resurser för att förverkliga projekt 
avseende andra fastigheter än bostadsfastigheter, för senare försäljning 

 

70.12  Handel med egna fastigheter  

70.120  Handel med egna fastigheter  

 70.120.01 Köp och försäljning av egna bostadsfastigheter 70.12.11 

  
Omfattar: 
− försäljning för egen räkning av bostäder och mark, i de fall då försäljningen sker 

inom ramen för handel med ett visst fastighetsbestånd och inte då försäljningen 
innebär att säljaren avyttrar anläggningstillgångar  

− försäljning av hus med tomt, flerbostadshus med tomt samt av enskilda bostäder i 
sådana byggnader såsom enskilda lägenheter eller bostadsrätter o.d., vilka är 
hyrda eller nyttjas med full besittningsrätt 

 

 70.120.02 Köp och försäljning av egna obebyggda tomter avsedda för 
bostadsbyggnader 

70.12.12 

  
Omfattar: 
− försäljning för egen räkning av obebyggda tomter avsedda för bostadsbyggnader, 

i de fall då försäljningen sker inom ramen för handel med ett visst tomtbestånd, 
inklusive av avstyckade obebyggda tomter och sådana avstyckade obebyggda 
tomter som säljaren har märkt ut fysiskt 

 

 70.120.03 Köp och försäljning av egna fastigheter andra än bostadsfastigheter 70.12.13 

  
Omfattar: 
− försäljning för egen räkning av andra byggnader än bostäder och av mark, i de 

fall då försäljningen sker inom ramen för handel med ett visst fastighetsbestånd 
och inte då försäljningen innebär att säljaren avyttrar anläggningstillgångar. Fas-
tigheterna kan antingen vara sådana som hyrs ut eller sådana som nyttjas med 
fullt besittningsskydd. Exempel på detta slags fastigheter är: 

• fabriker, kontorsbyggnader, lagerbyggnader 
• teatrar, byggnader med flera användningsområden huvudsakligen för annat än 

boende 
• jordbruks- och skogsfastigheter samt liknande fastigheter 

 

 70.120.04 Köp och försäljning av egna obebyggda tomter avsedda för andra bygg-
nader än bostäder 

70.12.14 
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  Omfattar: 
− försäljning för egen räkning av obebyggda tomter avsedda för andra byggnader 

än bostäder, i de fall då försäljningen sker inom ramen för handel med ett visst 
tomtbestånd, inklusive av avstyckade obebyggda tomter och sådana avstyckade 
obebyggda tomter som säljaren har märkt ut fysiskt 

 

70.2  Uthyrning och förvaltning av egna fastigheter  

70.20  Uthyrning och förvaltning av egna fastigheter  

70.201  Uthyrning och förvaltning av egna bostäder  

 70.201.00 Uthyrning och förvaltning av egna bostäder i 70.20.11 

  Omfattar: 
− uthyrning, vilket utförs av ägare eller hyrestagare, avseende bostäder: 

• hus, lägenheter, lägenhetshus 
• byggnader med flera användningsområden, huvudsakligen för boende 

Omfattar inte: 
− boende som tillhandahålls av hotell, motell, i uthyrningsrum, av elevhem, cam-

pingplatser och liknande anläggningar som erbjuder logi, jfr 55.1 resp. 55.2 

 

70.202  Uthyrning och förvaltning av egna industrilokaler  

 70.202.00 Uthyrning och förvaltning av egna industrilokaler i 70.20.12 

  Omfattar: 
− uthyrning eller utarrendering avseende industrilokaler  

 

70.203  Uthyrning och förvaltning av egna, andra lokaler än industrilokaler  

 70.203.00 Uthyrning och förvaltning av egna, andra lokaler än industrilokaler i 70.20.12 

  Omfattar: 
− uthyrning eller utarrendering avseende kommersiella byggnader och fastigheter 

(utom industrilokaler) samt andra byggnader och fastigheter utom bostäder, vilket 
utförs av ägare eller hyrestagare. Detta kan t.ex. avse: 

• kontorsbyggnader, lagerbyggnader  
• teatrar, utställningslokaler och byggnader med flera användningsområden, 

huvudsakligen för annat än boende 
• jordbruks- och skogsfastigheter samt liknande fastigheter 

Omfattar även:  
− uthyrning av festlokaler 

 

70.204  Förvaltning i bostadsrättsföreningar (ej på uppdrag)  

 70.204.00 Förvaltning i bostadsrättsföreningar (ej på uppdrag) i 70.20.11 

70.209  Övrig fastighetsförvaltning  

 70.209.00 Övrig fastighetsförvaltning i 70.20.12 

  Omfattar: 
− uthyrning eller utarrendering per månad eller år av separata garage eller andra 

platser för fordonsparkering  

 

70.3  Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag  

70.31  Fastighetsförmedling  

70.310  Fastighetsförmedling  

 70.310.01 Förmedling av bostadsfastigheter 70.31.11 

  
Omfattar: 
− försäljning av hus, lägenheter, flerfamiljshus och andra bostäder samt liknande 

förmedlingstjänster där det ingår köp, försäljning och uthyrning av bostadsfastig-
heter, mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt 

 

 70.310.02 Förmedling av obebyggda tomter avsedda för bostadsbyggnader 70.31.12 

  
Omfattar: 
− försäljning av obebyggda tomter avsedda för bostadsbyggnader samt liknande fö-

rmedlingstjänster där det ingår köp, försäljning och uthyrning av obebyggda tom-
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ter avsedda för bostadsbyggnader, mot ersättning/lön eller inom ramen för ett 
kontrakt 

 70.310.03 Förmedling av andra fastigheter än bostadsfastigheter 70.31.13 

  Omfattar: 
− försäljning av andra fastigheter än bostadsfastigheter, såsom kontor, fabriker, bu-

tiker etc., samt liknande förmedlingstjänster där det ingår köp, försäljning och 
uthyrning av andra fastigheter än bostadsfastigheter, mot ersättning/lön eller inom 
ramen för ett kontrakt 

 

 70.310.04 Förmedling av obebyggda tomter avsedda för andra byggnader än 
bostäder 

70.31.14 

  Omfattar: 
− försäljning av obebyggda tomter avsedda för andra byggnader än bostäder samt 

liknande förmedlingstjänster där det ingår köp, försäljning och uthyrning av 
obebyggda tomter avsedda för andra byggnader än bostäder, mot ersättning/lön 
eller inom ramen för ett kontrakt 

 

 70.310.05 Fastighetsvärdering 70.31.15 

  Omfattar: 
− värdering av bostadsfastigheter och tomtmark, fastigheter och tomtmark avsedda 

för annan bebyggelse, mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt 

 

70.32  Fastighetsförvaltning på uppdrag  

70.321  Förvaltning av bostadsfastigheter i rikskooperativ regi  

 70.321.00 Förvaltning av bostadsfastigheter i rikskooperativ regi i 70.32.11 

  Omfattar: 
− förvaltning av lägenhetshus (eller byggnader med flera användningsområden, 

huvudsakligen för boende)  

 

70.329  Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag  

 70.329.01 Uppdragsförvaltning av bostadsfastigheter, utom i rikskooperativ regi i 70.32.11 

  Omfattar: 
− uppdragsförvaltning av hus och andra bostadsfastigheter 
− förvaltning av lägenhetshus (eller byggnader med flera användningsområden, 

huvudsakligen för boende) 
− förvaltning av platser för husvagnar som utnyttjas som permanentbostad 
− förvaltning av bostäder med gemensamt ägande 

 

 70.329.02 Uppdragsförvaltning av andra än bostadsfastigheter, utom i 
rikskooperativ regi 

70.32.12 

  Omfattar: 
− förvaltning av industrifastigheter och kommersiella fastigheter, byggnader med 

flera användningsområden, huvudsakligen för annat än boende, etc. 
− förvaltning av jordbruks- och skogsfastigheter samt liknande fastigheter 

 

 70.329.03 Fastighetsskötsel på uppdrag 70.32.13 

  Omfattar: 
− fastighetsdrift 
− städning och underhåll av lokalerna i en fastighet 
− kontroll av system för värme, ventilation och luftkonditionering 
− mindre reparationer 

 

71  Uthyrning av fordon och maskiner utan bemanning samt av hushålls-
artiklar och varor för personligt bruk 

 

  Omfattar inte:  
− leasing för rent finansiella ändamål (dvs. finansiell leasing), jfr 65.210.00 

 

71.1  Biluthyrning  

71.10  Biluthyrning  

71.100  Biluthyrning  
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 71.100.00 Uthyrning av personbilar och lätta lastbilar (högst 3 500 kg), utan förare 71.10.10 

  Omfattar inte: 
− uthyrning av personbilar med förare, jfr 60.220.02 

 

71.2  Uthyrning av andra transportmedel   

71.21  Uthyrning av andra landtransportmedel   

71.210  Uthyrning av andra landtransportmedel   

 71.210.01 Uthyrning av motorfordon för godstransport utan förare 71.21.11 

  Omfattar: 
− uthyrning eller operationell leasing av motorfordon utan förare, huvudsakligen 

avsedda för godstransport (t.ex. påhängsvagnar, traktorer, lastbilar, skåpbilar och 
andra nyttofordon) 

Omfattar inte: 
− uthyrning av godstransportfordon med förare, jfr 60.240.10 
− uthyrning av lätta lastbilar, högst 3500 kg, utan förare, jfr 71.100.00 
− uthyrning av traktorer utan förare för jordbruk och skogsbruk, jfr 71.310.00 

 

 71.210.02 Uthyrning av järnvägstransportmedel 71.21.12 

 71.210.03 Uthyrning av containrar 71.21.13 

  Omfattar inte: 
− uthyrning av bostads- och kontorscontainrar, jfr 71.320.00 

 

 71.210.04 Uthyrning av motorcyklar, husvagnar och campingbilar 71.21.14 

 71.210.05 Uthyrning av andra landtransportmedel utan förare 71.21.15 

  Omfattar: 
− uthyrning eller operationell leasing av andra passagerarfordon utan förare, av 

sådana slag som används för allmänna transporter såsom bussar och andra land-
transportmedel 

Omfattar inte: 
− uthyrning av passagerarfordon av sådana slag som används för allmänna 

transporter, med förare, jfr 60.230.01 
− uthyrning av cyklar och skidor, jfr 71.402.03 

 

71.22  Uthyrning av fartyg utan besättning  

71.220  Uthyrning av fartyg utan besättning  

 71.220.00 Uthyrning av fartyg utan besättning 71.22.10 

  
Omfattar: 
− uthyrning eller operationell leasing av båtar, fartyg och svävfarkoster utan besätt-

ning, huvudsakligen avsedda för transport av passagerare och gods 

Omfattar inte: 
− uthyrning av havsgående fartyg med besättning, jfr 61.102.09 
− uthyrning av icke-havsgående fartyg med besättning, jfr 61.200.08 
− uthyrning av fritidsbåtar utan besättning, jfr 71.402.03 
− uthyrning av fritidsbåtar med besättning, jfr 61.102.01 resp. 61.200.02 

 

71.23  Uthyrning av luftfartyg utan besättning  

71.230  Uthyrning av luftfartyg utan besättning  

 71.230.00 Uthyrning av luftfartyg utan besättning 71.23.10 

  
Omfattar: 
− uthyrning eller operationell leasing av luftfartyg (t.ex. helikoptrar och flygplan) 

utan besättning 

Omfattar inte: 
− uthyrning av luftfartyg med besättning, jfr 62.200.03 
− uthyrning eller operationell leasing av ballonger, luftskepp, segel- och glid-

flygplan samt hängglidare, jfr 71.402.03 

 

71.3  Uthyrning av maskiner och utrustning  
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71.31  Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap utan förare  

71.310  Uthyrning av jord- och skogsbruksmaskiner, jord- och 
skogsbruksredskap utan förare 

 

 71.310.00 Uthyrning av jord- och skogsbruksmaskiner, jord- och 
skogsbruksredskap utan förare 

71.31.10 

  Omfattar: 
− uthyrning eller operationell leasing av jord- och skogsbruksmaskiner och till-

hörande utrustning, utan förare  
− uthyrning av traktorer och jord- och skogsbruksredskap, såmaskiner för frön och 

plantor, skördemaskiner, sorteringsmaskiner etc. 

Omfattar inte: 
− uthyrning eller operationell leasing av jordbruksmaskiner och tillhörande 

utrustning, med förare, jfr 01.410.01 
− uthyrning eller operationell leasing av skogsbruksmaskiner och tillhörande 

utrustning, med förare 02.029.00 
− operationell leasing eller uthyrning av gräsklippningsmaskiner, jfr 71.402.05 

 

71.32  Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner utan förare  

71.320  Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner utan förare  

 71.320.00 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner utan förare 71.32.10 

  Omfattar: 
− uthyrning eller operationell leasing av byggutrustning och byggmaskiner utan 

förare  
− uthyrning av dragfordon för bygg- och schaktningsändamål, väghyvlar, ångvältar, 

bulldozrar, grävmaskiner, frontlastare, byggnadsställningar utan upp- och ned-
montering, byggbaracker etc. 

− uthyrning av bostads- och kontorscontainrar 

Omfattar inte: 
− uthyrning av byggutrustning och byggmaskiner med förare, jfr 45.500.00 

 

71.33  Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inklusive datorer  

71.330  Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inklusive datorer  

 71.330.01 Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer) 
utan operatör 

71.33.11 

  Omfattar: 
− uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning av alla slag såsom: 

• kopieringsmaskiner 
• skrivmaskiner och ordbehandlare 
• bokföringsmaskiner och -utrustning såsom elektroniska räknare, 

kassaapparater etc. 

Omfattar även: 
− uthyrning av kontorsmöbler, kassaskåp o.d. 

Omfattar inte: 
− operationell leasing eller uthyrning av telefoniutrustning, jfr 71.340.00 

 

 71.330.02 Uthyrning av datorer 71.33.12 

  Omfattar: 
− uthyrning eller operationell leasing av databehandlingsutrustning utan operatör, 

såsom datorer, centralenheter, perifera enheter och magnetiska och optiska läsare 

Omfattar inte: 
− operationell leasing eller uthyrning av programpaket, jfr 72.210.01 resp. 

72.210.02 
− uthyrning av datorer eller datorrelaterad utrustning med operatör eller inne-

fattande hantering, jfr 72.300.01, 72.300.02 resp. 72.300.03 
− uthyrning av datortid, jfr 72.300.02 

 

71.34  Annan uthyrning av maskiner och utrustning utan operatör  
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71.340  Annan uthyrning av maskiner och utrustning utan operatör  

 71.340.00 Annan uthyrning av maskiner och utrustning utan operatör 71.34.10 

  Omfattar: 
− operationell leasing eller uthyrning av alla slags maskiner, elektriska eller ej - 

utom hushållsartiklar och varor för personligt bruk - vanligen använda av företag 
som kapitalvaror, såsom: 

• motorer och turbiner 
• verktygsmaskiner 
• gruv- och oljefältsutrustning 
• lyft- och godshanteringsutrustning 
• radio-, TV- och kommunikationsutrustning (inklusive telekomutrustning) för 

affärsmässigt bruk  
• spelautomater med myntinkast 
• utställningsmateriel 
• utrustning för vetenskapliga mätningar, reglerutrustning och annan utrustning 

för yrkesmässigt bruk 
• andra affärsmässiga och industriella maskiner 

 

71.4  Uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk  

71.40  Uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk  

71.401  Uthyrning av video- och dvd- filmer  

 71.401.00 Uthyrning av video- och dvd- filmer 71.40.12 

  Omfattar: 
− uthyrning av video- och dvd- filmer, främst för visning i hemmet 

 

71.402  Uthyrning av andra varor för personligt och hushållsbruk  

 71.402.01 Uthyrning av TV- och radioapparater, videobandspelare och liknande 
utrustning och tillbehör 

71.40.11 

  Omfattar: 
− uthyrning av all slags elektrisk eller elektronisk audivisuell utrustning för hus-

hållsbruk, såsom: 
• stereoanläggningar, kassettdäck, TV-apparater, radioapparater 
• videobandspelare dvd-spelare och liknande utrustning 

− uthyrning av inspelade skivor, kassettband, cd-skivor och liknande ljudinspel-
ningar. 

 

 71.402.02 Uthyrning av möbler och andra hushållsartiklar 71.40.13 

  Omfattar: 
− uthyrning av möbler (inklusive madrasser och resårbottnar till sängar) samt hus-

hållsartiklar, elektriska och andra, såsom kylskåp, tvättmaskiner, luftkonditione-
ringsapparater, fläktar, brödrostar, mixrar, husgeråd, glas etc. 

Omfattar även: 
− operationell leasing eller uthyrning av porslin, bestick, matsilver och kristallvaror 

Omfattar inte: 
− uthyrning av kontorsmöbler, jfr 71.330.01 

 

 71.402.03 Uthyrning av sport- och hobbyutrustning 71.40.14 

  Omfattar: 
− uthyrning av sport- och hobbyutrustning såsom: 

• cyklar, skidor 
• ballonger, luftskepp, segel- och glidflygplan samt hängglidare 
• utrustning för vattensporter (t.ex. surfingbrädor, fritidsbåtar, vattenskidor) 
• annan sportutrustning (t.ex. golfklubbor, skridskor, utrustning för racketspor-

ter, för sporter och idrotter som utövas på planer etc.), campingutrustning etc. 

Omfattar inte: 
− uthyrning av fritidsbåtar med besättning, jfr 61.102.01 resp. 61.200.02 

 

 71.402.04 Operationell leasing och uthyrning av musikinstrument 71.40.15 

 71.402.05 Uthyrning av andra varor för personligt bruk  71.40.16 
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  Omfattar: 
− uthyrning av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk såsom: 

• hushållslinne 
• kläder, teaterkostymer, skodon, smycken och liknande artiklar 
• böcker, tidningar och tidskrifter 
• kameror, fotoutrustning, kikare och andra optikvaror 
• blommor och andra växter 
• ur m.m. 

− operationell leasing eller uthyrning av gör-det-själv-artiklar, städutrustning, 
gräsklippare, handverktyg etc. 

Omfattar även: 
− operationell leasing eller uthyrning av medicinsk och därmed närstående 

utrustning (t.ex. kryckor) 

Omfattar inte: 
− uthyrning av musikinstrument, jfr 71.402.04 

 

72  Databehandlingstjänster m.m.  

72.1  Konsulttjänster avseende maskinvara  

72.10  Konsulttjänster avseende maskinvara  

72.100  Konsulttjänster avseende maskinvara  

 72.100.00 Konsulttjänster avseende maskinvara 72.10.10 

  Omfattar: 
− rådgivning och stöd i frågor som rör hantering av företags och institutioners 

datorresurser: 
• bedömning av organisationens behov av datorer 
• planering av organisationens inköp 
• rådgivning till kunden om anskaffning av maskin- och programvara 
• rådgivning om systemsäkerhet 
• revision av organisationens datorrelaterade verksamhet etc. 

Omfattar inte: 
− rådgivning i tekniska frågor beträffande datorsystem, jfr 72.220.01 

 

72.2  Konsulttjänster avseende system- och programvara  

72.21  Utgivning av programvara  

72.210  Utgivning av programvarupaket  

 72.210.01 Utgivning av system och användarverktyg 72.21.11 

  Omfattar: 
− utgivning och marknadsföring (försäljning, uthyrning, operationell leasing och 

licensgivning) av programsystem och program med användarverktyg 

Omfattar inte: 
− handel med programpaket, jfr 52.493.02 resp. 51.840.00 
− utveckling av kundspecifik programvara eller omarbetning av programpaket 

efter specifika användarbehov, jfr 72.220.02 

 

 72.210.02 Utgivning av tillämpningsprogram 72.21.12 

  Omfattar: 
− utgivning och marknadsföring (försäljning, uthyrning, operationell leasing och 

licensgivning) av paket med standardtillämpningsprogram 
−  spelprogramvara 

Omfattar inte: 
− handel med standardprogram, jfr 52.493.02 resp. 51.840.00 
− utveckling av kundspecifik programvara eller ändringar i standardprogram 

efter specifika användarbehov, jfr 72.220.02 

 

 72.210.03 Databärare med registrerat material för användning i ADB-system 72.21.20 

72.22  Andra konsulttjänster avseende system- och programvara  

72.220  Datakonsulttjänster  
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 72.220.01 Systemanalys 72.22.11 

  Omfattar: 
− rådgivning och hjälp i tekniska frågor beträffande datorsystem: 

• utförande av förstudier beträffande införande av ett system 
• tillhandahållande av specifikationer för databasdesign 
• teknisk sakkunskap för integrering av programvara och maskinvara 
• vägledning och hjälp i uppstartsfasen av ett nytt system 
• tillhandahållande av specifikationer för säkring av databaser etc. 

