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Standarden för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN) är en statistisk standard för klassificering av 
produkter, både varor och tjänster, efter ursprung i produktionen. Därmed menas att SPIN är en 
produktindelning där produkterna länkas till aktiviteter så som dessa definieras i standarden för svensk 
näringsgrensindelning (SNI).  
 
SPIN har som bas EU:s produktindelning efter näringsgren, Classification of Products by Activity, som är 
länkad till EU:s näringsgrensstandard NACE.  SPIN 2015 bygger på EU:s produktindelning efter näringsgren, 
CPA  Ver.2.1. CPA  Ver.2.1 fastställdes genom Kommissionens förordning (EU) nr 1209/2014 som innebär en 
ändring av råds-och parlamentsförordning (EG) nr 451/2008. Då SPIN 2015 endast är en uppdaterad version 
av SPIN 2007 är de strukturella förändringarna små och berör huvudsakligen den mest detaljerade nivån.  
 
Ändringar som genomfördes i SPIN 2015 med anledning av ändringar avseende CPA, avser främst ändringar 
inom huvudgrupp 72 och huvudgrupp 41. Huvudgrupp 72, tjänster avseende vetenskaplig forskning och 
utveckling, har omstrukturerats för att anpassas till Frascatimanualen. Ändringar inom huvudgrupp 41, 
byggnader och byggnadsarbeten, avser en anpassning som gjorts till Classification of Types of Construction 
(CC). Övriga ändringar i strukturen avser ökad detaljeringsgrad inom flera avdelningar.  
 
Med undantag av omstruktureringen inom huvudgrupp 72, är det inga ändringar i SPIN-strukturen på 
detaljgruppsnivå (femsiffernivå). Den ökade detaljeringsgraden i CPA och SPIN innebär att identiska koder 
mellan SPIN-versioner på framförallt den lägsta nivån kan ha delvis förändrat innehåll.  
 
Antalet klasser per nivå för tidigare och den nya indelningen redovisas enligt följande (detaljgrupp och 
sjusiffergrupp endast avseende SPIN): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPIN 2015 ersätter SPIN 2007 och gäller fr.o.m. referensåret 2015. Nycklar mellan SPIN 2007 och SPIN 2015 
redovisas separat på SCB:s hemsida.  
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Benämning CPA Ver. 2.1

S

P* = del av

A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE

01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill

01.1 Ett- och tvååriga växter

01.11 Spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter

Omfattar:

       spannmål, baljväxter och oljeväxter som odlas för mat och andra ändamål

01.110 Spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter

01.110.01 Durumvete 01.11.11

01.110.02 Vete, utom durumvete 01.11.12

Omfattar inte:

       durumvete, jfr 01.110.01

Majs

Omfattar inte:

       sockermajs. jfr 01.130.17

       fodermajs, jfr 01.190.01

01.110.04 Korn 01.11.31

01.110.05 Råg 01.11.32

01.110.06 Havre 01.11.33

01.110.07 Durra 01.11.41

Omfattar inte:

       foderdurra, jfr 01.190.01

       frön till foderväxter, jfr 01.190.05

       sockerdurra, jfr 01.190.06

01.110.08 Hirs 01.11.42

01.110.09 Triticale (rågvete) 01.11.43

01.110.10 Annan spannmål 01.11.49

01.110.11 Halm, agnar och skal av spannmål 01.11.50

Omfattar också:

       oberedd halm, även hackad, mald, pressad eller i form av pelletar

Omfattar inte:

       tvättad, blekt eller färgad halm, jfr 01.290.03

       briketter av halm, jfr 16.291.01

01.110.12 Gröna bönor 01.11.61

01.110.13 Gröna ärter 01.11.62

Omfattar också:

       foderärter

01.110.14 Andra gröna baljväxter 01.11.69

Omfattar inte:

       sojabönor, jfr 01.110.23

01.110.15 Bönor, torkade 01.11.71

01.110.16 Bondbönor, torkade 01.11.72

01.110.17 Kikärter, torkade 01.11.73

01.110.18 Linser, torkade 01.11.74

01.110.19 Ärter, torkade 01.11.75

01.110.20 Vignabönor 01.11.76

01.110.21 Duvärter, torkade 01.11.77

01.110.03 01.11.20
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01.110.22 Övrig trindsäd 01.11.79