Omfattar inte: 
− rådgivning i samband med handel, jfr 52.493.02 resp. 51.840.00 
− utveckling av kundspecifik programvara, jfr 72.220.02 
− systemanalys och programmering, jfr 72.220.03 
− datautbildning av personal, jfr 80.425.00 

 

 72.220.02 Systemdesign 72.22.12  

  Omfattar: 
− utveckling (analys, design och programmering) av programvara för en specifik 

kunds behov 
− ändringar i standardprogram 
− webbdesigntjänster 

Omfattar inte: 
− systemanalys och programmering, jfr 72.220.03 

 

 72.220.03 Utveckling av kundspecifik programvara  72.22.13 

  Omfattar: 
− tjänster som utförs av systemanalytiker och/eller programmerare på uppdrags-

basis i syfte att delta i en av faserna då ett system utvecklas. Kunden övervakar 
och behåller rättigheterna till arbetsresultatet. 

Omfattar inte: 
− leverans av programvara som beställts av kunden och där leverantören över-

vakar och deltar i utvecklingsprojektets samtliga faser (analys, design och 
programmering), jfr 72.220.02 

 

 72.220.04 Systemunderhåll 72.22.14 

  Omfattar: 
− tillhandahållande av hjälp för att se till att datorsystem (programvara) fungerar 

väl. Underhållsarbetet kan vara korrigerande eller förebyggande och omfatta 
följande: 
• testning för att upptäcka, lokalisera och åtgärda fel 
• förbättring av befintliga program 
• tillhandahållande av uppdaterade användarhandledningar 
• rådgivning om användningen av ett system 

 

 72.220.05 Andra datakonsulttjänster 72.22.15 

  Omfattar: 
− tillhandahållande av andra datorrelaterade tjänster: 

• utarbetande av serviceavtal 
• hjälp vid datorhaveri (programvara) 
• planering av införande  
• planering och översyn av kvalitetssäkring 
• stödtjänster vid införande av system 
• kvalitetssäkringstjänster beträffande datasystem 
• systemintegreringstjänster 

 

72.3  Datadrifttjänster och databehandling  

72.30  Datadrifttjänster och databehandling  

  Observera: 
Tjänster där leverantören använder datorn enbart som ett arbetsredskap klassificeras 
inte här, utan efter vilken tjänst som utförs. 

 

72.300  Datadrifttjänster och databehandling  

 72.300.01 Datordrifttjänster 72.30.10 
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  Omfattar: 
− tillhandahållande av personal som fortlöpande sköter och arbetar med datautrust-

ning som ägs (eller leasas) av kunden, oberoende av om utrustningen finns hos 
kunden eller hos den som tillhandahåller tjänsterna 

Omfattar inte: 
− tillhandahållande av resurser för databehandling, jfr 72.300.02 

 

 72.300.02 Databehandling, tabulering m.m. 72.30.21 

  Omfattar: 
− behandling av data som kunden lämnar, tabulering, beräkning etc., utan design av 

speciell programvara 
− uthyrning till tredje man av maskintid (centralenhetstid) på 

databehandlingssystem, baserat på tidsdelning 
− tillgängliggörande av databaser: förmedling av data i en viss ordning eller sek-

vens genom direktansluten datahämtning eller åtkomlighet (datorstödd för-
valtning) till alla eller till ett begränsat antal användare, sorterade på förfrågan 

Omfattar även: 
− tillgängliggörande av databehandlingsutrustning eller nätverk (t.ex. datorkraft 

eller datorstöd) 

Omfattar inte: 
− datordrifttjänster, jfr 72.300.01 

 

 72.300.03 Dataregistrering 70.30.22 

  Omfattar: 
− inmatning av data (som kunden lämnar) på band, diskett eller annat datamedium 

eller direkt i ett databehandlingssystem 
− scanning i arkiveringssyfte 

Omfattar inte: 
− scanning i samband med trycksättningsarbeten, jfr 22.240.01 

 

 72.300.04 Servertjänster 72.30.23 

  Omfattar: 
− tillhandahållande av elektronisk lagring eller registering på webbsidor som tillhör 

någon annan, så att externa internetanvändare kan tillgå datan, med möjlighet till 
ständiga ändringar av webbsideägarna, t.ex. webbhotell 

 

 72.300.05 Annan databehandling 72.30.24  

  Omfattar: 
− tillhandahållande av konvertering och ändring av data på band och disketter, för-

beredelser inför inmatning och OCR-tjänster 
− tillhandahållande av andra databehandlingstjänster 

Omfattar inte: 
− reproduktion av datamedier, jfr 22.330.00 

 

 72.300.06 Försäljning av annonsplats på internet av webbhotell 72.30.30 

  Omfattar inte: 
− försäljning av annonsplats eller reklamtid i kommission, jfr 74.402.01 

 

72.4  Databastjänster  

72.40  Databastjänster  

72.400  Databastjänster  

 72.400.01 On-line publicering 72.40.11 

  Omfattar: 
− direktansluten databaspublicering 
− direktansluten publicering av kataloger och sändlistor 
− övrig direktansluten publicering 

Omfattar inte: 
− direktansluten publicering i samband med annan publicering, jfr 22 

 

 72.400.02 Söktjänster på internet 72.40.12 
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  Omfattar: 
− sökmotortjänster på internet 

 

 72.400.03 Andra databastjänster 72.40.13  

  Omfattar: 
− tjänster i anslutning till databasverksamhet 
− tekniska stödtjänster såsom: 

• databasutveckling:  
• sammanställning av data från en eller flera källor 

• datalagring:  
• framställning av dataposter för information i ett förutbestämt format 

Omfattar inte: 
− tillhandahållande av tjänster avseende telekommunikation (hyrda nätverk, 

allmänna datanätverk eller portar) som behövs för att tillgå databaser, jfr 
64.201.01 - 64.201.06 resp. 64.201.07 

− tjänster avseende dokumentsökning, jfr 92.51 

 

 72.400.04 Övrig försäljning av annonsplats på internet 72.40.20 

  Omfattar inte:  
− försäljning av annonsplats på internet av webbhotell, jfr 72.300.06 
− försäljning av annonsplats eller reklamtid på kommission, jfr 74.402.01 

 

72.5  Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt 
databehandlingsutrustning 

 

72.50  Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt 
databehandlingsutrustning 

 

72.500  Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt 
databehandlingsutrustning 

 

 72.500.01 Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner 72.50.11 

  Omfattar: 
− underhåll och reparation av kontorsmaskiner och -utrustning samt bokförings-

maskiner och -utrustning inklusive kopieringsmaskiner 

 

 72.500.02 Underhåll och reparation av databehandlingsutrustning 72.50.12 

72.6  Andra datoranknutna tjänster  

72.60  Andra datoranknutna tjänster  

72.600  Andra datoranknutna tjänster  

 72.600.00 Andra datoranknutna tjänster 72.60.10 

  Omfattar inte: 
− utbildning av personal i användning av datorsystem, jfr 80.425.00 

 

73  Forskning och utveckling  

73.1  Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling  

73.10  Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling  

73.101  Naturvetenskaplig forskning och utveckling  

 73.101.01 Forskning och utveckling inom fysik 73.10.11 

  Omfattar: 
− forskning och utveckling inom värmelära, optik, elektromagnetism, astronomi 

etc. 

 

 73.101.02 Forskning och utveckling inom kemi och biologi 73.10.12 

  Omfattar: 
− forskning och utveckling inom områdena katalysatorer, fermentering, fysiologi 

och ekologi avseende djur och växter, mikroorganismer etc. 

 

 73.101.03 Annan naturvetenskaplig forskning och utveckling i 73.10.16 
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  Omfattar även: 
− miljöforskning och utvecklingsarbete på miljöområdet 

 

73.102  Teknisk forskning och utveckling  

 73.102.00 Teknisk forskning och utveckling 73.10.13 

  Omfattar: 
− forskning och utveckling inom tillämpad naturvetenskap och teknologi, beträff-

ande metallgjutning, maskiner, electricitet, kommunikationer, fartyg, luftfartyg, 
byggande inklusive väg- och vattenbyggnad, information etc. 

 

73.103  Medicinsk och farmaceutisk forskning och utveckling  

 73.103.00 Medicinsk och farmaceutisk forskning och utveckling 73.10.15 

  Omfattar: 
− forskning och utveckling inom behandling av sjukdomar, förebyggande hälso-

vård, farmaci etc. 

 

73.104  Lantbruksvetenskaplig forskning och utveckling  

 73.104.00 Lantbruksvetenskaplig forskning och utveckling 73.10.14 

  Omfattar: 
− forskning och utveckling inom lantbruksteknik, fruktodling, skogsbruk, bo-

skapsuppfödning, fiske etc. 

 

73.105  Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i natur-
vetenskap och teknik 

 

 73.105.00 Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i natur-
vetenskap och teknik 

i 73.10.16 

73.2  Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling  

73.20  Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling  

73.201  Samhällsvetenskaplig forskning och utveckling  

 73.201.01 Forskning och utveckling inom kulturvetenskap, sociologi och psyko-
logi 

73.20.11 

  Omfattar: 
− forskning och utveckling inom litteratur, filosofi, historia, socialvård, pedagogisk 

psykologi etc. 

 

 73.201.02 Forskning och utveckling inom ekonomi 73.20.12 

  Omfattar: 
− forskning och utveckling inom nationalekonomi, management, finansiering, 

statistik etc. 

Omfattar inte: 
− marknadsundersökning, jfr 74.130.01 

 

 73.201.03 Forskning och utveckling inom juridik 73.20.13 

  Omfattar: 
− forskning och utveckling inom offentlig rätt, civilrätt etc. 

 

73.202  Humanistisk forskning och utveckling  

 73.202.01 Forskning och utveckling inom lingvistik och språkvetenskap 73.20.14 

  Omfattar: 
− forskning och utveckling inom områdena lingvistisk struktur och distribution, 

utländska språk etc. 

 

 73.202.02 Annan humanistisk forskning och utveckling i 73.20.15 

73.203  Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i samhälls-
vetenskap och humaniora 

 

 73.203.00 Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i samhälls- i 73.20.15 



322 

SPIN 2002 Benämning CPA 2002 

vetenskap och humaniora 

74  Diverse övriga företagstjänster  

74.1  Juridiska och ekonomiska konsulttjänster, holdingverksamhet  

74.11  Juridiska tjänster  

74.111  Juridiska tjänster, utom för patent- och copyrightfrågor  

 74.111.01 Juridiska tjänster inom det straffrättsliga området 74.11.11 

  Omfattar: 
− rådgivning, företrädande, upprättande av dokument samt närstående tjänster inom 

straffrätt 

 

 74.111.02 Juridiska tjänster inom andra rättsområden 74.11.12 

  Omfattar: 
− rådgivning, företrädande, upprättande av dokument och närstående tjänster inom 

andra rättsområden 

 

 74.111.03 Juridiska tjänster i rättsfrågor av domstolsliknande slag m.m. 74.11.13 

  Omfattar: 
− rådgivning, företrädande, upprättande av dokument och närstående tjänster i 

samband med vissa lagstadgade förfaranden 

 

 74.111.04 Andra juridiska tjänster såsom utarbetande av rättshandlingar 74.11.15 

  Omfattar: 
− intygande och bevittnande av alla slag, inklusive förberedelser, utarbetande och 

utförande av arbetsuppgifter för juridiskt utbildade personer 
− utarbetande av avtal och förberedelser av juridiska transaktioner, särskilt inom 

egendomsrätt, handelsrätt, bolagsrätt, familjerätt, arvsrätt och internationell pri-
vaträtt 

− annan juridisk rådgivning och juridiskt bistånd samt representation i behörig 
domstol, registrerings- och offentlig myndighet i fråga om juridiska uppdrag 
rörande otvistiga mål, främst avseende användningen av ovannämnda juridiska 
handlingar 

 

 74.111.05 Exekutivauktionstjänster 74.11.16 

  Omfattar: 
− juridiska tjänster i samband med att tillgångar auktioneras bort 

 

 74.111.06 Annan juridisk rådgivning 74.11.17 

  Omfattar: 
− rådgivning till klienter beträffande deras juridiska rättigheter och skyldigheter 
− andra informationstjänster avseende juridiska frågor 
− tjänster avseende deposition, skiftning av dödsbon m.m. 

 

74.112  Rådgivning och handläggning avseende patent- och copyrightfrågor  

 74.112.00 Rådgivning och handläggning avseende patent- och copyrightfrågor 74.11.14 

  Omfattar: 
− förberedande arbete samt upprättande och attestering av handlingar avseende 

patent och copyright 
− tillhandahållande av olika närstående juridiska tjänster, inklusive rådgivning och 

utförande av diverse uppgifter, vilket behövs för upprättande och attestering av 
handlingar avseende patent och copyright 

 

74.12  Redovisning och bokföring, revision; skatterådgivning  

74.120  Redovisning och bokföring, revision; skatterådgivning  

 74.120.01 Revision 74.12.11 

  Omfattar: 
− granskning av räkenskaper och annat material som en organisation har, i syfte att 

avge ett yttrande om huruvida organisationens redovisning ger en korrekt bild av 
ställningen vid en bestämd tidpunkt och av resultatet av verksamheten under en 
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period fram till denna tidpunkt, i enlighet med vedertagna redovisningsprinciper 

 74.120.02 Redovisningsanalys 74.12.12 

  Omfattar: 
− analys av årsredovisningar och delårsrapporter samt annan redovisad ekonomisk 

information. En analys är mindre omfattande än en revision och ger således ett 
mer osäkert resultat 

 

 74.120.03 Utarbetande av redovisningar 74.12.13 

  Omfattar: 
− sammanställning av årsredovisningar på grundval av information som kunden 

lämnar, utan försäkran om riktigheten  
− utarbetande av deklarationer för företag, när detta sker samtidigt med utarbetande 

av redovisningar, för ett och samma arvode 

Omfattar inte: 
− tjänster avseende företagsbeskattning, när detta sker separat, jfr 74.120.06 

 

 74.120.04 Andra redovisningstjänster 74.12.14 

  Omfattar: 
− andra redovisningstjänster såsom attestering, beräkning och utarbetande av pro-

formaredovisningar m.m. 

Omfattar inte: 
− redovisningstjänster ingående i finansiell rådgivning, jfr 74.140.02 

 

 74.120.05 Bokföring, utom deklarationer 74.12.20 

  Omfattar: 
− bokföring i form av klassificering och registrering av transaktioner mätt i pengar 

eller i annan mätenhet 

Omfattar inte: 
− bokföring i samband med deklarationer, jfr 74.120.06 

 

 74.120.06 Skatte- och deklarationsrådgivning 74.12.30 

  Omfattar: 
− rådgivning till företag och privatpersoner i syfte att minimera skatten 

Omfattar även: 
− utarbetande och försvarande av årsredovisningar och andra handlingar, som svar 

på förfrågningar från skattemyndigheten  
− stöd till företag avseende skatteplanering och vid skattekontroller samt 

utarbetande av alla handlingar som krävs enligt lag 

 

74.13  Marknads- och opinionsundersökning  

74.130  Marknads- och opinionsundersökning  

 74.130.01 Marknadsundersökning 74.13.11 

  Omfattar: 
− analys av marknader, konkurrens och konsumentbeteenden 
− användning av avhandlingar, statistik, ekonometriska modeller, undersökningar 

etc. 

Omfattar inte: 
− opinionsundersökningar, jfr 74.130.02 
− reklamtjänster, jfr 74.40 

 

 74.130.02 Opinionsundersökning 74.13.12 

  Omfattar: 
− undersökningar i syfte att inhämta information om den allmänna opinioner be-

träffande sociala, ekonomiska, politiska och andra frågor 

Omfattar inte: 
− undersökningsarbete i syfte att inhämta information om konsumenters attityder 

och preferenser, jfr 74.130.01 

 

74.14  Konsulttjänster avseende företags organisation, information m.m.  

74.140  Konsulttjänster avseende företags organisation, information m.m.  
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 74.140.01 Allmän företagsrådgivning 74.14.11 

  Omfattar: 
− rådgivning och hjälp avseende verksamhetsinriktning och strategi för företag 

samt avseende övergripande planering, organisation och styrning inom organisa-
tioner, vilket konkret kan röra en eller flera av följande uppdragsområden: 

• formulering av verksamhetens inriktning 
• avgörande av vilken struktur i fråga om beslutsfattande som på effektivast 

sätt leder till att organisationens mål uppfylls 
• organisatoriska frågor ur juridisk synvinkel 
• strategiska affärsplaner 
• fastställande av informationssystem för företagsledning 
• utarbetande av rapporter om organisationers ledning samt utvärdering av 

deras effektivitet  
• program för genomgripande förändring av verksamheten i företag 
• förvaltningsrevisioner 
• utarbetande av vinstökningsprogram 
• andra frågor som är intressanta för den högre ledningen i organisationer 

Omfattar inte: 
− utredning av databehandlingssystem för företagsledning, jfr 72.100.00 

 

 74.140.02 Finansiell rådgivning utom skatterådgivning 74.14.12 

  Omfattar: 
− rådgivning och hjälp avseende beslutsområden av finansiell karaktär såsom: 

• förvaltning av rörelsekapital och likviditet samt fastställande av lämplig ka-
pitalstruktur 

• analys av förslag på investeringar 
• utveckling av redovisningssystem och budgetstyrning 
• företagsvärdering inför fusioner, förvärv etc. 

Omfattar inte: 
− handel med och förvaltning av värdepapper för annans räkning, jfr 67.120.00 
− rådgivning beträffande kortfristig portföljförvaltning, vilken vanligen till-

handahålls av företag som arbetar med finansförmedling, jfr 67.120.00 
− låneförmedling, finansiell rådgivning som tillhandahålls av finansiella 

rådgivare och lånerådgivare, valutaväxling, jfr 67.130..00 

 

 74.140.03 Rådgivning avseende marknadsföring 74.14.13 

  Omfattar: 
− rådgivning och hjälp avseende organisationers marknadsföringsstrategi och 

marknadsföring, vilket kan röra ett eller flera av följande uppdragsområden: 
• analys och formulering av marknadsföringsstrategi  
• formulering av ståndpunkter beträffande kundservice och prissättning 
• säljledning och personalutbildning 
• organisation av distributionskanaler (försäljning till grossister eller direkt till 

detaljister, franchising, användande av direktreklam etc.) 
• organisation av distributionsprocesser, utformning av förpackningar samt 

andra frågor som har anknytning till marknadsföring 

Omfattar inte: 
− PR-tjänster, jfr 74.140.06 
− reklamtjänster, jfr 74.401.00 

 

 74.140.04 Rådgivning i personalfrågor 74.14.14 

  
Omfattar: 
− rådgivning och hjälp avseende personalfrågor inom organisationer, vilket kan 

röra ett eller flera av följande uppdragsområden: 
• granskning av personalavdelning 

• personalutveckling 

 

 74.140.05 Rådgivning i produktionsfrågor 74.14.15 

  
Omfattar: 
− rådgivning och hjälp avseende metoder att öka produktiviteten, minska produk-

tionskostnader och förbättra kvaliteten inom produktionen, vilket kan röra ett 
eller flera av följande uppdragsområden: 

• effektiv användning av material inom produktionsprocesser 
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• lagerstyrning samt styrning av anläggningstillgångar 
• standarder för kvalitetsstyrning 
• tidsstudier 
• arbetsmetoder 
• standarder för arbetsprestationer 
• säkerhetsnormer 
• ledning av kontor 
• planering och utformning samt andra frågor som har anknytning till produk-

tionsstyrning 
• tjänster som tillhandahålls av agronomer och agronomekonomer 
• arbetsanalyser 

Omfattar inte: 
− rådgivning och utformning avseende anläggningar och industriprocesser, jfr 

74.202.07 

 74.140.06 PR-tjänster 74.14.16 

  Omfattar: 
− rådgivning och hjälp avseende metoder att förbättra organisationers eller privat-

personers image hos och relationer till allmänheten, makthavare, väljare, aktie-
ägare och andra 

Omfattar inte: 
− opinionsundersökning, jfr 74.130.02 
− planering och utformning av reklamtjänster, jfr 74.401.00 

 

 74.140.07 Annan företagsrådgivning 74.14.17 

  Omfattar: 
− rådgivning och hjälp avseende andra frågor 
− rådgivning avseende utveckling av näringsgrenar och turism, regional utveckling 

etc. 

Omfattar inte: 
− tjänster av teknisk eller naturvetenskaplig karaktär, jfr 74.202.02-74.202.07  

 

 74.140.08 Projektledning utom för byggprojekt 74.14.21 

  Omfattar: 
− samordning och ledning av resurser vid förberedande och genomförande av pro-

jekt, för kunds räkning 
− projektledning, vilket kan innefatta budgetering, redovisning och kostnadsupp-

följning, inköp, upprättande av tidsplaner och andra förutsättningar för arbetet, 
samordning av underleverantörers arbeten, övervakning och kvalitetsstyrning etc.  

Omfattar inte: 
− ledning av byggprojekt avseende totalentreprenader, jfr 74.202.08 
− ledning av byggprojekt avseende enskilda byggarbeten, jfr 74.202.10 

 

 74.140.09 Övriga managementtjänster 74.14.22 

  Omfattar: 
− övriga företagsledningstjänster utom holdingbolags förvaltningstjänster 

 

74.15  Holdingbolags managementtjänster  

74.150  Holdingbolags managementtjänster  

 74.150.00 Holdingbolags managementtjänster 74.15.10 

  Omfattar: 
− förvaltningstjänster som holdingbolag utför åt sina dotterbolag 

 

74.2  Arkitekt- och tekniska konsulttjänster o.d.  

74.20  Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster o.d.  

74.201  Arkitekttjänster  

  
Observera: 
Tjänsterna behöver inte avse nybyggnad utan kan t.ex. bestå av rådgivning om hur bygg-
nadsunderhåll och -renovering bör utföras, bedömning av byggnaders skick eller råd-
givning i någon annan arkitektonisk fråga. 

Omfattar inte: 
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− projektledning i samband med bygg och anläggningsarbeten, jfr 74.202.10 
− inredningsarkitekttjänster, jfr 74.872.00  

 74.201.01 Arkitektritningar m.m. i 74.20.10 

 74.201.02 Arkitektrådgivning och förprojektering 74.20.21 

  Omfattar: 
− rådgivning och hjälp avseende arkitektoniska frågor och närstående frågor 
− utförande av förstudier som behandlar sådana frågor som syn på val av byggplats, 

byggnationens ändamål, klimat- och miljöaspekter, de nyttjandes behov, kost-
nadsbegränsningar, analys av val av byggplats, tidsplan för projektering och 
byggande, samt liknande tjänster 

− andra frågor som påverkar projektering och byggande av ett objekt 

 

 74.201.03 Arkitektprojektering 74.20.22 

  Omfattar: 
− arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk, vilket kan avse ett 

eller flera av följande områden: 
• schematisk projektering bestående av fastläggande, tillsammans med kunden, 

av projektets grundkaraktär, av funktion, vilka ytor som krävs, budgetbe-
gränsningar och tidsplan 

• utarbetande av skisser inklusive planritningar, situationsplaner och presenta-
tioner av utvändigt utseende 

• projektering bestående av en noggrannare beskrivning av konceptet med av-
seende på situationsplan, utformning, material, konstruktions-, värme-, venti-
lations-, sanitets- och elsystem samt trolig byggkostnad 

− slutlig projektering bestående av ritningar och skriftliga specifikationer som är 
tillräckligt detaljerade för att tjäna som underlag vid infordran av anbud och för 
själva byggandet, samt bestående av expertrådgivning till kunden i samband med 
infordran och antagande av anbud 

 

 74.201.04 Andra arkitekttjänster 74.20.23 

  Omfattar: 
− andra tjänster där arkitekters sakkunskap fordras såsom: 

• utarbetande av material och presentationer i marknadsföringssyfte 
• utarbetande av slutliga ritningar (as-built-ritningar) 

 

 74.201.05 Stadsplaneringstjänster 74.20.51 

  Omfattar: 
− utvecklingsarbete avseende planer gällande markanvändning, val, kontroll och 

exploatering av tomter, vägnät samt underhåll av mark, i syfte att skapa och 
bibehålla en systematisk och samordnad stadsplanering 

− utförande av förstudier 

Omfattar även: 
− utförande av miljökonsekvensbeskrivningar och ekonomiska bedömningar av 

stadsplaneringsprojekt 

Omfattar inte: 
− exploatering och försäljning av andra fastigheter än bostadsfastigheter, jfr 

70.110.02 

 

 74.201.06 Landskapsarkitekttjänster 74.20.52 

  Omfattar: 
− landskapsarkitektonisk planering och gestaltning av parker, tomter till kommer-

siella byggnader och bostäder etc.: 
• utarbetande av situationsplaner, arbetsritningar, specifikationer och kostnads-

beräkningar för markexploatering, där det framgår markkonturer, växtlighet 
som skall planteras och anläggningar såsom gångvägar, staket och parke-
ringsplatser 

Omfattar även: 
− övervakning av anläggningsarbete 

 

74.202  Annan teknisk konsultverksamhet  

 74.202.01 Bygg- och maskinritningar m.m. i 74.20.10 
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 74.202.02 Teknisk rådgivning 74.20.31 

  Omfattar: 
− rådgivning och hjälp avseende teknikfrågor 
− utförande av tekniska förstudier och konsekvensanalyser 
− teknisk rådgivning som föregår utarbetandet av projekt 
− förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, ekonomiska bedömningar av projekt 

etc. 
− teknisk rådgivning avseende befintliga anläggningar eller vid tvister 
− bedömning av skick hos konstruktions-, värme-, ventilations- och sanitetsanlägg-

ningar samt hos elinstallationer 
− avgivande av sakkunnigutlåtanden i processer 

Omfattar även: 
− övrig naturvetenskaplig rådgivning 

 

 74.202.03 Teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten 74.20.32 

  Omfattar: 
− teknisk projektering avseende bärande konstruktioner i bostadshus, kommersiella 

byggnader, industri- och institutionsbyggnader 
− utarbetande av förberedande skisser, projektutveckling 
− specificering av planer för utförande eller exakta specifikationer för byggherrens 

räkning, avseende byggnader 

Omfattar inte: 
− tekniska tjänster avseende byggnader, om tjänsterna ingår i den tekniska 

projekteringen för anläggningsarbeten för produktionsanläggningar, jfr 
74.202.05, 74.202.06 resp. 74.202.07 

 

 74.202.04 Teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i 
byggnader 

74.20.33 

  Omfattar: 
− mekanisk och elektrisk projektering avseende: 

• elsystem, belysningssystem, brandlarm, kommunikationssystem och andra 
elinstallationer för alla slags byggnader 

• värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och kylsystem samt andra 
mekaniska installationer för alla slags byggnader 

 

 74.202.05 Teknisk projektering för anläggningsarbeten 74.20.34 

  Omfattar: 
− teknisk projektering för anläggningsarbeten såsom: 

• broar och viadukter, dammar, avrinningsområden, stödmurar, bevattnings-
system och arbeten för skydd mot översvämningar 

• tunnlar, vägar och gator samt mot och liknande arbeten 
• slussar, kanaler, bryggor och hamnarbeten 
• VA-arbeten bl.a. avseende tillförsel av vatten, avlopp 
• anläggningar för behandling av industriavfall och fast avfall samt andra an-

läggningsarbeten 
− utarbetande av förberedande skisser, projekteringsutveckling, specificering av 

planer för utförande eller exakta specifikationer för uppdragsgivarens räkning, 
avseende anläggningar 

 

 74.202.06 Teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion 74.20.35 

  Omfattar: 
− teknisk projektering för produktionsprocesser och produktionsanläggningar 
− utarbetande av förberedande skisser, projektutveckling, specificering av planer 

för utförande eller exakta specifikationer för uppdragsgivarens räkning, avseende 
industriprojekt 

Omfattar inte: 
− utformning och montering av styrsystem för industriella processer och till 

automatiska produktionsanläggningar, jfr 33.300.01 
− teknisk besiktning av arbete under uppförandefasen avseende industriprojekt, 

jfr 74.202.10 
− teknisk projektering inom ramen för totalentreprenader avseende industri-

projekt, jfr 74.202.08 
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 74.202.07 Annan teknisk projektering 74.20.36 

  Omfattar: 
− annan teknisk konstruktion inom ett specialområde: 

• teknisk konstruktion avseende buller- och vibrationsbekämpning 
• utformning av trafikregleringssystem 
• prototyputveckling och detaljerad teknisk konstruktion av nya produkter 
• övrig teknisk konstruktion inom ett specialområde 

Omfattar inte: 
− formgivning av produkter samt fullständig utformning av produkter som inte 

bygger på någon tekniskt komplicerad konstruktion (t.ex. möbler), jfr 74.872.00 

 

 74.202.08 Tekniska konsulttjänster i samband med totalentreprenader 74.20.40 

  Omfattar: 
− tekniska konsulttjänster inom ramen för totalentreprenader av alla olika slag av-

seende transportinfrastruktur, VA-arbeten, produktionsanläggningar och andra 
byggarbeten 

− planering och utförande av förstudier inför investeringar 
− preliminär och slutgiltig projektering inklusive sådana projekteringstjänster av-

seende konstruktions-, värme-, ventilations-, sanitets- och elsystem som behövs 
− beräkning av kostnader, utarbetande av tidsplaner för byggande och av specifi-

kationer för anbud 
− besiktning och godkännande av entreprenadarbeten samt tekniska tjänster 
− andra tekniska konsulttjänster inom ramen för totalentreprenader 

Omfattar inte: 
− utformning och montering av styrsystem för industriella processer och 

automatiska anläggningar, jfr 33.300.01 

 

 74.202.09 Andra tekniska konsulttjänster 74.20.37 

  Omfattar: 
− geotekniktjänster avseende information till ingenjörer och arkitekter om för-

hållande under markytan, vilket behövs vid projektering av olika slag 
− tekniska konsulttjänster avseende grundvatten, inklusive uppskattning av grund-

vattenresurser 
− undersökning avseende föroreningar samt kvalitetsstyrning 
− tekniska konsulttjänster avseende korrosion  
− utarbetande av felrapporter 
− andra tjänster som fordrar tekniska sakkunskaper 

 

 74.202.10 Projektledning i samband med bygg- och anläggningsarbeten 74.20.60 

  Omfattar: 
− ledning av bygg- och anläggningsarbeten på uppdrag av ägare eller kund, i syfte 

att tillse att arbetet överensstämmer med de slutgiltiga ritningarna 
− tjänster som tillhandahålls både på kontor och på plats, vanligen bl.a.: 

• besiktning inklusive slutbesiktning och godkännande 
• utarbetande av lägesrapporter 
• (tids-)planering  
• beräkning av kostnader för olika projektstadier  
• infordran och analys av anbud 
• tilldelning av entreprenader (arkitekttjänster, anläggnings- och byggarbeten) 
• samordning av flöden av handlingar 
• kostnadsuppföljning 
• annan hjälp och rådgivning i ledningsfrågor som kan uppstå under arbetets 

gång 
• upphandling av material och utrustning för ägares eller kunds räkning 

Omfattar inte: 
− projektledning utom för anläggnings- och byggprojekt, jfr 74.140.08 

 

 74.202.11 Studier och rådgivning inom geologi, geofysik och andra jordveten-
skaper 

74.20.71 

    

  Omfattar:  
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− rådgivning inom geologi, geofysik, geokemi och andra vetenskaper, avseende 
lokalisering av mineralfyndigheter, olja och gas samt grundvatten 

 74.202.12 Geologiska och geofysiska undersökningar  74.20.72 

  Omfattar: 
− tjänster avseende information om formationer under markytan, med utgångspunkt 

i olika metoder: 
• seismografiska, gravimetriska och magnetometriska metoder 
• andra geologiska och geofysiska undersökningsmetoder 

Omfattar inte: 
− provborrning, jfr 45.120.00 

 

 74.202.13 Undersökningar av jordytans topografi, lantmäteri 74.20.73 

  Omfattar: 
− sammanställning av information om terrängformer, belägenhet och gränser för ett 

område av jordytan, genom olika metoder, inklusive mätning med teodolit, foto-
grammetrisk mätning och sjömätning, i syfte att upprätta kartor 

Omfattar även: 
− insamling av data via satellit 

 

 74.202.14 Kartframställning 74.20.74 

  Omfattar: 
− kartarbeten bestående av upprättande och omarbetning av alla slags kartor (t.ex. 

vägkartor, fastighetskartor, topografiska kartor, plankartor, sjökort), baserat på 
resultat från mätningar och på andra kartor och andra informationskällor 

Omfattar även: 
− tjänster avseende väderprognoser 

Omfattar inte: 
− utgivna kartor och atlaser, jfr 22.110.08 resp. 22.110.09 
− utgivna glober, jfr 22.110.10 resp. 22.110.11 

 

 74.202.15 Andra tekniska konsulttjänster än ingenjörsvetenskapliga tjänster 74.20.75 

  Omfattar: 
− tjänster som utförs av mineraloger, petrologer, geokemister och miljögeologer 

 

74.3  Teknisk provning och analys  

74.30  Teknisk provning och analys  

74.300  Teknisk provning och analys  

 74.300.01 Provtagning och analys av sammansättning och renhetsgrad 74.30.11 

  Omfattar: 
− undersökning och analys av kemiska och biologiska egenskaper hos sådana äm-

nen och material som luft, vatten, avfall (kommunalt och industriellt), bränslen, 
metaller, jord, mineraler, livsmedel och kemikalier 

− veterinära provtagningar och kontroller i samband med livsmedelstillverkning 
− undersökning och analys inom närstående vetenskapsområden såsom mikro-

biologi, biokemi, bakteriologi etc. 

Omfattar inte: 
− tjänster avseende medicinska och dentala undersökningar, jfr 85.141.01 

 

 74.300.02 Provtagning och analys av fysiska egenskaper 74.30.12 

  Omfattar: 
− undersökning och analys av fysikaliska egenskaper såsom hållfasthet, duktilitet, 

elektrisk konduktivitet och radioaktivitet hos sådana material som metaller, 
plaster, textilier, trä, glas, och betong 

− provning avseende spänning, hårdhet, slaghållfasthet, utmattningshållfasthet och 
effekter vid höga temperaturer 

 

 74.300.03 Provning och analys av integrerade mekaniska och elektriska system 74.30.13 

  Omfattar: 
− provning och analys av mekaniska och elektriska egenskaper hos kompletta 

maskiner, motorer, bilar, verktyg, apparater, kommunikationsutrustning och 
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annan utrustning som innehåller mekaniska eller elektriska delar. Resultaten av 
provning och analys utgörs vanligen av en bedömning av testobjektets funktions-
förmåga och beteendekarakteristik. Vid proven kan även olika slags modeller av 
fartyg, luftfartyg, dammar m.m. användas. 

 74.300.04 Typgodkännande och besiktning av motorfordon 74.30.14 

  Omfattar: 
− återkommande besiktning av bilar, motorcyklar, bussar, lastbilar och andra 

fordon för vägtransport 

Omfattar inte: 
− underhåll och reparation av motorfordon (inklusive motorcyklar), jfr 50.20 

resp. 50.40 
− skadebesiktning, jfr 67.20 

 

 74.300.05 Annan teknisk besiktning 74.30.15 

  Omfattar: 
− teknisk eller naturvetenskaplig undersökning och analys, som sker utan att under-

sökningsobjektet förändras 
− radiografisk provning, magnetpulverprovning, och ultraljudsprovning av maskin-

delar och konstruktioner, vilket ofta utförs på plats, i syfte att upptäcka defekter 
− certifiering av fartyg, luftfartyg, dammar etc. 
− bestyrkande av konstverks äkthet o.d. 
− svetskontroll med hjälp av röntgen 

Omfattar inte: 
− bedömning av skador för försäkringsbolags räkning, jfr 67.20 
− besiktning av motorfordon, jfr 74.300.04 

 

 74.300.06 Annan teknisk provning och analys 74.30.16 

  Omfattar inte: 
− tjänster avseende medicinska undersökningar och analyser, jfr 85.141.01 

 

74.4  Reklamtjänster  

74.40  Reklamtjänster  

74.401  Reklambyråtjänster  

 74.401.00 Planering, utformning och placering av reklam 74.40.12 

  Omfattar: 
− planering, utformning och placering av reklam som skall visas i reklammedier  
− planering (utan produktion) av reklam och reklamfilm 

Omfattar inte: 
− marknadsundersökning, jfr 74.130.01 
− PR-tjänster, jfr 74.140.06 
− fototjänster i samband med reklam, jfr 74.812.01 
− inspelning av reklamfilm, jfr 92.110.04 

 

74.402  Annonsförsäljning  

 74.402.01 Annonsförsäljning 74.40.11 

  Omfattar: 
− tjänster avseende företrädande av media, dvs. försäljning av reklamtid och 

annonsplats i media 

 

 74.402.02 Övrig annonsförsäljning 74.40.20 

  Omfattar: 
− försäljning av annonsplats på annonstavlor, byggnader, fordon etc., direkt av 

ägaren 

Omfattar även: 
− försäljning av namnrättigheter för turneringar och stadior etc. 
− produktplacering av reklam i filmer etc. 

Omfattar inte: 
− försäljning av annonsplats eller reklamtid i kommission, jfr 74.402.01 
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74.403  Direktreklamtjänster  

 74.403.00 Direktreklamtjänster i 74.40.13 

  Omfattar: 
− utdelning av varuprover och annat reklammaterial 

 

74.409  Övrig marknadsföring  

 74.409.00 Övrig marknadsföring i 74.40.13 

  Omfattar: 
− tjänster avseende utomhusreklam  

 

74.5  Arbetsförmedling och rekrytering  

74.50  Arbetsförmedling och rekrytering  

74.501  Förmedling och rekrytering av personal 
Omfattar även: 
− arbetsförmedling och rekrytering, som utförs av den statliga arbetsförmedlingen 

 

 74.501.01 Rekrytering av chefer 74.50.11 

  Omfattar: 
− tjänster bestående av sökande efter, urval och rekommendation av chefer för 

anställning hos andra, för arbetsgivares eller arbetstagares räkning och eventuellt 
innefattande: 

• utformning av arbetsbeskrivningar och meritförteckningar 
• utgallring och prövning av sökande 
• undersökning av referenser 

•  annat bakgrundsarbete 

 

 74.501.02 Rekrytering av annan personal än av chefer 74.50.12 

  Omfattar: 
− tjänster bestående av urval, rekommendation och rekrytering av sökande, utom 

chefer, för tillsvidare- eller visstidsanställning hos andra, för arbetsgivares eller 
arbetstagares räkning och eventuellt innefattande:  

• utformning av arbetsbeskrivningar och meritförteckningar 
• utgallring och prövning av sökande 
• undersökning av referenser 

• annat bakgrundsarbete  

 

74.502  Uthyrning av personal  

  Omfattar: 
− tjänster bestående av förmedling, för kortare eller längre tid, av personal som är 

anställd av förmedlaren och vars lön betalas av denne 

 

 74.502.01 Uthyrning av kontorspersonal 74.50.21 

  Omfattar: 
− förmedling av sådan personal som sekreterare, kontorister, receptionister samt 

bokförings-, datainmatnings-, maskinskrivnings- och ordbehandlingspersonal 

 

 74.502.02 Uthyrning av personal för hushållsarbete 74.50.22 

  Omfattar: 
− förmedling av hembiträden, barnpassningspersonal, hushållerskor, 

sällskapsdamer etc. 
 

 

 74.502.03 Uthyrning av industriarbetare och personal inom handel 74.50.23 

  Omfattar: 
− förmedling av byggarbetare, underhållsarbetare, chaufförer, montörer, operatörer, 

grovarbetare, flyttkarlar, transportarbetare, expediter etc. 

 

 74.502.04 Uthyrning av sjukvårdspersonal 74.50.24 

  Omfattar: 
− förmedling av sjukskötare, -sköterskor och vårdbiträden m.fl. 
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Omfattar inte: 
− förmedling av annan medicinsk personal, t.ex. läkare, jfr 74.502.05 

 74.502.05 Uthyrning av andra personalkategorier 74.50.25 

  Omfattar: 
− förmedling av lärare 
− förmedling av medicinsk personal, t.ex. läkare, psykologer m.fl. 
− förmedling av chefer 
− förmedling av övrig personal 

Omfattar inte: 
− förmedling som utförs av agenter och agenturer för privatpersoners räkning, i 

syfte att skaffa uppdrag inom film, teater eller annan underhållning eller för 
idrottsevenemang, jfr 74.879.03 

− insäljning av böcker, pjäser, konstverk osv. hos förlag, produktionsbolag etc., 
jfr 74.879.03 

 

74.6  Detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster  

74.60  Detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster  

74.600  Detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster  

 74.600.01 Detektiv- och bevakningstjänster 74.60.11 

  Omfattar: 
− undersökning av fall för klienters räkning, avseende brott, stölder, bedrägeri, 

snatteri, ohederlighet, försvunna personer, familjerelationer och andra lovliga 
eller olovliga förehavanden 

− tjänster avseende internundersökningar och infiltrering 
− tjänster till skydd mot snatteri 

Omfattar inte: 
− undersökning av kreditvärdighet, jfr 74.873.01 

 

 74.600.02 Säkerhetstjänster 74.60.12 

  Omfattar: 
− tjänster bestående av fastläggande av kunders behov och lämnande av råd och 

förslag avseende vilket slags skydd som passar kunderna bäst eller beträffande 
förbättringar av befintliga system 

Omfattar inte: 
− rådgivning avseende datasäkerhet, jfr 72.100.00 

 

 74.600.03 Larmtjänster 74.60.13 

  Omfattar: 
− övervakning med säkerhetsanordningar, såsom tjuvlarm och brandlarm, genom 

att ta emot larm, kontrollera att alla system fungerar och genom att sända ut po-
liser, brandmän eller annan utsedd personal 

Omfattar även: 
− fjärrövervakning 

 

 74.600.04 Transportskydd 74.60.14 

  Omfattar: 
− tillhandahållande av pansrade bilar med anställd personal, för hämtning och 

leverans av pengar, dagskassor eller annat värdefullt som skyddas vid transport: 
• hämtning från och inlämning till bank  
• transport av värdepapper m.m. 

 

 74.600.05 Vakttjänster 74.60.15 

  Omfattar: 
− beskyddande tjänster, som utförs av anställd personal i syfte att garantera män-

niskors säkerhet samt skydd för privatpersoners och företags egendom, genom 
bevakning mot brand, stölder, vandalism eller intrång: 

• patrullering och tillsyn 
• tjänster som utförs av väktare 
• tjänster som utförs av livvakter 
• tjänster som utförs med hjälp av vakthundar 
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• parkeringsövervakning 
• insläppskontroll 

 74.600.06 Andra säkerhetstjänster 74.60.16 

  Omfattar: 
− säker dokumentförstöring (t.ex. strimling och tuggning) 

Omfattar inte: 
− rådgivning avseende datasäkerhet, jfr 72.100.00 

 

74.7  Rengöring och sotning  

74.70  Rengöring och sotning  

74.701  Lokalvård  

 74.701.01 Allmän lokalrengöring 74.70.13 

  Omfattar: 
− städning och underhåll av bostäder, kommersiella byggnader och förvaltnings- 

och industribyggnader: 
• städning och boning av golv 
• rengöring av invändiga väggar 
• polering av möbler 

• annan allmän lokalrengöring 

 

 74.701.02 Fönsterputsning 74.70.12 

  Omfattar: 
− rengöring av fönster i bostäder och andra byggnader, inklusive utvändig rengö-

ring med hjälp av hängställningar 

 

 74.701.03 Rengöring av transportutrustning 74.70.16 

  Omfattar: 
− icke-specialiserad rengöring av: 

• bussar, tunnelbanetåg och andra tåg, flygplan, fartyg och annan transport-
utrustning 

Omfattar inte: 
− rengöring av lantbrukslokaler (hönshus, svinstior etc.), jfr 01.420.00 
− utvändig rengöring av byggnader, jfr 45.450.02 
− specialiserad rengöring av motorfordon, jfr 50.201.03 
− rengöring av mattor, klädslar, väggbonader etc., jfr 93.011.02 resp. 93.012.03 

 

74.702  Rengöring, sanering och desinfektion  

 74.702.01 Sanering av anläggning och slutna system i 74.70.14 

  Omfattar: 
− specialrengöring av reservoarer och tankar som antingen ingår i industrianlägg-

ningar eller utgör transportutrustning 
− sanering 
− rengöring av uppvärmnings- och ventilationskanaler 
− sterilisering av föremål  

 

 74.702.02 Specialrengöring av lokaler i 74.70.14 

  Omfattar: 
− städning av sjukhus 
− städning av datorrum  
− sterilisering av lokaler (operationssalar) 

 

 74.702.03 Desinfektion och skadedjursbekämpning  74.70.11 

  Omfattar: 
− desinfektion av bostäder och andra byggnader 
− utrotning av insekter, gnagare och andra skadedjur 
− desinfektion genom rökning samt bekämpning av skadedjur 

Omfattar inte: 
− bekämpning av skadedjur (inklusive kaniner) i samband med jordbruk, jfr 

01.410.01 
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− bekämpning av skadedjur i samband med skogsbruk, jfr 02.012.00 
− impregnering av virke, jfr 20.103.03 

 74.702.04 Annan rengöring i 74.70.14 

  Omfattar: 
− rengöring av flaskor 
− rengöring av industrimaskiner 
− klottersanering 
− mögelsanering 

Omfattar inte: 
− blästring och rengöring av fasader, jfr 45.450.02 

 

74.703  Skorstensfejartjänster  

 74.703.00 Sotning 74.70.15 

  Omfattar inte: 
− reparation och underhåll av installationer för centraluppvärmning, jfr 

28.220.04 resp. 45.331.01 

 

74.8  Övriga företagstjänster  

74.81  Fototjänster  

74.811  Porträttfototjänster  

 74.811.01 Porträttfototjänster, ej fotoautomat 74.81.22 

  Omfattar: 
− fotografering av personer eller andra objekt i studio eller på annan plats, såsom 

kundens kontor eller hem. Bilderna skall så troget som möjligt återge objektets 
fysiska drag och personlighet. I dessa tjänster ingår vanligtvis framkallning och 
kopiering av sådana bilder i enlighet med kundens önskemål. 

− pass- eller ID-fotografier, barn-, familje- och militärporträtt, modebilder tagna i 
studio och liknande bilder 

 

 74.811.02 Fotografiska plåtar och film, exponerad men inte framkallad, från 
porträttfotoverksamhet 

i 74.81.11 

74.812  Reklamfototjänster  

 74.812.01 Reklamfototjänster 74.81.23 

  
Omfattar: 
− fotografering avseende: 

• varor och industriprodukter 
• modekläder och andra klädesvaror 
• maskiner, byggnader 
• personer och andra objekt för PR-bruk 
• reklamaffischer, broschyrer, tidningsannonser 
• kataloger 

• layout till livsmedels- och dryckesförpackningar 

 

 74.812.02 Fotografiska plåtar och film, exponerad men inte framkallad, från 
reklamfotoverksamhet 

i 74.81.11 

74.813  Press- och övriga fotograftjänster  

 74.813.01 Pressfotograftjänster 74.81.24 

  
Omfattar: 
− fotografering eller videofilmning av tilldragelser såsom bröllop, studentavslut-

ningar, konferenser, mottagningar, modeshower, sportevenemang och nyhets-
skeenden samt övriga händelser av intresse 

Omfattar inte: 
− tjänster som tillhandahålls av nyhetsbyråer, jfr 92.400.00. 

 

 74.813.02 Flygfototjänster 74.81.25 

  
Omfattar: 
− fotografering av landskap, byggnader och olika områden från flygplan eller heli-

kopter 
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Omfattar inte: 
− fotogrammetrisk mätning och insamling av information via satelliter, jfr 

74.202.13 

 74.813.03 Annan specialfotografering 74.81.26 

  Omfattar: 
− fotografering av personer, objekt eller landskap med hjälp av särskild utrustning 

och teknik, t.ex.: 
• undervattensfotografering 
• fotografering för medicinska och biologiska ändamål 
• mikrofotografering 

Omfattar inte: 
− tjänster som tillhandahålls av nyhetsbyråer, jfr 92.400.00 

 

 74.813.04 Fotografiska plåtar och film, exponerad men inte framkallad, från press- 
och övriga fotograftjänster 

i 74.81.11 

74.814  Fotolaboratorietjänster  

 74.814.01 Fotoframkallning m.m. 74.81.31 

  Omfattar: 
− huvudsakligen framkallning av fotonegativ samt kopiering av bilder enligt 

kundens specifikationer: 
• förstoring av fotonegativ eller diapositiv 
• svartvit framkallning  
• färgkopiering med hjälp av färgprinter 
• framställning av kopior m.m. av diapositiv och fotonegativ 

Omfattar även: 
− förberedande arbeten avseende diapositiv 

 

 74.814.02 Filmframkallning m.m. 74.81.32 

  Omfattar: 
− framkallning av film åt såväl amatörfilmare som professionella kunder 

Omfattar även: 
− kopiering av filmer 
− kopiering av audiovisuella medier 

Omfattar inte: 
− filmframkallning i samband med film- och TV-inspelning, jfr 92.110.05 

 

 74.814.03 Restaurering, kopiering och retuschering av fotografier 74.81.33 

  
Omfattar: 
− restaurering av gamla fotografier 
− kopiering och retuschering av fotografier samt andra fotografiska specialeffekter 

 

 74.814.04 Fotografiska plåtar och film, exponerad och framkallad, för offsetrepro-
duktion 

74.81.12 

 74.814.05 Mikrofilm och mikrofiche  74.81.13 

 74.814.06 Andra fotografiska plåtar och film, exponerad och framkallad 74.81.14 

 74.814.07 Andra fotolaboratorietjänster 74.81.34 

  
Omfattar inte: 

− kopieringsservice, jfr 74.850.02  

74.82  Förpackningstjänster  

74.820  Förpackningstjänster  

 74.820.00 Förpackningstjänster 74.82.10 

  
Omfattar: 
− förpackning av varor för annans räkning (med eller utan automatiserad process), 

t.ex. livsmedel, läkemedel, rengöringsmedel, hushålls- och hygienartiklar samt 
metallvaror, inklusive formning av blister och blisterinpackning, krympfilmsin-
slagning och inslagning med skin-pack, fyllning och försegling av formar och 
påfyllning, buteljering samt etikettering och tryckning avseende förpackningar 

 



336 

SPIN 2002 Benämning CPA 2002 

− förpackning i paket och inslagning av presenter 
− förpackning av kött mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt 
− säker förpackning av läkemedel 

Omfattar inte: 
− förpackningstjänster av jordbruksprodukter för primärmarknader, jfr 01.410.01 
− enbart tryckning på förpackningsmaterial, jfr motsvarande underkategori i 

22.222.06 
− nerpackning i trälådor o.d. inför transport, jfr 63 
− utformning av förpackningar, jfr 74.872.00 

 
Om förpackningstjänsten även omfattar beredning av kundens råvaror med en 
annan produkt som slutresultat (t.ex. tillredning av läsk med hjälp av vatten och 
koncentrat, kokning av fisk inför konservering, tillblandning av kosmetika med 
hjälp av krämer och färgämnen), klassificeras denna tjänst i respektive underkate-
gori för den specifika produkten. 

74.85  Kontorsservice och översättningstjänster  

74.850  Kontorsservice och översättningstjänster  

 74.850.01 Telefonpassning 74.85.11 

  Omfattar: 
− vidarekoppling 
− telefonväckning 

Omfattar inte: 
− personsökningstjänster, jfr 64.201.07 

 

 74.850.02 Kopiering 74.85.12 

  Omfattar: 
− blåkopiering, fotokopiering, stencilering, fotostatkopiering samt annan kopiering 

Omfattar inte: 
− tryckning, jfr 22 

 

 74.850.03 Översättning 74.85.13 

 74.850.04 Tolkning 74.85.14 

 74.850.05 Postexpedering 74.85.20 

  Omfattar: 
− postexpediering av material (t.ex. reklammaterial, informationsmaterial e.d.) 

genom adressering, kuvertering, tillslutning, vägning och avsändning 

Omfattar inte: 
− kurirtjänster, jfr 64.120.01 resp. 64.120.02 
− utdelning av reklammaterial, jfr 74.403.00  

 

 74.850.06 Annan kontorsservice 74.85.15 

  Omfattar: 
− korrekturläsning 
− övriga sekreterartjänster 

 

74.86  Telefonservice (callcentertjänster)  

74.860  Telefonservice (callcentertjänster)  

 74.860.00 Telefonservice (callcentertjänster) 74.86.10 

  Omfattar: 
− kundservice i anslutning till tekniska förmedlingstjänster för annans räkning: 

• callcenter som besvarar inkommande samtal från kunder med hjälp av auto-
matiska samtalsfördelare (ACD), datorstödd telefoni (CTI) eller interaktivt 
talsvar (IVR) avseende: 
• ordermottagning 
• produktinformation 
• handläggning av klagomål 

• callcenter med utåtriktad verksamhet i form av försäljning och marknads-
föring till kunder avseende: 
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• marknadsundersökning 
• direkt marknadsföring 
• adresskontroll 

74.87  Diverse övriga företagstjänster  

74.871  Grafisk formgivning och service  

 74.871.00 Grafisk formgivning och service i 74.87.13 

  Omfattar: 
− grafisk formgivning i kommunikationssyfte  

Omfattar inte: 
− grafisk utformning av reklam, jfr 74.401.00 

 

74.872  Formgivning av föremål och miljöer utom grafisk formgivning  

 74.872.00 Formgivning av föremål och miljöer utom grafisk formgivning i 74.87.13 

  Omfattar: 
− formgivning i kommunikationssyfte, ej grafisk 
− fotografisk utformning 
− formgivning och utarbetande av mönster för diverse olika produkter genom en 

avvägning av estetiska synpunkter och tekniska krav etc., till exempel: 
• inredningsarkitekttjänster 
• möbelformgivning 
• heminredning 
• estetisk design av diverse andra produkter 

− planering av heminredningsarbeten 

Omfattar inte: 
− teknisk formgivning av industriprodukter, jfr 74.202.07 

 

74.873  Inkasso- och kreditkontrollverksamhet  

 74.873.01 Kreditupplysning 74.87.11 

  Omfattar: 
− tillhandahållande av upplysningar beträffande privatpersoners och företags 

kreditvärdighet 
− bedömning av finansiell status och kreditbakgrund beträffande potentiella kunder, 

låntagare etc. 

 

 74.873.02 Inkassotjänster 74.87.12 

  Omfattar: 
− inkassering av fordringar, checkar, förbindelser eller växlar samt överlämnande 

av pengar till klienter 
− inkassering av räkningar samt indrivning av förfallna fordringar 
− köp av förfallna fordringar och skulder samt indrivning i anslutning till detta 

 

74.874  Utställnings-, mäss- och kongresstjänster  

 74.874.00 Utställnings-, mäss- och kongresstjänster 74.87.15 

  Omfattar: 
− arrangerande av näringslivsevenemang (såväl återkommande som enstaka mässor 

eller utställningar) 
− arrangerande av sammankomster och kongresser med vetenskaplig eller kulturell 

inriktning 
− tillhandahållande och uppsättning av utställningsmaterial i samband med 

arrangerande av utställningar 

Omfattar inte: 
− drift av inrättningar för konstnärlig verksamhet, jfr 92.320.00 
− arrangerande av sportevenemang, jfr 92.624.01 

 

74.879  Diverse övriga företagstjänster  

 74.879.01 Mäklar- och värderingstjänster utom fastighetsförmedling 74.87.14 

 74.879.02 Diverse andra konsulttjänster utom tekniska 74.87.16 
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 74.879.03 Diverse andra företagstjänster  74.87.17 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls av agenturer eller agenter som för privatpersoners 

räkning söker uppdrag inom film, teater eller annan underhållning eller för 
idrottsevenemang 

− insäljning av böcker, pjäser, konstverk, fotografier etc. till förlag, 
produktionsbolag etc. 

− framställning av rabattkuponger och bonusmärken 
− förvaltning av upphovsrätt samt intäkter i samband med detta (utom filmintäkter) 
− förvaltning av immateriell äganderätt (patent, licenser, varumärken, rättigheter 

etc.) 
− auktionering som ej sker i samband med rättsliga förfaranden 
− avläsning av värme-, vatten-, gas- och elmätare  
− övriga företagstjänster 

Omfattar inte: 
− tjänster avseende reklam och marknadsföring, jfr 74.40 
− förvaltning av filmrättigheter, jfr 92.120.00 

 

    

L  OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATO-
RISK SOCIALFÖRSÄKRING 

 

75  Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring  

75.1  Offentlig förvaltning  

75.11  Övergripande offentlig förvaltning  

75.111  Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering  

 75.111.01 Stats- och kommunledning, lagstiftning, normering i 75.11.11 

  Omfattar: 
− lagstadgade och verkställande tjänster som tillhandahålls av organ på olika nivåer 

inom den offentliga förvaltningen, dvs. på central, regional eller lokal nivå 
− lagstadgade och verkställande tjänster som tillhandahålls av departement eller 

annan administrativ eller rådgivande personal vid lagstiftande och verkställande 
organ 

 

 75.111.02 Övergripande ekonomisk och social planering i 75.11.13 

  Omfattar: 
− administration och handhavande av övergripande ekonomisk och social plane-

ring: 
• tjänster som tillhandahålls av organ för samhällsplanering på olika nivåer 

inom den offentliga förvaltningen 
− tjänster som tillhandahålls av andra organ, verk eller planeringsenheter som 

utformar, samordnar och kontinuerligt övervakar genomförandet av övergripande 
ekonomiska och sociala planer och program 

 

 75.111.03 Andra övergripande offentliga administrativa tjänster 75.11.15 

  Omfattar: 
− administration, drift och stöd inom offentlig förvaltning som inte hänför sig till 

någon av de två ovannämnda kategorierna 
− tjänster som tillhandahålls av planeringsenheter med ansvar för icke självstyrande 

och förvaltade områden 
− tjänster som tillhandahålls av planeringsenheter med ansvar för valförrättning 

 

75.112  Inspektion, kontroll och tillståndsgivning  

 75.112.00 Inspektion, kontroll och tillståndsgivning i 75.11.11 

  Omfattar: 
− inspekterande, kontrollerande och tillståndsgivande myndigheter 

 

75.113  Skatteförvaltning, indrivning  
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 75.113.00 Skatteförvaltning, indrivning 75.11.12 

  Omfattar: 
− administration och kontroll avseende skatteförvaltning och indrivning 
− tillämpning av skattesystem 
− indrivning av skatter och tullar  
− undersökning av skattebrott 
− förvaltning av offentliga medel och statsskuld 
− tullförvaltning 

 

75.114  Samhällelig informationsförsörjning  

 75.114.00 Samhällelig informationsförsörjning i 75.11.13 

  Omfattar: 
− allmän samhällsinformation såsom statlig och kommunal statistikproduktion etc. 

 

75.12  Administration avseende regleringen av vård-, utbildnings-, kulturin-
rättningar samt annan samhällsservice 

 

75.121  Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning  

 75.121.00 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning i 75.12.11 

  Omfattar: 
− offentlig administration av olika grund- och gymnasieskolor 
− ledning, drift, stöd och inspektion av grund- och gymnasieskolor 
− offentliga informationstjänster avseende utbildningssystemet för grund- och gym-

nasieskolor som tillhandahålls av särskilda enheter inom den offentliga förvalt-
ningen 

 

75.122  Administration av universitets- och högskoleutbildning samt forskning  

 75.122.01 Administration av universitets- och högskoleutbildning i 75.12.11 

  Omfattar: 
− offentlig administration av olika universitet och högskolor 
− ledning, drift, stöd och inspektion av universitet och högskolor 
− offentliga informationstjänster avseende utbildningssystemet för universitet och 

högskolor som tillhandahålls av särskilda enheter inom den offentliga förvalt-
ningen 

 

 75.122.02 Administration av forskning 75.11.14 

  Omfattar: 
− offentlig administration som tillhandahålls av organ, verk, planeringsenheter etc. 

för finansiering och ledning av grundforskning 

 

75.123  Administration av hälso- och sjukvård  

 75.123.00 Administration av hälso- och sjukvård i 75.12.12 

  Omfattar: 
− offentlig administration avseende all slags hälso- och sjukvård 
− ledning, drift, stöd och inspektion av allmän och specialiserad vård på sjukhus 

och kliniker med medicinsk eller dental inriktning samt tjänster för sjuk- och 
konvalescenthem 

− administration, ledning, stöd och drift av hälsovård, såsom tjänster avseende 
hälsoundersökningar, födelsekontroll etc. 

Omfattar inte: 
− obligatorisk sjukförsäkring, jfr 75.300.01 
− omsorg och sociala tjänster, jfr 85.3 

 

75.124  Administration av omsorg och socialtjänst  

 75.124.00 Administration av omsorg och socialtjänst i 75.12.12 

  Omfattar: 
− offentlig administration avseende all slags omsorg och socialtjänst 

 

75.125  Administration av program för kultur, miljö, boende m.m.  
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 75.125.01 Administration av bostadsförsörjning och kommunal service 75.12.13 

  Omfattar: 
− offentlig administration avseende bostäder och övergripande kommunal plane-

ring, vattenförsörjning, renhållning och gatubelysning 
− tjänster avseende utveckling, kontroll och utvärdering av bostäder och boende-

standard (gäller ej byggstandard)  
− administrativa tjänster avseende hyresreglering samt bedömningskriterier för 

statssubventionerade bostäder 
− tjänster avseende boende för allmänheten eller för personer med särskilda behov 
− spridning av allmän information om bostäder 
− tjänster som tillhandahålls av organ, verk, departement eller planeringsenheter 

som arbetar med att utveckla eller ansvara för bestämmelser avseende vattenför-
sörjning 

− offentlig administration avseende insamling och hantering av avfall samt av-
loppsrening och gaturenhållning  

− fastställande av utsläppsgränser, spridning av information om miljöförstöring 

 

 75.125.02 Administration av fritids- och kulturverksamhet samt inom det religiösa 
området 

75.12.14 

  Omfattar: 
− administration av sport-, fritids- och kulturverksamhet samt inom det religiösa 

området 
− stödtjänster för kulturella inrättningar och enskilda artister samt organisationer 

som verkar för att främja kulturverksamhet 
− stödtjänster för nationella, regionala eller lokala arrangemang samt för religiösa 

institutioners underhåll och löpande verksamhet 

Omfattar inte: 
− drift av sportanläggningar, jfr 92.615.00 
− tjänster avseende marknadsföring och arrangerande av sportevenemang, jfr 

92.621.02, 92.624.01, 92.624.02 resp. 92.625.00 
− övriga rekreationstjänster, jfr 92.72 

 

75.13  Administration av näringslivsprogram  

75.131  Administration av infrastrukturprogram  

 75.131.01 Administrativa tjänster rörande energiförsörjning 75.13.12 

  Omfattar: 
− administrativa tjänster som tillhandahålls av organ, verk eller planeringsenheter 

avseende: 
• fasta bränslen, inklusive bestämmelser om utvinning och lagring 
• olja och naturgas 
• kärnbränsle samt icke kommersiella bränslen, inklusive bränslen som alko-

hol, trä och träavfall etc. 

Omfattar även: 
− stöd- och informationstjänster för all ovannämnd verksamhet 

 

 75.131.02 Administrativa tjänster rörande transporter och kommunikationer 75.13.14 

  Omfattar: 
− offentlig administration avseende väg- och vattentransport, järnvägs- och flyg-

transport samt kommunikationer 
− administrativa tjänster som tillhandahålls av organ, verk och planeringsenheter 

avseende: 
• planering, utformning, byggande, underhåll och förbättring av vägar och 

motorvägar samt därmed förknippade arbeten 
• vägbeläggning samt därmed förknippade arbeten 
• anläggningar för vatten- och järnvägstransport samt start- och landningsba-

nor, flygterminaler, hangarer, luftnavigeringshjälpmedel samt andra fasta an-
läggningar och anordningar för lufttransport 

• rörledningar och andra anordningar 
− övervakning och reglering av sådana arbeten samt utarbetande och handhavande 

av driftsbestämmelser för alla ovannämnda transportmedel samt tillhörande ut-
rustning 
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− administrativa tjänster avseende kommunikationer, t.ex. post, telefon, telegraf, 
kabel- och trådlösa, kommunikationssystem ochkommunikationssatelliter  

− planering, uppbyggnad, drift och utveckling av kommunikationssystem 
− utarbetande och handhavande av bestämmelser för dessa system 

Omfattar även: 
− stöd- och informationstjänster för all ovannämnd verksamhet 

 75.131.03 Administration av sektorövergripande näringslivsprogram 75.13.17 

  
Omfattar: 
− administration som utförs av organ, verk och planeringsenheter avseende plane-

ring, utformning, uppbyggnad, utveckling och drift av sektorövergripande pro-
gram. Sådana projekt gäller vanligtvis integrerade anläggningar för kraftgenere-
ring, tidvattenkontroll, konstbevattning, sjöfart och rekreationsverksamhet. 

Omfattar även: 
− stöd- och informationstjänster för all ovannämnd verksamhet 

 

75.132  Administration av program för jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske  

 75.132.00 Administrativa tjänster rörande jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 75.13.11 

  
Omfattar: 
− offentlig administration avseende: 

• förvaltning av jordbruksmark  
• jordbruksreformer och jorddelning 
• stabilisering av jordbruksmarknader  
• veterinärverksamhet 
• bekämpning av skadedjur 
• skogsbruk 
• fiske- och jaktärenden 
• forskning och försöksverksamhet avseende jordbruk 

− administrativa tjänster som tillhandahålls av organ, verk och planeringsenheter 
avseende: 

• markvård 
• nyodling 
• markförbättring samt markexpansion 
• veterinärtjänster till lantbruk 
• utrotning eller bekämpning av skadedjur, ohyra, växtsjukdomar eller andra 

skadeangrepp 
• inspektion och klassificering av gröda 

− administrativa tjänster avseende: 
• skogslagstiftning för reglering av skogsbruket 
• utfärdande av tillstånd för avverkning 
• effektivt utnyttjande av skogsresurser  
• nyplantering av skog 
• administrativa tjänster avseende drift och underhåll av viltreservat och fisk-

odlingar 
• utfärdande samt kontroll av bestämmelser, inklusive utfärdande av tillstånd 

för jakt och fiske 

Omfattar även: 
− stöd- och informationstjänster för all ovannämnd verksamhet 

 

75.133  Administration av arbetsmarknadsprogram  

 75.133.00 Administration av arbetsmarknadsprogram i 75.13.18 

  
Omfattar 
− administration avseende utformning och genomförande av allmänna arbetsmark-

nadspolitiska åtgärder och bestämmelser, t.ex. gällande arbetsförhållanden, ar-
betsförmedling, genomförande av utvecklingspolitiska åtgärder på nationell och 
regional nivå i syfte att minska arbetslösheten och stimulera arbetstagarnas rör-
lighet 

 

75.134  Administration av andra näringslivsprogram  

 75.134.01 Administrativa tjänster rörande export, allmän ekonomi i 75.13.18 

  
Omfattar: 
− administrativa tjänster som tillhandahålls av organ, verk och planeringsenheter 

avseende: 
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• utformning av övergripande ekonomisk politik 
• reglering av eller stöd till allmän ekonomisk verksamhet, såsom export- och 

importhandel i dess helhet samt råvaru- och aktiemarknader 
• övergripande inkomstkontroll 
• allmänna handelsstimulerande åtgärder  
• allmän monopolreglering samt andra restriktioner för handel och marknads-

inträde 
• reglering, tillståndsgivning och övervakning av diverse olika sektorer som 

bedriver kommersiell verksamhet 
− administrativa tjänster avseende drift av sådana institutioner som patent-, varu-

märkes- och upphovsrättsorgan samt standardiseringsorgan 

 75.134.02 Administrativa tjänster rörande mineraltillgångar, utvinnings- och 
tillverkningsindustri samt byggnadsverksamhet 

75.13.13 

  
Omfattar: 
− administrativa tjänster som tillhandahålls av organ, verk och planeringsenheter 

avseende: 
• prospektering, utvinning, lagring, marknadsföring och andra aspekter av 

mineralproduktion, inklusive utarbetande och kontroll av bestämmelser 
gällande prospektering 

• gruv- och säkerhetsnormer 
• verksamhet för att utveckla, utvidga och förbättra tillverkningsindustrins 

ställning 
• utarbetande och förvaltning av bestämmelser gällande byggstandarder, ut-

färdande av rivningstillstånd, utarbetande och kontroll av bestämmelser 
gällande säkerhet på byggarbetsplatser 

Omfattar även: 
− stöd- och informationstjänster för all ovannämnd verksamhet 

Omfattar inte: 
− tjänster avseende mineraliska bränslen, jfr 75.131.01 

 

 75.134.03 Administrativa tjänster rörande handel, hotell- och restaurangverk-
samhet 

75.13.15 

  
Omfattar: 
− offentlig administration avseende distribution, lagerhållning samt hotell- och 

restaurangverksamhet 
− administration som utförs av organ, verk och planeringsenheter avseende: 

• utarbetande och övervakning av bestämmelser avseende parti- och detaljhan-
del, konsumentskydd, priskontroll- och ransoneringssystem för detalj- och 
partihandel, lagerhållning samt hotell- och restaurangverksamhet 

− administration avseende planering och utformning av hotell- och restaurang-
verksamhet 

Omfattar även: 
− stöd- och informationstjänster för all ovannämnd verksamhet 

 

 75.134.04 Administrativa tjänster rörande turistsektorn 75.13.16 

  
Omfattar: 
− offentlig administration avseende turism och verksamhet som främjar turism 
− administration som utförs av organ, verk och planeringsenheter avseende: 

• reklamkampanjer 
• spridning av turistinformation 
• övriga tjänster avseende främjande av turism 

Omfattar inte: 
− drift av turistbyråer, jfr 63.303.01 

 

75.14  Stödtjänster till offentlig förvaltning  

75.140  Stödtjänster till offentlig förvaltning  

 75.140.01 Personalförvaltning inom den offentliga sektorn 75.14.11 

  
Omfattar: 
− offentlig administration och drift av allmän personalförvaltning, även avseende 

en specifik verksamhet 
− utarbetande och genomförande av allmänna personalpolitiska åtgärder och för-

faranden gällande urval och befordran, värdering, befattningsbeskrivning, be-
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dömning och klassificering, handhavande av de offentliganställdas tjänsteföre-
skrifter o.d. 

 75.140.02 Stödtjänster för den offentliga sektorn utom personalförvaltning 75.14.12 

  Omfattar: 
− administration av central förråds- och inköpsverksamhet 
− handhavande och lagring av register och arkiv inom offentlig förvaltning 
− förvaltning av byggnader som ägs eller nyttjas av den offentliga sektorn 

 

75.2  Utrikesförvaltning, försvar, lagövervakning och brandskydd  

75.21  Utrikesförvaltning  

75.211  Handläggning av utrikesärenden  

 75.211.01 Handläggning av internationella ärenden 75.21.11 

  Omfattar: 
− offentlig administration och drift av utrikesministerier samt beskickningar för-

lagda till utlandet eller till internationella organisationer 
− administration, drift och stöd för informations- och kulturtjänster som är avsedda 

att spridas över nationsgränserna, inklusive bibliotek, läsesalar och dokumenta-
tionstjänster som finns att tillgå utomlands 

Omfattar även: 
− administrativa tjänster utförda av planeringsenheter som handlägger ärenden 

gällande icke självstyrande eller förvaltade områden 

 

 75.211.02 Handläggning rörande militära insatser i utlandet 75.21.13 

  Omfattar: 
− administrativa tjänster som tillhandahålls av organ, verk eller planeringsenheter 

avseende militära stödinsatser som ges till utländska regeringar eller utförs av 
internationella militärorganisationer eller allianser 

− beviljande av anslag och lån till militärt stöd 
− medverkan i internationella fredsbevarande insatser, inklusive stationering av 

trupper 

 

75.212  Handläggning av biståndsärenden  

 75.212.00 Handläggning av biståndsärenden 75.21.12 

  
Omfattar: 
− offentlig administration av ekonomiskt bistånd till utvecklingsländer, antingen 

via internationella organisationer eller på egen hand 
− administrativa tjänster som tillhandahålls av organ, verk och planeringsenheter 

för icke militära hjälpprogram till förmån för utvecklingsländer 
− tillhandahållande eller stöd avseende tekniskt bistånd eller utbildning 
− internationella hjälpåtgärder såsom flyktinghjälp och insatser vid hungersnöd 
− insatser avseende ekonomiskt bistånd till utländska regeringar 

 

75.22  Totalförsvar  

75.221  Militär operativ ledning  

 75.221.00 Militär operativ ledning i 75.22.11 

  
Omfattar: 
− offentlig administration avseende militärt försvar 
− administration, handhavande och övervakning av: 

• militärt försvar: land-, sjö-, luft- och rymdförsvar 
• fältarbeten, transporter, samband 
• underrättelsetjänst 
• materiel, personal samt förband och enheter som ej är avsedda för strid 
• reserv- och hjälptrupper inom försvarsväsendet 

Omfattar även: 
− administration av och stöd till tillämpad forskning avseende försvarsfrågor samt 

experimentell utveckling 

Omfattar inte: 
− administration av försvarsdepartement, jfr 75.111.03 
− militära insatser i utlandet, jfr 75.211.02 
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75.222  Arméförsvar  

 75.222.00 Arméförsvar i 75.22.11 

  Omfattar: 
− administration, handhavande och övervakning av: 

• militärt försvar: landförsvar 
• fältarbeten, transporter, samband 
• underrättelsetjänst 
• materiel, personal samt förband och enheter som ej är avsedda för strid 
• reserv- och hjälptrupper inom armén 

 Omfattar inte: 
− militära insatser i utlandet, jfr 75.211.02 
− administrativa tjänster för krigsdomstolar, jfr 75.231.00 resp. 75.232.00 
− utbildning som tillhandahålls av militärskolor och militärhögskolor, jfr 80 
− tjänster som tillhandahålls av militärsjukhus, jfr 85.112 

 

75.223  Marinförsvar  

 75.223.00 Marinförsvar i 75.22.11 

  Omfattar: 
− administration, handhavande och övervakning av: 

• militärt försvar: sjöförsvar 
• fältarbeten, transporter, samband 
• underrättelsetjänst 
• materiel, personal samt förband och enheter som ej är avsedda för strid 
• reserv- och hjälptrupper inom marinen 

 Omfattar inte: 
− militära insatser i utlandet, jfr 75.211.02 
− administrativa tjänster för krigsdomstolar, jfr 75.231.00 resp. 75.232.00 
− utbildning som tillhandahålls av militärskolor och militärhögskolor, jfr 80 
− tjänster som tillhandahålls av militärsjukhus, jfr 85.112 

 

75.224  Flygförsvar  

 75.224.00 Flygförsvar i 75.22.11 

  Omfattar: 
− administration, handhavande och övervakning av: 

• militärt försvar: luftförsvar 
• fältarbeten, transporter, samband 
• underrättelsetjänst 
• materiel, personal samt förband och enheter som ej är avsedda för strid 
• reserv- och hjälptrupper inom flygvapnet 

 Omfattar inte: 
− militära insatser i utlandet, jfr 75.211.02 
− administrativa tjänster för krigsdomstolar, jfr 75.231.00 resp.75.232.00 
− utbildning som tillhandahålls av militärskolor och militärhögskolor, jfr 80 
− tjänster som tillhandahålls av militärsjukhus, jfr 85.112 

 

75.225  Gemensamma tjänster för det militära försvaret  

 75.225.00 Gemensamma tjänster för det militära försvaret i 75.22.11 

  Omfattar: 
− offentlig administration avseende militärt försvar 
− administration av: 

• militärt försvar: land-, sjö-, luft- och rymdförsvar 
− administration, handhavande och övervakning av: 

• fältarbeten, transporter, samband 
• underrättelsetjänst 
• materiel, personal samt förband och enheter som ej är avsedda för strid 
• hjälptrupper inom försvarsväsendet 

− tillhandahållande av utrustning, konstruktionsmateriel, förnödenheter etc. samt 
sjukvårdstjänster för militär personal i fält 
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Omfattar även: 
− administration av och stöd till tillämpad forskning avseende försvarsfrågor samt 

experimentell utveckling 

Omfattar inte: 
− administration av försvarsdepartement, jfr 75.111.03 
− militära insatser i utlandet, jfr 75.211.02 
− administrativa tjänster för krigsdomstolar, jfr 75.231.00 resp. 75.232.00 
− utbildning som tillhandahålls av militärskolor och militärhögskolor, jfr 80 
− tjänster som tillhandahålls av militärsjukhus, jfr 85.112 

75.226  Civilt försvar och frivilligförsvar   

 75.226.00 Civilt försvar och frivilligförsvar 75.22.12 

  Omfattar: 
− administration, drift och stöd avseende civilförsvar 
− stödtjänster avseende utarbetande av beredskapsplaner 
− verkställande av övningar med icke militära institutioner och civilbefolkning 

 

75.23  Rättskipning  

75.231  Åklagartjänster  

 75.231.00 Åklagartjänster i 75.23.11 

  Omfattar: 
− statliga tjänster avseende företrädande och rådgivning inom det juridiska området 

för myndigheters eller tredje mans räkning 

 

75.232  Domstolstjänster  

 75.232.00 Domstolstjänster i 75.23.11 

  Omfattar: 
− offentlig administration av domstolar med inriktning på civilrättsliga mål och 

brottmål, militärdomstolar samt rättsväsende i stort 
− utdömande av straff samt tolkning av lagen, inklusive civilrättsliga skiljeförfar-

anden 

Omfattar inte: 
− rådgivning och företrädande i brottmål, civilrättsliga mål samt andra mål, jfr 

74.111 resp. 74.112.00 

 

75.233  Kriminalvård  

 75.233.00 Kriminalvård 75.23.12 

  Omfattar: 
− allmänna tjänster avseende kriminalvård 
− administration och drift av fängelser och andra anstalter för verkställande av 

fängelsestraff samt rehabilitering av kriminella, såsom lantgårdar för fångar samt 
rehabiliteringsanstalter, familjehem och liknande inrättningar 

Omfattar inte: 
− utbildning som tillhandahålls av fångvårdsskolor, jfr 80.429.00 
− sjukvård, sluten som tillhandahålls på fängelser, jfr 85.112 

 

75.24  Polistjänster m.m.  

75.240  Polistjänster m.m.  

 75.240.01 Polistjänster 75.24.11 

  Omfattar: 
− administration och verksamhet som bedrivs av reguljära polisstyrkor och polisiä-

ra hjälpstyrkor finansierade med offentliga medel, styrkor för hamn-, gräns- och 
kustbevakning samt andra speciella polisstyrkor 

− polistjänster avseende trafikövervakning, utlänningsregistrering, verksamhet vid 
kriminaltekniska laboratorier samt utskrift av förhörsprotokoll 

 

 75.240.02 Annan bevakning i offentlig regi än polisiär 75.24.12 
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  Omfattar: 
− övergripande administration, reglering och stöd av åtgärder för att främja allmän 

ordning och säkerhet samt utveckling av övergripande åtgärder inom detta om-
råde 

− tillhandahållande av förnödenheter vid nationella katastrofer i fredstid samt infor-
mationsspridning i samband med detta 

 

75.25  Brand- och räddningskårstjänster  

75.250  Brand- och räddningskårtjänster  

 75.250.01 Släckning och förebyggande av bränder 75.25.11 

  Omfattar: 
− administration och drift av yrkesbrandkårer och frivilligkårer som finansieras 

med offentliga medel och verkar för släckning och förebyggande av bränder 

 

 75.250.02 Räddningskårstjänster 75.25.12 

  Omfattar: 
− insatser vid översvämningar och andra naturkatastrofer 
− strandövervakning samt sjö- och bergräddning 
− civilförsvarstjänster som tillhandahålls av armé eller polis 

 

75.3  Obligatorisk socialförsäkring  

75.30  Obligatorisk socialförsäkring  

75.300  Obligatorisk socialförsäkring  

 75.300.01 Obligatorisk socialförsäkring avseende sjuk- och föräldrapenning samt 
annan ersättning vid tillfällig arbetsoförmåga 

75.30.11 

  Omfattar: 
− administration och handhavande av frågor avseende social trygghet, inklusive 

tillhandahållande av förmåner för förlorad inkomst p.g.a. sjukdom, barns födelse 
eller annan tillfällig arbetsoförmåga 

 

 75.300.02 Obligatorisk socialförsäkring avseende pensioner 75.30.12 

  Omfattar: 
− offentlig administration avseende pensionssystem för offentliganställda samt an-

nan ålders-, sjuk- och efterlevandepension än för offentliganställda 
− administration och handhavande av pensions- och invaliditetssystem för offent-

liganställda och deras efterlevande, inklusive socialförsäkringssystem för att 
kompensera för stadigvarande förlorad inkomst p.g.a. olika grader av invaliditet 

 

 75.300.03 Obligatorisk socialförsäkring avseende arbetslöshetsersättning 75.30.13 

  Omfattar: 
− offentliga tjänster för administration, handhavande och stöd avseende arbetslös-

hetsersättning, innefattande betalningar inom ramen för socialförsäkring eller 
andra offentliga system som avser att kompensera privatpersoner för förlorad 
inkomst p.g.a. arbetslöshet. 

Omfattar inte: 
− omsorg och sociala tjänster, jfr 85.3 

 

 75.300.04 Obligatorisk socialförsäkring rörande barnbidrag och andra 
familjebidrag 

75.30.14 

    

M  UTBILDNINGSTJÄNSTER  

80  Utbildning  

80.1  Förskole- och grundskoleutbildning  

80.10  Förskole- och grundskoleutbildning  

80.101  Förskoleutbildning  

 80.101.00 Förskoleutbildning 80.10.11 
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  Omfattar: 
− förberedande utbildning inför grundskolan, vilket vanligtvis tillhandahålls av 

förskolor, daghem eller särskilda enheter inom grundskolan och i första hand 
syftar till att vänja mindre barn vid en skolliknande miljö 

− pedagogiskt inriktad verksamhet med krav på pedagogiskt utbildad personal och 
läroplan 

Omfattar inte: 
− dagbarnvård (dagmammor), öppen förskola och barntimmar, jfr 85.322.02 
− förskoleklass, jfr 80.102.00 

 

80.102  Grundskoleutbildning och förskoleklass  

 80.102.00 Grundskoleutbildning och förskoleklass i 80.10.12 
(80.21.11) 

  Omfattar: 
− utbildning i grundskolan år (0) 1-9, som avser att ge eleverna en grundläggande 

utbildning i olika ämnen och kännetecknas av en relativt låg specialiseringsnivå 
− förskoleklass för 6-åringar 

Omfattar inte: 
− tjänster avseende läs- och skrivkunnighetsprojekt för vuxna, jfr 80.421.00 resp. 

80.422.00 

 

80.103  Utbildning inom grundsärskola  

 80.103.00 Utbildning inom grundsärskola i 80.10.12 

  Omfattar: 
− utbildning enligt särskild läroplan för barn som inte går i grundskolan, år (0) 1-9 

Omfattar inte: 
− grundskoleutbildning för fysiskt handikappade, t.ex. för döva och blinda, jfr 

80.102.00 

 

80.2  Gymnasial utbildning  

80.21  Studieförberedande gymnasial utbildning  

80.210  Studieförberedande gymnasial utbildning  

 80.210.00 Studieförberedande gymnasial utbildning 80.21.12 

  Omfattar: 
− allmän skolutbildning inom studieförberedande gymnasial utbildning. Dessa 

tjänster består vanligtvis av allmänna utbildningsprogram med en rad olika äm-
nen. Utbildningen ger allmän behörighet till högskolestudier. 

Omfattar inte: 
− gymnasial utbildning för vuxna, jfr 80.421.00 

 

80.22  Gymnasial yrkesutbildning m.m.  

80.221  Gymnasial yrkesutbildning   

 80.221.00 Gymnasial yrkesutbildning i 80.22.10 

  Omfattar: 
− teknisk och yrkesorienterad utbildning på gymnasienivå, vilken är utformad som 

program med tyngdpunkt på viss ämnesinriktning, där undervisningen ger såväl 
teoretiska som praktiska färdigheter och vanligtvis innebär en förberedande ut-
bildning för specifika yrken (t.ex. frisörutbildning och kockutbildning på gym-
nasienivå m.m.) 

 

80.222  Utbildning inom gymnasiesärskola  

 80.222.00 Utbildning inom gymnasiesärskola  i 80.22.10 

  Omfattar inte: 
− gymnasieutbildning för fysiskt handikappade, t.ex. för döva och blinda, jfr 

80.210, 80.221 resp. 80.223  

 

80.223  Annan gymnasial utbildning  
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 80.223.00 Annan gymnasial utbildning i 80.22.10 

  Omfattar: 
− annan utbildning på gymnasienivå vilken ej ger behörighet till högskolestudier, 

tex individuellt anpassade gymnasieprogram 

 

80.3  Eftergymnasial utbildning  

80.30  Eftergymnasial utbildning  

80.301  Utbildning vid universitet och högskolor  

 80.301.00 Utbildning vid universitet och högskolor 80.30.12 

  Omfattar: 
− utbildning som tillhandahålls av universitet och högskolor, som leder till 

högskoleexamen (generell eller yrkesexamen). Utbildningen har även till syfte att 
vara forskningsförberedande. 

Omfattar även: 
− sjuksköterskeutbildning 
− idrottslärareutbildning 

 

80.309  Övrig eftergymnasial utbildning  

 80.309.00 Övrig eftergymnasial utbildning 80.30.11 

  Omfattar: 
− eftergymnasial teknisk och yrkesorienterad utbildning med ett flertal olika äm-

nesinriktade program, där tyngdpunkten ligger på praktiska färdigheter, men en 
del av undervisningen även ger omfattande teoretiska bakgrundskunskaper. 
Utbildningen ges av andra läroanstalter än universitet och högskolor och ger inte 
behörighet till forskarutbildning vid universitet och högskolor. Hit räknas t.ex. 
kvalificerad yrkesutbildning (KY), polishögskola, militärhögskola, Institutet för 
högre kommunikations- och reklamutbildning (IHR) etc. 

 

80.4  Vuxenutbildning och övrig utbildning  

80.41  Trafikskoletjänster  

80.410  Trafikskoletjänster  

 80.410.01 Körskoleutbildning för motorfordon 80.41.11 

  Omfattar: 
− utbildning för körkort med behörighet för bil, buss, lastbil och motorcykel 

 

 80.410.02 Utbildning för flygcertifikat och skepparexamen (utom yrkesutbild-
ningar) 

80.41.12 

  Omfattar inte: 
− utbildning till yrkesflygare, jfr 63.230.03 
− utbildning till yrkesskeppare, jfr 63.220.06 

 

80.42  Annan vuxenutbildning m.m.  

80.421  Kommunal vuxenutbildning o.d.  

 80.421.00 Kommunal vuxenutbildning o.d. i 80.42.10 

  Omfattar inte: 
− utbildning som är jämförbar med den allmänna utbildningen, jfr 80.1 – 80.3 

 

80.422  Arbetsmarknadsutbildning  

 80.422.00 Arbetsmarknadsutbildning i 80.42.10 

  Omfattar: 
− utbildning som ges till personer av arbetsmarknadsskäl 

Omfattar inte: 
− gymnasial och eftergymnasial utbildning som tillhandahålls inom ramen för det 

allmänna utbildningssystemet, jfr 80.2 resp. 80.3 

 

80.423  Folkhögskoleutbildning  
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 80.423.00 Folkhögskoleutbildning i 80.42.10 

80.424  Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning   

 80.424.00 Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning i 80.42.10 

  Omfattar: 
− utbildning som tillhandahålls av studieförbund, oftast i studiecirkelform 

 

80.425  Personalutbildning  

 80.425.00 Personalutbildning i 80.42.10 

  Omfattar: 
− avser utbildning som företag etc. bekostar för sin personal 

 

80.426  Kommunala kulturskolans utbildning  

 80.426.00 Kommunala kulturskolans utbildning i 80.42.20 

  Omfattar: 
− ämnesorienterad kulturutbildning på lägre eller högre nivå i kommunal regi, 

tidigare kallad kommunal musikskola 

 

80.427  Utbildningsservice  

 80.427.00 Utbildningsservice i 80.42.20 

  Omfattar: 
− förmedling av utbildningar 
− försäljning av utbildningar på uppdrag 
− utveckling av utbildningar 
− marknadsföring av utbildningar på uppdrag 

Omfattar inte: 
− utbildningstjänster, jfr 80.1-3, 80.41, 80.421-426, 80.429 
− tryckning av utbildningsmaterial, jfr 22.222 
− förlagsverksamhet med läromedel, jfr 22.1 
− planering av företags personalutbildning, jfr 74.140 

 

80.429  Övrig utbildning  

 80.429.00 Övrig utbildning i 80.42.20 

  Omfattar: 
− övrig utbildning på lägre eller högre nivå samt all annan utbildning som inte kan 

klassificeras efter nivåer 
− utbildning till idrottsinstruktörer och idrottsledare 

Omfattar inte: 
− dansskolors tjänster, jfr 92.340.02 
− ridskolors tjänster, jfr 92.721.00 
− utbildning som i första hand gäller en viss sport, jfr 92.623.00 

 

    

N  HÄLSOVÅRDS- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER, SOCIALA 
TJÄNSTER; VETERINÄRTJÄNSTER 

 

85  Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärtjänster  

85.1  Hälso- och sjukvård  

85.11  Sluten sjukvård  

85.111  Sluten primärvård  

 85.111.00 Sluten primärvård 85.11.16 

  Omfattar: 
− sluten primärvård för patienter inskrivna vid vårdenhet på vårdcentral, under 

direkt överinseende av läkare  

Omfattar inte: 
− sjukhem utan läkare, jfr 85.143.00 
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− specialiserad sluten somatisk sjukvård,som kirurgi, medicin, gynekologi, reha-
bilitering etc., jfr 85.112 

− specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård, jfr 85.113.00 
− tjänster som tillhandahålls av sjukhusens polikliniker, jfr 85.121.02 
− öppen hälso- och sjukvård av läkare på vårdcentral, jfr 85.122 
− tandvård, jfr 85.130.02 

85.112  Specialiserad sluten somatisk sjukvård  

  Omfattar: 
− specialiserad sluten somatisk sjukvård som ges till patienter vid vårdenhet under 

direkt överinseende av läkare, t.ex. kort- och långvarig sjukvård vid sjukhus, 
lasarett, sjukhem eller vårdhem 

Omfattar inte: 
− sjukhem utan läkare, jfr 85.143.00 
− sluten primärvård, jfr 85.111.00 
− specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård, jfr 85.113.00 
− tjänster som tillhandahålls av sjukhusens polikliniker, jfr 85.121.02 
− öppen hälso- och sjukvård av läkare på vårdcentral, jfr 85.122 
− tandvård, jfr 85.130.02 

 

 85.112.01 Vård på sluten kirurgklinik 85.11.11 

 85.112.02 Vård på sluten medicinklinik 85.11.12 

 85.112.03 Vård på sluten gynekologi- och obstetrikklinik 85.11.13 

 85.112.04 Vård på sluten rehabiliteringsklinik 85.11.14 

 85.112.05 Övrig specialiserad sluten somatisk sjukvård i 85.11.16 

85.113  Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård  

 85.113.00 Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård 85.11.15 

  Omfattar: 
− specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård som ges till patienter vid vårdenhet 

under direkt överinseende av läkare, t.ex. kort- och långvarig sjukvård vid sjuk-
hus, lasarett, sjukhem eller vårdhem 

Omfattar inte: 
− sjukhem utan läkare, jfr 85.143.00 
− sluten primärvård, jfr 85.111.00 
− specialiserad sluten somatisk sjukvård, som kirurgi, medicin, gynekologi, 

neurologi, geriatrik, rehabilitering etc., jfr 85.112 
− tjänster som tillhandahålls av sjukhusens polikliniker, jfr 85.121.02 
− öppen hälso- och sjukvård av läkare på vårdcentral, jfr 85.122 
− tandvård, jfr 85.130.02 

 

85.12  Öppen hälso- och sjukvård  

85.121  Öppen hälso- och sjukvård, på sjukhus  

 85.121.01 Konsultation och behandling hos allmänpraktiserande läkare, på sjukhus 85.12.11 

  Omfattar: 
− allmänpraktiserande läkares förebyggande verksamhet, diagnosticering och 

behandling av fysiska och/eller psykiska sjukdomar, på sjukhus 

Omfattar även: 
− dagsjukvård t.ex. dagkirurgi och dagmedicin på sjukhus 
− hemsjukvård ordinerad på sjukhus 

Omfattar inte: 
− allmänpraktiserande läkares förebyggande verksamhet, ej på sjukhus, jfr 

85.122.01 

 

 85.121.02 Konsultation och behandling hos specialister inom medicin och kirurgi, 
på sjukhus 

85.12.12 

  Omfattar: 
− specialiserade medicinska tjänster, på sjukhus: 
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• konsultation inom pediatrik, gynekologi-obstetrik, neurologi och psykiatri 
samt diverse medicinska tjänster 

• konsultation inom det kirurgiska området 
• behandling vid sjukhusens polikliniker, såsom dialysbehandling, kemoterapi, 

insulin-, respirator- och röntgenbehandling o.d.  
• särskilda medicinska undersökningar samt bedömning av resultaten 

(röntgenfotografier, elektrokardiogram, endoskopi o.d.) 

Omfattar inte: 
− konsultation och behandling hos specialister inom medicin och kirurgi, ej på 

sjukhus, jfr 85.122.02 
− stomatologisk behandling, jfr 85.130.02 
− tjänster som tillhandahålls av medicinska laboratorier, jfr 85.141.01 

85.122  Öppen hälso- och sjukvård, ej på sjukhus  

 85.122.01 Konsultation och behandling hos allmänpraktiserande läkare, ej på 
sjukhus 

i 85.12.11 

  Omfattar: 
− allmänpraktiserande läkares förebyggande verksamhet, diagnosticering och be-

handling av fysiska och/eller psykiska sjukdomar, ej på sjukhus 

Omfattar även: 
− dagsjukvård t.ex. dagkirurgi och dagmedicin ej på sjukhus 
− hemsjukvård ej ordinerad på sjukhus 

Omfattar inte: 
− allmänpraktiserande läkares förebyggande verksamhet, på sjukhus, jfr 

85.121.01 

 

 85.122.02 Konsultation och behandling hos specialister inom medicin och kirurgi, 
ej på sjukhus 

i 85.12.12 

  Omfattar: 
− specialiserade medicinska tjänster ej på sjukhus: 

• konsultation inom pediatrik, gynekologi-obstetrik, neurologi och psykiatri 
samt diverse medicinska tjänster 

• konsultation inom det kirurgiska området 
• behandlingar som dialys, kemoterapi, insulin-, respirator- och röntgenbe-

handling o.d. 
• särskilda medicinska undersökningar samt bedömning av resultaten (röntgen-

fotografier, elektrodiogram, endoskopi o.d.) 

Omfattar inte: 
− konsultation och behandling hos specialister inom medicin och kirurgi, på 

sjukhus, jfr 85.121.02 
− stomatologisk behandling, jfr 85.130.02 
− tjänster som tillhandahålls av medicinska laboratorier, jfr 85.141.01 

 

85.13  Tandvård  

85.130  Tandvård  

 85.130.01 Tandreglering 85.13.11 

  Omfattar: 
− tandreglering, t.ex. behandling av utstående tänder, korsbett, överbett etc., 

inklusive dental kirurgi, även när denna utförs på inlagda sjukhuspatienter 
− tjänster avseende oral kirurgi 
− annan specialiserad tandreglering avseende t.ex. parodontologi, pedodonti, 

endodonti samt rekonstruktion 

 

 85.130.02 Tandvård utom tandreglering 85.13.12 

  Omfattar: 
− allmänna odontologiska tjänster såsom rutinmässiga tandkontroller, förebyggande 

tandvård etc. 
− diagnoser och behandlingar av sjukdomar eller avvikelser i munhålan 

Omfattar inte: 
− tandhygienisttjänster, jfr 85.144.03 
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85.14  Annan hälso- och sjukvård  

85.141  Medicinska laboratorietjänster m.m.  

 85.141.01 Medicinska laboratorietjänster 85.14.16 

 85.141.02 Tjänster från blod-, sperma- och transplantationsorganbanker 85.14.17 

85.142  Ambulanstransporter och ambulanssjukvård  

 85.142.00 Ambulanstransporter och ambulanssjukvård 85.14.14 

85.143  Vård vid sjukhem och liknande utan läkare  

 85.143.00 Vård vid sjukhem och liknande utan läkare 85.14.15 

85.144  Annan öppen hälso- och sjukvård, ej läkare  

 85.144.01 Barnmorsketjänster 85.14.11 

  Omfattar: 
− tillsyn, vård etc. under graviditet och förlossning 
− uppföljningskontroller av mödrar efter förlossning 

 

 85.144.02 Sjukskötersketjänster 85.14.12 

  Omfattar även: 
− omvårdnad: 

• tillhandahållande av omvårdnad i patientens hem eller på privata 
mottagningar  

• tillhandahållande av förlossningsvård, barnhälsovård etc. 

Omfattar inte: 
− omsorg utanför institutioner, jfr 85.324.01, 85.327 resp. 85.328 

 

 85.144.03 Annan paramedicinsk behandling, utförd av legitimerade yrkesutövare i 85.14.13 

  Omfattar: 
− sjukgymnastik samt annan paramedicinsk vård avseende behandling inom fysio-

terapi, ergonomi, arbetsterapi, talterapi, homeopati, akupunktur, näringslära etc., 
vilket endast utförs av legitimerade yrkesutövare som inte är läkare 

Omfattar även: 
− tandhygienisttjänster 

 

 85.144.04 Annan paramedicinsk behandling, utförd av ej legitimerade 
yrkesutövare 

i 85.14.13 

  Omfattar: 
− sjukgymnastik samt annan paramedicinsk vård avseende behandling inom fysio-

terapi, ergonomi, arbetsterapi, talterapi, homeopati, akupunktur, näringslära etc., 
vilket endast utförs av yrkesutövare som inte är legitimerade 

 

 85.144.05 Övrig hälso- och sjukvård 85.14.18 

85.2  Veterinärvård  

85.20  Veterinärvård  

85.200  Veterinärvård  

 85.200.01 Veterinärvård för sällskapsdjur 85.20.11 

  Omfattar: 
− medicinska, kirurgiska och dentala ingrepp på sällskapsdjur, vilket utförs på 

djursjukhus eller annan plats i syfte att återställa och/eller upprätthålla djurens 
hälsa 

− klinik-, laboratorie- och fodertjänster (inklusive specialfoder), tekniska tjänster 
o.d. 

 

 85.200.02 Veterinärvård utom för sällskapsdjur 85.20.12 

  Omfattar: 
− medicinska, kirurgiska och dentala ingrepp på andra djur än sällskapsdjur (in-

klusive djur från zoologiska trädgårdar samt djur som uppföds för sin päls e.d.), 
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vilket utförs på djursjukhus eller annan plats i syfte att återställa och/eller upprätt-
hålla djurens hälsa. 

− klinik-, laboratorie- och fodertjänster (inklusive specialfoder), tekniska tjänster 
o.d. 

Omfattar inte: 
− tjänster i samband med djurskötsel, såsom seminverksamhet, jfr 01.420.00 
− veterinärtjänster avseende provtagning och kontroll vid foderproduktion, jfr 

74.300.01 

85.3  Omsorg och sociala tjänster  

  
Observera: 
Denna grupp omfattar även anhörigvård i privathushåll.  

85.31  Omsorg och sociala tjänster med boende  

85.311  Vård och omsorg i särskilda boendeformer, för äldre personer  

 85.311.00 Vård och omsorg i särskilda boendeformer, för äldre personer 85.31.11 

  Omfattar: 
− heldygnsinsatser i särskilda boendeformer med service och omvårdnad för män-

niskor som är 65 år och äldre och behöver särskilt stöd i t.ex. ålderdomshem, 
servicehus, gruppboende, sjukhem o.d. 

Omfattar inte: 
− logi och medicinsk vård under överinseende av läkare (sluten sjukvård) eller 

utan överinseende av läkare, jfr 85.11 resp. 85.143.00 
− hemtjänst, dagcentrum, dagcentraler eller servicecentraler till äldre, jfr 85.327 

 

85.312  Vård och omsorg i bostad med särskild service för personer med 
funktionshinder 

 

 85.312.00 Vård och omsorg i bostad med särskild service för personer med funk-
tionshinder 

85.31.12 

  Omfattar: 
− heldygnsinsatser i bostad med särskild service till barn, ungdomar och vuxna med 

funktionshinder som möter betydande svårigheter i sin livsföring. Insatser till 
fysiskt och psykiskt funktionshindrade, inklusive synskadade, hörselskadade, 
dövstumma o.d 

Omfattar inte: 
− utbildningstjänster, jfr 80 
− logi och medicinsk vård under överinseende av läkare eller utan överinseende 

av läkare, jfr 85.11 resp. 85.143.00 
− hemtjänst, dagcentrum och servicecentraler till funktionshindrade, jfr 85.328 

 

85.313  Heldygnsvård med boende till barn och ungdomar utan missbruks-
problem 

 

 85.313.01 Heldygnsvård med boende till barn och ungdomar utan missbruks-
problem 

85.31.13 

  Omfattar: 
− heldygnsinsatser med boende till barn och ungdomar som är 20 år och yngre i 

familjehem eller andra hem för vård och boende 

Omfattar inte: 
− heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med missbruksproblem, jfr 

85.313.02 

 

 85.313.02 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med missbruks-
problem 

i 85.31.15 

  Omfattar: 
− verksamhet vid behandlingshem för barn och ungdomar som är 20 år och yngre 

med alkohol- och drogmissbruksproblem 

 

85.315  Heldygnsvård med boende för vuxna med missbruksproblem  

 85.315.00 Heldygnsvård med boende för vuxna med missbruksproblem i 85.31.15 
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  Omfattar: 
− heldygnsinsatser i hem för vård eller boende för vuxna missbrukare 
− bistånd som avser boende 

Omfattar inte: 
− vård och omsorg av barn och ungdomar med missbruksproblem, jfr 85.313.02 
− öppen vård till vuxna missbrukare, jfr 85.329.00 

 

85.316  Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna  

 85.316.00 Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna 85.31.14 

  Omfattar: 
− skötsel och drift av kvinnohus 
− skötsel och drift av härbärgen och övernattningshem för hemlösa 

Omfattar inte: 
− flyktingförläggningar, jfr 85.326.00 

 

85.32  Öppna sociala tjänster   

85.322  Dagbarnvård  

 85.322.01 Skolbarnomsorg i 85.32.11 

  Omfattar: 
− dagbarnvård inom fritidshem, familjedaghem o.d. för skolbarn utan funktions-

hinder 

Omfattar inte: 
− dagbarnvård av små barn utan funktionshinde, jfr 85.322.02 
− dagbarnvård av barn med funktionshinder, jfr 85.328.03 

 

 85.322.02 Dagbarnvård av små barn utan funktionshinder i 85.32.11 

  Omfattar: 
− omsorg och sociala tjänster avseende små barn hos dagbarnvårdare, dagmamma 

och i barntimmar, öppen förskola och parklek 

Omfattar inte: 
− förskola, daghem, lekskola etc. med fastställd läroplan, jfr 80.101.00  
− skolbarnomsorg, jfr 85.322.01 
− dagbarnvård av barn med funktionshinder, jfr 85.328.03 

 

85.323  Öppna sociala insatser för barn och ungdomar  

 85.323.00 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar i 85.32.13 

  Omfattar: 
− öppenvårdsinsatser (rådgivning, kontaktperson, kontaktfamiljer, personligt stöd 

för barn och ungdom som är 20 år och yngre, med problem, bl.a. missbruk och 
social ohälsa) 

− hjälp att skapa och underhålla eget boende 
− verksamhet vid ungdomsbyråer 
− övriga öppna insatser för barn och ungdom, ej funktionhindrade (förebyggande 

arbete) 

Omfattar inte: 
− öppna sociala insatser för barn och ungdomar med funktionshinder, jfr 

85.328.03 

 

85.324  Övriga öppna sociala insatser för vuxna  

 85.324.01 Individ- och familjeomsorg, utredningar om ekonomiskt bistånd och 
liknande 

i 85.32.14 

  Omfattar: 
− tjänster som inte omfattar logi: 

• bedömning av ansökningar om ekonomiskt bistånd, socialbidrag 
• budget- och skuldrådgivning 
• konsumentrådgivning 
• omsorg utanför institutioner, vilken tillhandahålls av socialtjänsten 

− övriga tjänster som tillhandahålls av sammanslutningar och grannföreningar 
− brottsoffer-, mans- och kvinnojourer 
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 85.324.02 Individ- och familjeomsorg, äktenskapsrådgivning och liknande i 85.32.16 

 85.324.03 Övrig individ- och familjeomsorg avseende familj 85.32.13 

  Omfattar: 
− övrig rådgivning för enskilda personer och familjer, vanligtvis barnets föräldrar, 

som tillhandahålls i hemmet eller på annan plats. Sådana tjänster kan gälla pro-
blem med uppförande och uppfostran eller andra frågor rörande barn, t.ex pro-
blem med skilsmässohem, skola, utveckling och barnmisshandel. Andra tjänster 
kan gälla medling, adoption etc. 

 

 85.324.04 Yrkesrehabilitering 85.32.15 

  Omfattar: 
− yrkesrehabilitering för handikappade eller arbetslösa, där den sociala omsorgen 

utgör ett betydande inslag 

Omfattar inte: 
− yrkesrehabilitering där utbildning utgör ett betydande inslag jfr 80 

 

85.325  Humanitära tjänster  

 85.325.00 Humanitära tjänster i 85.32.16 

  Omfattar: 
− humanitära hjälporganisationers administration och genomförande av sociala 

insatser som t.ex. röda korset och rädda barnen  

Omfattar inte: 
−  flyktingförläggningars tjänster, jfr 85.326.00 

 

85.326  Flyktingförläggningars tjänster  

 85.326.00 Flyktingförläggningars tjänster i 85.32.16 

85.327  Öppna sociala insatser för äldre personer  

  Omfattar: 
− tjänster som inte omfattar logi, för personer som är 65 år och äldre 

 

 85.327.01 Öppna sociala insatser i ordinärt boende i 85.32.14 

  Omfattar: 
− hemtjänst till äldre 
− korttidsvård för äldre 

 

 85.327.02 Övriga öppna sociala insatser för äldre i 85.32.16 

  Omfattar: 
− dagverksamhet 
− dagcentrum 
− servicecentraler 

 

85.328  Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder  

  Omfattar: 
− tjänster som inte omfattar logi, för barn, ungdomar och vuxna med 

funktionshinder 

 

 85.328.01 Öppna sociala insatser för vuxna med funktionshinder i ordinärt boende i 85.32.14 

  Omfattar: 
− hemtjänst 
− personlig assistans i ordinärt boende, enligt LSS (lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade) 
− avlösar- och ledsagarservice 
− korttidsvård för vuxna med funktionshinder 

 

 85.328.02 Övriga öppna sociala insatser för vuxna med funktionshinder i 85.32.16 

  Omfattar: 
− daglig verksamhet 
− dagcentrum 
− servicecentraler 
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 85.328.03 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med funktionshinder  85.32.12 

  Omfattar: 
− hemtjänst  
− personlig assistans i ordinärt boende, enligt LSS (lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade) 
− avlösar- och ledsagarservice 
− korttidsvård för barn och ungdomar med funktionshinder 
− daghem, fritidshem 

 

85.329  Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem  

 85.329.00 Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem i 85.32.14 

  Omfattar: 
− öppna sociala insatser för vuxna alkohol-, narkotika- och läkemedelsmissbrukare 
− induviduell behovsprövad öppenvård 
− sociala insatser till hjälp för eget boende med boendestöd 
− övriga öppna insatser, såsom dagverksamhet och förebyggande arbete 

 

    

O  ANDRA SAMHÄLLELIGA OCH PERSONLIGA TJÄNSTER  

90  Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d.  

90.0  Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d.  

90.01  Avloppsrening  

90.010  Avlopps- och reningstjänster  

 90.010.01 Drift av avloppssystem och reningsanläggningar 90.01.11 

  Omfattar: 
− bortledning av latrin via avloppssystem (kloaker o.d.) 
− hantering av avloppsvatten genom utspädning, rensning och silning, sedimen-

tering, kemisk fällning etc. 

Omfattar inte: 
− insamling, rening och distribution av vatten, jfr 41.001.03 resp. 41.002.03 
− konstruktion, reparation och omläggning av avloppssystem, jfr 45.212.10 

 

 90.010.02 Service av avloppsbrunnar och septiktankar 90.01.12 

  Omfattar: 
− tömning och rengöring av avloppsbrunnar och septiktankar, inklusive kemiska 

toaletter 

 

 90.010.03 Avloppsslam 90.01.20 

90.02  Avfallshantering  

90.021  Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall  

 90.021.00 Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall i 90.02.11 

  Omfattar: 
− insamling och transport av avfall, oavsett om det kommer från hushåll, industri 

eller handel 

 

90.022  Kompostering och rötning av icke miljöfarligt avfall  

 90.022.00 Kompostering och rötning av icke miljöfarligt avfall i 90.02.13  

  Omfattar inte: 
− behandling av speciella avfall, jfr 90.024.02 resp. 90.025.00 

 

90.023  Deponering av icke miljöfarligt avfall  

 90.023.01 Annan behandling och bortskaffande av avfall i 90.02.13 

  Omfattar: 
− avfallshantering genom andra metoder än förbränning (t.ex. deponering) 
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Omfattar inte: 
− behandling av specialavfall, jfr 90.025.00  

 90.023.02 Sopförbränning, ej för energialstring 90.02.12  

90.024  Insamling, mottagning, omlastning och mellanlagring av miljöfarligt 
avfall 

 

 90.024.01 Insamling av miljöfarligt avfall i 90.02.11 

  Omfattar: 
− insamling och transport av avfall, oavsett om det kommer från hushåll, industri 

eller handel 

 

 90.024.02 Mottagning, omlastning och mellanlagring av miljöfarligt avfall i 90.02.14  

  Omfattar: 
− transport och bortskaffande av speciella avfall: 

• giftigt, smittat, lågradioaktivt avfall etc. 
− hantering av speciella deponier (t.ex. för radioaktivt avfall)  
 

 

90.025  Behandling och slutförvaring av miljöfarligt avfall  

 90.025.00 Behandling och slutförvaring av miljöfarligt avfall i 90.02.14  

  Omfattar: 
− behandling av speciella avfall: 

• giftigt, smittat, lågradioaktivt avfall etc. 
− drift av speciella deponier (t.ex. för radioaktivt avfall)  

Omfattar inte: 
− omhändertagande av kärnavfall, jfr 23.300.06 
− upparbetning av kärnbränsle och bearbetning av högradiokativt avfall, jfr 

23.300.06 
− specialiserad behandling av förorenade jordmassor, jfr 90.030.01 
− specialiserad behandling av förorenat grundvatten, jfr 90.030.01 
− bekämpning av oljeutsläpp i ytvatten, hav och sjöar – inklusive kustfarvatten, jfr 

90.030.02 

 

90.026  Övrig avfallshantering  

 90.026.01 Annan avfallshantering i 90.02.13  

  Omfattar: 
− avfallshantering genom andra metoder än förbränning (t.ex. dumpning) 

Omfattar inte: 
− behandling av specialavfall, jfr 90.025.00  

 

 90.026.02 Kommunalt avfall 90.02.20 

90.03  Renhållning, sanering och liknande tjänster  

90.030  Renhållning och sanering samt efterbehandling av jord och vatten  

 90.030.01 Efterbehandling av förorenad jord och förorenat grundvatten 90.03.11 

  Omfattar: 
− specialiserad behandling av förorenade jordmassor 
− specialiserad behandling av förorenat grundvatten 
− minröjning o.d. (inklusive detonering) 

Omfattar inte: 
− borttagande av förorenad jord, jfr 45.110.04 
− inkapsling av jord, jfr 45.110.06 
− asbestsanering, jfr 45.250.10 
− rening av grundvatten för vattentillförsel, jfr 41.001.01 resp. 41.001.02 
− transport av förorenad jord som redan tagits bort av tredje man, jfr 60.240.07 
− avloppstjänster, jfr 90.010.01 resp. 90.010.02 

 

 90.030.02 Efterbehandling av förorenat ytvatten 90.03.12 
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  Omfattar: 
− bekämpning av oljeutsläpp i ytvatten, hav och sjöar – inklusive kustfarvatten 

 

 90.030.03 Renhållning och liknande tjänster 90.03.13 

  Omfattar även: 
− gaturenhållning och snöröjning 

Omfattar inte: 
− skadedjursbekämpning i anslutning till jordbruk, jfr 01.410.01 
− skadedjursbekämpning och desinfektion av byggnader som ej ligger i anslutning 

till jordbruk, jfr 74.702.03 
 

 

91  Intressebevakning; religiösa samfunds tjänster  

  Omfattar inte: 
− utbildningstjänster, jfr 80 
− hälso- och sjukvård, jfr 85.1 
− omsorg och sociala tjänster, jfr 85.3 
− sporttjänster, jfr 92.6 

 

91.1  Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer  

91.11  Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer  

91.111  Intressebevakning inom branschorganisationer  

 91.111.00 Intressebevakning inom branschorganisationer i 91.11.10 

  Omfattar: 
− organisationer vilkas verksamhet är inriktad på att främja den ekonomiska verk-

samheten inom en eller vissa branscher, visst geografiskt område etc., företräda 
gemensamma intressen samt sprida information om branschens etc. verksamhet 

Omfattar inte: 
− PR-verksamhet som genomförs av andra för en organisations räkning, jfr 

74.140.06 

 

91.112  Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer  

 91.112.00 Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer i 91.11.10 

  Omfattar: 
− sammanslutningar av arbetsgivare som har till syfte att driva medlemmarnas 

intressen i frågor rörande löner, arbetsmiljö etc. 

Omfattar inte: 
− PR-verksamhet som genomförs av andra för en organisations räkning, jfr 

74.140.06 

 

91.12  Intressebevakning inom yrkesorganisationer  

91.120  Intressebevakning inom yrkesorganisationer  

 91.120.00 Intressebevakning inom yrkesorganisationer 91.12.10 

  
Omfattar: 
− informationsspridning, upprättande och övervakning av yrkesetiska regler, före-

trädande gentemot staten, PR-verksamhet samt andra tjänster som tillhandahålls 
av organisationer, där medlemmarnas intressen i första hand gäller olika akade-
miska ämnesområden, olika yrken eller tekniska områden på ett övergripande 
eller specifikt plan 

 

91.2  Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer  

91.20  Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer  

91.200  Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer  

 91.200.00 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 91.20.10 

  
Omfattar: 
− tillvaratagande av medlemmarnas intressen avseende arbetsförhållanden samt 

genomförande av gemensamma åtgärder via organisationen, vilket utförs av orga-
nisationer vars medlemmar i huvudsak är arbetstagare 
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91.3  Religiösa samfunds och andra intresseorganisationers tjänster  

91.31  Religiösa samfunds tjänster  

91.310  Religiösa samfunds tjänster  

 91.310.00 Religiösa samfunds tjänster 91.31.10 

  Omfattar: 
− religiös andakt och undervisning som tillhandahålls direkt till de troende av kyr-

kor, moskéer, tempel, synagogor och olika religiösa samfund samt av fristående 
präster 

− mission 
− särskilda religiösa tjänster vid dop, konfirmation, bröllop, begravning etc. 
− religiösa tjänster som tillhandahålls av kloster, inklusive gästhemsverksamhet 
− övriga religiösa tjänster 

 

91.32  Politiska organisationers tjänster  

91.320  Politiska organisationers tjänster  

 91.320.00 Politiska organisationers tjänster 91.32.10 

  Omfattar: 
− informationsspridning, PR-verksamhet, penninginsamling och liknande tjänster 

som tillhandahålls av politiska partier samt liknande organisationer med anknyt-
ning till ett politiskt parti eller olika kandidater, i första hand i syfte att placera 
partimedlemmar och partisympatisatörer på politiska poster 

 

91.33  Andra intresseorganisationers tjänster  

91.330  Andra intresseorganisationers tjänster  

 91.330.01 Tjänster från organisationer för angelägenheter av samhälleligt intresse 91.33.11 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls av organisationer för angelägenheter av samhälleligt 

intresse o.d. Dessa organisationer består huvudsakligen av privatpersoner som har 
slutit sig samman i syfte att verka för en fråga av allmänt samhälleligt intresse 
genom opinionsbildning, politisk påverkan etc. 

− tjänster som tillhandahålls av stödorganisationer för olika offentliga och sociala 
inrättningar samt utbildningsinstitutioner 

− tjänster som tillhandahålls av miljöorganisationer och miljögrupper 

 

 91.330.02 Tjänster från organisationer för speciella gruppers skydd 91.33.12 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls av organisationer för skydd och främjande av speciella 

grupper, såsom minoriteter och etniska grupper, i form av opinionsbildning, 
politisk påverkan etc. 

 

 91.330.03 Ungdomsorganisationers tjänster 91.33.13 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls av barn- och ungdomsorganisationer, vilket kan röra 

sig om olika ungdoms- och studentföreningars tjänster etc. 

 

 91.330.04 Diverse andra intresseorganisationers tjänster 91.33.14 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls av samfund och liknande organisationer: 

• patriotiska organisationer 
• organisationer för kulturell verksamhet eller fritidsaktivitet (utom idrott) 
• sällskapsföreningar 
• övriga intresseorganisationer 

− tjänster som tillhandahålls av allaktivitetsföreningar och kulturcentrum 

Omfattar inte: 
− tjänster som tillhandahålls av organisationer för utövande eller främjande av 

artistisk verksamhet, jfr 92.310.02 
− idrottsföreningars tjänster, jfr 92.621.02 resp. 92.623.00 
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92  Rekreations-, kultur- och sporttjänster  

92.1  Film- och videotjänster  

92.11  Film- och videoproduktioner  

92.110  Film- och videoproduktioner  

 92.110.01 Kinofilm (spel-/biograffilm), exponerad och framkallad, med en bredd 
av minst 35 mm 

92.11.11 

 92.110.02 Kinofilm, exponerad och framkallad, smalare än 35 mm 92.11.12 

 92.110.03 Videofilm 92.11.20 

 92.110.04 Film-, video- och dvd-inspelning 92.11.31 

  Omfattar: 
− produktion av spelfilmer och andra filmer på kino-, video- och dvd-film för vis-

ning i biosalong, TV-sändning, försäljning eller uthyrning 
− produktion i film- eller animationsstudio av tecknade filmer, kort- och långfilmer, 

dokumentärer etc. i underhållnings-, reklam- eller utbildningssyfte 

Omfattar inte: 
− produktion av stillbilds- och diafilm, jfr 74.81.2 resp. 74.81.3 

 

 92.110.05 Andra tjänster i samband med film-, video- och dvd-inspelning 92.11.32 

  Omfattar: 
− övriga stödtjänster i samband med film- och videoinspelning, såsom framkall-

ning, dubbning, textning, redigering, klippning etc. 

Omfattar även: 
− tjänster som tillhandahålls av ljudinspelningsstudior 

Omfattar inte: 
− ljudinspelningar i samband med utgivning av dessa, jfr 22.140.01 resp. 

22.140.02 
− reproduktion av videoinspelningar, jfr 22.320 
− reproduktion av ljud, jfr 22.310 
− uthyrning till underhållningsbranschen av artiklar och utrustning (t.ex. kulisser, 

kameror), jfr 71.340.00 
− tjänster som tillhandahålls av agenter för enskilda artisters räkning, jfr 

74.879.03 
− rollbesättning till film-, TV- och teaterproduktioner, jfr 92.729.02 

 

92.12  Film- och videodistribution  

92.120  Film-, video- och dvd-distribution  

 92.120.00 Film-, video- och dvd-distribution 92.12.10 

  Omfattar: 
− distribution av spelfilmer-, video- och dvd-filmer till andra näringsgrenar, dock ej 

till allmänheten, vilket inbegriper försäljning eller uthyrning av spelfilmer och 
video- och dvd-filmer till andra näringsgrenar samt tjänster i anslutning till distri-
bution av spelfilmer, video- och dvd-filmer, såsom bokning av filmer och band, 
leverans, lagerhållning etc. 

Omfattar även: 
− handel med rättigheter till distribution av spelfilmer, video- och dvd-filmer 

Omfattar inte: 
− uthyrning av video- och dvd-filmer till allmänheten, jfr 71.401.00 
− försäljning av video- och dvd-filmer till återförsäljare, jfr 51.433.00 

 

92.13  Filmvisning  

92.130  Filmvisning  

 92.130.01 Visning av kinofilm 92.13.11 

  Omfattar: 
− visning av kinofilm på biograf, utomhus, i privata visningslokaler e.d. 

 



361 

 

SPIN 2002 Benämning CPA 2002 

 92.130.02 Visning av video- och dvd-film 92.13.12 

  Omfattar: 
− visning av video- och dvd-film på biograf, utomhus, i privata visningslokaler e.d. 

 

92.2  Radio- och TV-programtjänster  

92.20  Radio- och TV-programtjänster  

92.200  Radio- och TV-programtjänster  

 92.200.01 Radiotjänster 92.20.11 

  Omfattar: 
− produktion av radioprogram för direktsändning eller för inspelning på band eller 

annat inspelningsmedium för senare sändning, vilket sker i underhållnings-, 
reklam-, utbildnings- eller nyhetsförmedlingssyfte  

− produktion av sportsändningar, väderprognoser, intervjuer etc. 

Omfattar inte: 
− överföring av radioprogram, jfr 64.202.02 

 

 92.200.02 TV-programtjänster 92.20.12 

  Omfattar: 
− produktion av TV-program för direktsändning eller för inspelning på band eller 

annat inspelningsmedium för senare sändning, vilket sker i underhållnings-, re-
klam-, utbildnings- eller nyhetsförmedlingssyfte  

− produktion av sportsändningar, väderprognoser, intervjuer etc. 

Omfattar inte: 
− överföring av TV-program, jfr 64.202.01 

 

 92.200.03 Försäljning av annonstid i TV och radio 92.20.20 

  Omfattar: 
− försäljning av annonstid i TV och radio, direkt av enheter som sysslar med TV- 

och radiosändning 

Omfattar inte: 
− försäljning i kommission av annonstid, jfr 74.402.01 

 

92.3  Övriga kulturella tjänster och underhållningstjänster  

92.31  Konstnärlig, litterär och artistisk framställning  

92.310  Konstnärlig, litterär och artistisk framställning  

 92.310.01 Konstverk 92.31.10 

 92.310.02 Teaterproducenters, sånggruppers, bands och orkestrars underhållnings-
tjänster 

92.31.21 

  Omfattar: 
− tjänster avseende liveföreställningar på amatörnivå eller professionell nivå, in-

klusive konsert-, opera- och dansproduktioner, som sätts upp vid ett eller flera 
tillfällen 

Omfattar även: 
− förvaltning av artisters rättigheter 

Omfattar inte: 
− tjänster som tillhandahålls av teater- eller artistagenter för privatpersoners 

räkning, jfr 74.879.03 

 

 92.310.03 Författares, kompositörers, skulptörers, underhållningsartisters och 
andra självständiga artisters framställning 

92.31.22 

  Omfattar även: 
− restaurering av konstverk 

Omfattar inte: 
− tjänster som tillhandahålls av teater- eller artistagenter för privatpersoners 

räkning, jfr 74.879.03 

 

92.32  Teater-, konserthustjänster o.d.  
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92.320  Teater-, konserthustjänster o.d.  

 92.320.00 Teater-, konserthustjänster o.d. 92.32.10 

  Omfattar: 
− drift av konserthus, teatrar och liknande anläggningar 
− övriga stödtjänster till underhållningsverksamhet, inklusive hantering av kulisser, 

scen-, ljus- och ljudutrustning 
− tjänster som tillhandahålls av biljettagenturer 

 

92.33  Nöjesparkstjänster  

92.330  Nöjesparkstjänster  

 92.330.00 Nöjesparkstjänster 92.33.10 

  Omfattar även: 
− drift av bevarade järnvägslinjer och liknande 

 

92.34  Andra nöjestjänster  

92.340  Andra nöjestjänster  

 92.340.01 Cirkusföreställningar 92.34.11 

 92.340.02 Dansetablissemangs och dansskolors tjänster 92.34.12 

 92.340.03 Övriga nöjestjänster 92.34.13 

  Omfattar: 
− övriga nöjestjänster, såsom tjurfäktning, rodeo, ljud- och ljusshow, dockteater 

och fyrverkeri 

Omfattar inte: 
− tjänster i anslutning till sport, jfr 92.6 
− tjänster i anslutning till spel och vadhållning, jfr 92.71 

 

92.4  Nyhetsservice   

92.40  Nyhetsservice   

92.400  Nyhetsservice   

 92.400.00 Nyhetsservice 92.40.10 

  Omfattar: 
− nyhetsförmedling (i tal, skrift eller bild) till medier, t.ex. radio, TV, tidningar, 

tidskrifter, eller till andra kunder 

Omfattar även: 
− tjänster som tillhandahålls av frilansjournalister och -fotografer 

 

92.5  Biblioteks-, arkiv- och museitjänster m.m.  

92.51  Biblioteks- och arkivtjänster  

92.511  Folkbibliotekstjänster  

 92.511.00 Folkbibliotekstjänster i 92.51.11 

  Omfattar: 
− upprättande av samlingar, katalogisering, bevarande och sökning av böcker o.d. 
− utlåning av böcker, cd-, dvd- och grammofonskivor etc. 

Omfattar inte: 
− uthyrning av video- och dvd-filmer, jfr 71.401.00 
− uthyrning av böcker, jfr 71.402.05 

 

92.512  Forsknings- och specialbibliotekstjänster  

 92.512.00 Forsknings- och specialbibliotekstjänster i 92.51.11 

  Omfattar: 
− upprättande av samlingar, katalogisering, bevarande och sökning av böcker o.d. 
− utlåning av böcker, cd-, dvd- och grammofonskivor etc. 
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Omfattar inte: 
− uthyrning av video- och dvd-filmer, jfr 71.401.00 
− uthyrning av böcker, jfr 71.402.05 

92.513  Arkivtjänster  

 92.513.00 Arkivtjänster 92.51.12 

  Omfattar: 
− förvaltning (upprättande av samlingar, katalogisering, bevarande och sökning) av 

offentliga arkiv  
− förvaltning av historiska arkiv 

 

92.52  Museitjänster och kulturminnesvård  

92.520  Museitjänster och kulturminnesvård  

 92.520.01 Museitjänster 92.52.11 

  Omfattar: 
− utställning av olika slags samlingar (konst-, vetenskaps- och tekniksamlingar, 

historiska samlingar) 
− anordnande av speciella utställningar 
− förvaltning och konservering av samlingarna 

Omfattar inte: 
− kommersiella konstgalleriers försäljnings- och utställningsverksamhet, jfr 

52.491.00 
− tjänster som tillhandahålls vid historiska minnesmärken och byggnader, jfr 

92.520.02 
− tjänster som tillhandahålls i botaniska trädgårdar och djurparker, jfr 92.530.01 

 

 92.520.02 Kulturminnesvård 92.52.12 

  Omfattar: 
− bevarande eller återuppbyggnad av historiska minnesmärken och byggnader 

 

  Omfattar även: 
− tjänster avseende besöksverksamhet i anslutning till historiska minnesmärken och 

byggnader 

 

92.53  Botaniska trädgårdars, djurparkers och naturreservats tjänster  

92.530  Botaniska trädgårdars, djurparkers och naturreservats tjänster  

 92.530.01 Botaniska trädgårdars och djurparkers tjänster 92.53.11 

  Omfattar: 
− bevarande och underhåll av botaniska trädgårdar och djurparker 

Omfattar även: 
− tjänster avseende besöksverksamhet i anslutning till botaniska trädgårdar och 

djurparker 

 

 92.530.02 Naturreservattjänster och naturvård 92.53.12 

  Omfattar: 
− övervakning av nationalparker och naturreservat 
− naturvård avseende nationalparker och naturreservat 

 

92.6  Sporttjänster  

92.61  Sportanläggningars tjänster  

92.611  Skidsportanläggningars tjänster  

 92.611.00 Skidsportanläggningars tjänster i 92.61.10 

  Omfattar: 
− drift av anläggningar där olika skidsporter utövas, vilket kan innefatta arenor eller 

stadion, kringbyggda eller övertäckta samt eventuellt utrustade med sittplatser 
eller andra åskådarplatser 

 

92.612  Golfbanors tjänster  
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 92.612.00 Golfbanors tjänster i 92.61.10 

  Omfattar: 
− drift av anläggningar eventuellt utrustade med sittplatser eller andra åskådar-

platser 

 

92.613  Motorbanors tjänster  

 92.613.00 Motorbanors tjänster i 92.61.10 

  Omfattar: 
− drift av anläggningar där olika motorsporter utövas, vilket kan innefatta arenor 

eller stadion, kringbyggda eller övertäckta samt eventuellt utrustade med sitt-
platser eller andra åskådarplatser 

 

92.614  Trav- och galoppbanors tjänster  

 92.614.00 Trav- och galoppbanors tjänster i 92.61.10 

  Omfattar: 
− drift av anläggningar där olika trav- och galoppsporter utövas, vilket kan innefatta 

arenor eller stadion, kringbyggda eller övertäckta samt eventuellt utrustade med 
sittplatser eller andra åskådarplatser 

 

92.615  Sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningars tjänster  

 92.615.00 Sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningars tjänster i 92.61.10 

  Omfattar: 
− drift av anläggningar där olika sporter utövas, vilket kan innefatta arenor eller 

stadion, kringbyggda eller övertäckta samt eventuellt utrustade med sittplatser 
eller andra åskådarplatser 

Omfattar inte: 
− drift av anläggningar för skidsport, golf, motor eller trav och galopp, jfr 

92.611-92.614 

 

92.62  Andra sporttjänster  

92.621  Idrottsföreningars, idrottsfunktionärers och idrottsutövares tjänster  

 92.621.01 Idrottsfunktionärers och idrottsutövares tjänster i 92.62.13 

  Omfattar: 
− tjänster i anslutning till sportevenemang, såsom tjänster som tillhandahålls av 

självständiga idrottsmän och idrottskvinnor, domare, tidtagare, instruktörer, 
idrottslärare, tränare etc. 

Omfattar inte: 
− uthyrning av sportutrustning, jfr 71.402.03 

 

 92.621.02 Idrottsföreningars tjänster i 92.62.12 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls av sportföreningar där det ges möjlighet att utöva en 

sport, dvs fotbollsföreningar, bowlingklubbar etc. 

 

92.622  Tävling med hästar  

 92.622.00 Tävling med hästar i 92.62.13 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls av kapplöpningsstall  

Omfattar inte: 
− uthyrning av sportutrustning, jfr 71.402.03 

 

92.623  Övriga sporttjänster  

 92.623.00 Övriga sporttjänster i 92.62.13 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls av sport- och idrottsskolor 
− tjänster som tillhandahålls av kennlar för kapplöpningshundar samt av tävlings-

stall 
− tjänster som tillhandahålls av småbåtshamnar 
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− tjänster som utförs av bergsguider och personer som leder jaktsällskap 
− tjänster i anslutning till fritidsfiske 
− övriga sporttjänster 

Omfattar inte: 
− uthyrning av sportutrustning, jfr 71.402.03 
− dansskolors tjänster, jfr 92.340.02 
− ridskolors tjänster, jfr 92.721.00 

92.624  Sportarrangemang m.m.  

 92.624.01 Sportarrangemang i 92.62.12 

  Omfattar: 
− arrangerande av olika slags sportevenemang utomhus eller inomhus, för pro-

fessionella eller amatörer 

 

 92.624.02 Marknadsföring av sportevenemang 92.62.11 

92.625  Sportadministration  

 92.625.00 Sportadministration i 92.62.12 

  Omfattar: 
− administration av och stöd till sportverksamhet såsom bl.a. idrottsförbunden 

 

92.7  Andra rekreationstjänster  

92.71  Spel- och vadhållningstjänster  

92.710  Spel- och vadhållningstjänster  

 92.710.00 Spel- och vadhållningstjänster 92.71.10 

92.72  Övriga rekreationstjänster  

92.721  Ridutbildning och uthyrning av hästar  

 92.721.00 Ridutbildning och uthyrning av hästar i 92.72.12 

  Omfattar: 
− fritidsridning 

 

92.729  Diverse övriga rekreationstjänster  

 92.729.01 Fritidsparkers och badanläggningars tjänster 92.72.11 

  
Omfattar: 
− fritidsparkers och badanläggningars tjänster, inklusive tillhandahållande av olika 

slags inrättningar och utrustning, såsom badhytter, förvaringsboxar och solstolar. 

 

 92.729.02 Övriga rekreationstjänster  i 92.72.12 

  
Omfattar: 
− rollbesättning till film-, TV- och andra teaterproduktioner 

Omfattar inte: 
− tjänster som tillhandahålls av teater- eller artistagenter för privatpersoners 

räkning, jfr 74.879.03 
− produktion av cirkusföreställningar, jfr 92.340.01 
− dansskolors tjänster, jfr 92.340.02 
− övriga nöjestjänster, jfr 92.340.03 

 

93  Annan service  

93.0  Annan service  

93.01  Tvätteritjänster  

93.011  Industri- och institutionstvätt  

 93.011.01 Industri- och institutionstvätt, hämtning av tvätt i 93.01.11 

  
Omfattar: 
− tvättjänster avseende avhämtning och leverans av kläder utan tvättning och ren-

göring 
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 93.011.02 Industri- och institutionstvätt, textiltvätt och rengöring av skinn- och 
pälsvaror 

i 93.01.13 

  Omfattar: 
− tvätt och annan rengöring (utom kemtvätt) av beklädnadsvaror och andra läder- 

och textilvaror, inklusive underkläder, ytterkläder, gardiner, bords- och sänglinne 
samt mattor, vilket även kan utföras hos kunden 

Omfattar även: 
− lagning och reparation av kläder och hushållstextilier i samband med industri- 

och institutionstvätt, ej kemtvätt 

 

 93.011.03 Industri- och institutionstvätt, kemtvätt i 93.01.14 

  Omfattar: 
− kemtvätt av beklädnadsvaror och andra skinn- och textilvaror 

Omfattar även: 
− lagning och reparation av kläder och hushållstextilier i samband med industri- 

och institutionstvätt, kemtvätt 

 

 93.011.04 Industri- och institutionstvätt, strykning och pressning i 93.01.15 

  Omfattar: 
− strykning och pressning av beklädnadsvaror och andra textilvaror, inklusive säng- 

och bordslinne, i anslutning till tvätt 

 

 93.011.05 Industri- och institutionstvätt, färgning i 93.01.16 

  Omfattar: 
− färgning av beklädnadsvaror och andra textilvaror (som ej utförs i anslutning till 

framställning av dessa artiklar) 

Omfattar inte: 
− färgning av garn och tyg, jfr 17.300.01 resp. 17.300.03  

 

93.012  Konsumenttvätt  

 93.012.01 Konsumenttvätt, hämtning av tvätt i 93.01.11 

  Omfattar: 
− tvättjänster avseende avhämtning och leverans av kläder utan tvättning och ren-

göring 

 

 93.012.02 Tvättautomattjänster 93.01.12 

  Omfattar: 
− tillhandahållande av tvättautomater som används av kunden 

 

 93.012.03 Konsumenttvätt, textiltvätt och rengöring av skinn- och pälsvaror i 93.01.13 

  Omfattar: 
− tvätt och annan rengöring (utom kemtvätt) av beklädnadsvaror och andra skinn- 

och textilvaror, inklusive underkläder, ytterkläder, gardiner, bords- och sänglinne 
samt mattor, vilket även kan ske hos kunden 

Omfattar även: 
− lagning och reparation av kläder och hushållstextilier i samband med konsument-

tvätt, ej kemtvätt 

 

 93.012.04 Konsumenttvätt, kemtvätt i 93.01.14 

  Omfattar: 
− kemtvätt av beklädnadsvaror och andra skinn- och textilvaror 

Omfattar även: 
− lagning och reparation av kläder och hushållstextilier i samband med konsument-

tvätt, kemtvätt 

 

 93.012.05 Konsumenttvätt, strykning och pressning i 93.01.15 

  Omfattar: 
− strykning och pressning av beklädnadsvaror och andra textilvaror, inklusive säng- 

och bordslinne, i anslutning till rengöring 

 

 93.012.06 Konsumenttvätt, färgning i 93.01.16 
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  Omfattar: 
− färgning av beklädnadsvaror och andra textilvaror (som ej utförs i anslutning till 

framställning av dessa artiklar) 

Omfattar inte: 
− färgning av garn och tyg, jfr 17.300.01 resp. 17.300.03 

 

93.02  Hår- och skönhetsvård  

93.021  Hårvård  

 93.021.01 Människohår, obearbetat; avfall av människohår 93.02.10 

 93.021.02 Hårvård för kvinnor och flickor 93.02.21 

  Omfattar: 
− hårtvätt, klippning, läggning, färgning, toning, permanentning, rakpermanentning 

och liknande tjänster för kvinnor och flickor 

 

 93.021.03 Hårvård för män och pojkar 93.02.22 

  Omfattar: 
− hårtvätt, klippning, läggning, färgning, toning, permanentning, rakpermanentning 

och liknande tjänster för män och pojkar, samt rakning och ansning av skägg 

 

93.022  Hudvård, manikyr och pedikyr  

 93.022.00 Hudvård, manikyr och pedikyr 93.02.23 

  Omfattar: 
− ansikts- och skönhetsbehandling, hudvård, manikyr och pedikyr 

 

93.03  Begravningstjänster  

93.030  Begravningstjänster  

 93.030.01 Begravningsplatsers och krematoriers tjänster 93.03.11 

  Omfattar: 
− försäljning och uthyrning av gravplatser 
− begravningsplatsers tjänster avseende underhåll av kyrkogård och gravplatser 

samt kremering 

Omfattar inte: 
− trädgårdsskötsel i anslutning till begravningsplatser, jfr 01.410.02 

 

 93.030.02 Begravningsbyråtjänster 93.03.12 

  Omfattar: 
− tjänster i samband med förberedelser inför begravning, kremering samt transport 

av de dödas kroppar 

 

93.04  Kroppsvård  

93.040  Kroppsvård  

 93.040.00 Kroppsvård 93.04.10 

  Omfattar: 
− tjänster avseende personlig hygien, kroppsvård, hårborttagning, behandling med 

ultraviolett och infraröd strålning samt övrig kroppsvård 
− tjänster för fysiskt välbefinnande som tillhandahålls av turkiska bad, bastu-, 

hälso- och ångbad, solarier, hälsobrunnar, viktminskningsinstitut, massage (om-
fattar ej massage i samband med sjukgymnastik), gym o.d. 

Omfattar inte: 
− hälso- och sjukvård, jfr 85 

 

93.05  Övrig service  

93.050  Övrig service  

 93.050.01 Vård av sällskapsdjur 93.05.11 

  Omfattar: 
− tjänster som inackordering, trimning, passning och dressyr av sällskapsdjur 
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 93.050.02 Övrig service 93.05.12 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls av astrologer och spiritister 
− eskortservice 
− kontaktförmedling och äktenskapsförmedling 
− släktforskningstjänster 
− tjänster som tillhandahålls av skoputsare, bärare, personer som parkerar bilar etc. 
− prostitution 
−  avgiftsbelagda maskiner för personliga tjänster såsom fotoautomater, 

personvågar, blodtrycksmätare etc. 
− övriga tjänster 

Omfattar inte: 
− tjänster i anslutning till sport, jfr 92.6 
− spel- och vadhållningstjänster, jfr 92.71 

 

    

P  HUSHÅLLENS TJÄNSTER  

95  Hushållens tjänster som arbetsgivare till privat anställd personal  

95.0  Hushållens tjänster som arbetsgivare till privat anställd personal  

95.00  Hushållens tjänster som arbetsgivare till privat anställd personal  

95.000  Hushållens tjänster som arbetsgivare till privat anställd personal  

 95.000.00 Hushållens tjänster som arbetsgivare till privat anställd personal 95.00.10 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls av privata hushåll genom anställning av all slags 

hushållspersonal, såsom hembiträden, kockar, barnvakter och privatlärare 

Omfattar inte: 
− tjänster som tillhandahålls av självständiga enheter (inklusive privatpersoner), 

vilka klassificeras efter huvudverksamhet 

 

    

Q  INTERNATIONELLA ORGANISATIONERS, UTLÄNDSKA 
AMBASSADERS O.D. TJÄNSTER 

 

99  Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster  

99.0  Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster  

99.00  Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster  

99.000  Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster  

  99.000.00 Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster 99.00.10 

  Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls av Förenta Nationerna och dess biträdande organ, 

fackorgan etc., Europeiska unionen, OECD, Världshandelsorganisationen, 
Världstullorganisationen, OPEC och andra internationella organisationer eller 
exterritoriala enheter 

− tjänster som tillhandahålls av ambassader och utländska beskickningar 

 

 