Omfattar inte:

       sojabönor, jfr 01.110.23

01.110.23 Sojabönor 01.11.81

Omfattar inte:

        rostade sojabönor som ersättning för kaffe, jfr 10.830.02

01.110.24 Jordnötter med skal 01.11.82

01.110.25 Linfrö
01.11.91

01.110.26 Senapsfrö 01.11.92

01.110.27 Raps- eller rybsfrö
01.11.93

01.110.28 Sesamfrö 01.11.94

01.110.29 Solrosfrö 01.11.95

01.110.30 Ricinusfrön 01.11.96

01.110.31 Övriga oljeväxtfrön 01.11.99

01.12 Ris, med ytterskal

01.120 Ris, med ytterskal

01.120.00 Ris, med ytterskal 01.12.10

01.13 Grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar

Omfattar inte:

        foderväxter, jfr 01.190.01

        frön från foderväxter, frön från mangold, jfr 01.190.05

01.130 Grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar

01.130.01 Potatis 01.13.51

01.130.02 Sockerbetor 01.13.71

01.130.03 Sparris 01.13.11

01.130.04 Kål 01.13.12

01.130.05 Blomkål och broccoli 01.13.13

01.130.06 Trädgårdssallat 01.13.14

01.130.07 Cikoriasallat 01.13.15

Omfattar inte:

        cikoriarötter, jfr 01.280.09

01.130.08 Spenat 01.13.16

01.130.09 Kronärtskockor 01.13.17

01.130.10 Andra blad- eller stjälkgrönsaker 01.13.19

Omfattar också:

       persilja

01.130.11 Vattenmeloner 01.13.21

01.130.12 Andra meloner 01.13.29

01.130.13 Chilifrukter och paprika, grön (endast Capsicum) 01.13.31

Omfattar inte:

        fruktbärande grönsaker av släktet Pimenta, jfr 01.130.17

01.130.14 Gurkor 01.13.32

01.130.15 Äggplanta (aubergine) 01.13.33

01.130.16 Tomater 01.13.34

01.130.17 Övriga grönsaksfrukter 01.13.39

Omfattar:

       zucchini

       sockermajs

       grönsaker av släktet Pimenta



       pumpor, squash och andra fruktbärande grönsaker

Omfattar också:

       färska sockermajskolvar för prydnadsändamål 

Omfattar inte:

       torkade sockermajskolvar, blekta eller på annat sätt bearbetade för 

prydnadsändamål, jfr 02.300.04 

01.130.18 Morötter och rovor 01.13.41

01.130.19 Vitlök 01.13.42

01.130.20 Kepalök (matlök) 01.13.43

Omfattar:

        lök och schalottenlök

01.130.21 Purjolök och lök av andra Allium-arter 01.13.44

Omfattar också:

        salladslök, piplök  och gräslök

01.130.22 Annat slags lök, rovor, betor och liknande rotfrukter (utan hög halt av stärkelse 

eller inulin) 01.13.49

Omfattar:

       rödbetor

       rädisor

       pepparrot

       rotselleri

       palsternacka och övriga liknande rotfrukter 

Omfattar inte:

        selleri, annan än rotselleri, jfr 01.130.30

01.130.23 Sötpotatis 01.13.52

01.130.24 Kassava 01.13.53

01.130.25 Taro 01.13.54

01.130.26 Andra rotfrukter och ätliga stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller 

inulin 01.13.59

Omfattar inte:

        taro, jfr 01.130.25

01.130.27 Köksväxtfrön, utom betfrön 01.13.60

Omfattar inte:

        sockerbetsfrön, jfr 01.130.30

        betfrön och frön till foderväxter, jfr 01.190.05

        grönsaksfrön som har förlorat sin grobarhet, jfr 01.190.06

01.130.28 Sockerbetsfrön 01.13.72

01.130.29 Svampar och tryffel 01.13.80

Omfattar inte:

        skogssvamp och vildväxande tryffel, jfr 02.300.05

01.130.30 Övriga färska köksväxter 01.13.90

Omfattar:

       fänkål, när den används som köksväxt

       selleri, annan än rotselleri

       andra färska köksväxter

Omfattar också:

       färska ätbara lusern (alfalfa), sojabönor och groddar av solros

       böngroddar och skott

Omfattar inte:

       rotselleri, jfr 01.130.22

       fänkål,  när den används som krydda, jfr 01.280.04



01.14 Sockerrör

01.140 Sockerrör

01.140.00 Sockerrör 01.14.10

01.15 Råtobak

01.150 Råtobak

01.150.00 Råtobak 01.15.10

Omfattar inte:

      torkade tobaksblad utan stjälk, jfr 12.000.02

01.16 Fiberväxter

01.160 Fiberväxter

01.160.01 Bomull, även orensad 01.16.11

Omfattar också:

       bomullsfrön

01.160.02 Jute, gambohampa och andra bastfibrer för textilt ändamål, oberedda eller 

rötade, utom lin, mjukhampa och rami 01.16.12

Omfattar inte:

        lin, mjukhampa och rami, jfr 01.160.03

01.160.03 Lin, mjukhampa och övriga oberedda fiberväxter 01.16.19

01.19 Andra ett- och tvååriga växter

01.190 Andra ett- och tvååriga växter

01.190.01 Foderväxter, utom hö (ensilage) 01.19.10*

Omfattar:

       kålrötter, mangold, foderrotfrukter, alfalfa (lusern), spansk klöver, fodermajs 

och andra grödor, foderkål och liknande foderväxter

       bovete

Omfattar inte:

      foderärter, jfr 01.110.13

       pelletar och beredd mat av foderväxter, jfr 10.910

01.190.02 Hö, ensilage 01.19.10*

01.190.03 Snittblommor och blomknoppar 01.19.21

Omfattar också:

       buketter, kransar, blomsterkorgar och blomsterarrangemang som innehåller 

blommor eller blomknoppar (t.ex. småbuketter, nejlikor)

       klippta grenar av träd och buskar om de har blommor eller blomknoppar 

(t.ex. grenar av pil med blommor/knoppar, solrosor)

Omfattar inte:

       pilgrenar utan blomknoppar eller blommor, jfr 01.290.03

       lövverk, grenar och andra delar av vildväxande växter utan blommor eller 

blomknoppar som är lämpliga för prydnadsändamål, jfr 02.300.04

01.190.04 Blomsterfrön 01.19.22

Omfattar också:

       luktärtsfrön (Lathyrus odoratus)

01.190.05 Betfrön (utom sockerbetsfrön) och frön till foderväxter 01.19.31

Omfattar inte:

       sockerbetsfrön, jfr 01.130.28

01.190.06 Övriga oberedda vegetabiliska material 01.19.39

Omfattar också:

       sockerdurra

       pollen dvs. små pelletar innehållande pollen som bildas av nektar, honung 

och saliv från bin

Omfattar inte:

       cikoriarötter, jfr 01.280.09



       pollen som erhållits genom en mekanisk process som klassificeras som en 

del av växten den härrör (t.ex. pollen av växter som används främst i parfymer, 

apotek och liknande), jfr 01.280.11

       torkad pollenextrakt som erhållits genom extraktion med lösningsmedel, jfr 

10.890.05

01.2 Fleråriga växter

01.21 Vindruvor

01.210 Vindruvor

01.210.01 Bordsdruvor 01.21.11

01.210.02 Andra vindruvor, färska 01.21.12

01.22 Tropiska och subtropiska frukter

01.220 Tropiska och subtropiska frukter

01.220.01 Avokado 01.22.11

01.220.02 Bananer, mjölbananer o.d. 01.22.12

01.220.03 Dadlar 01.22.13

01.220.04 Fikon 01.22.14

Omfattar inte:

       fikonkaktusar,  jfr 01.250.12

01.220.05 Andra tropiska och subtropiska frukter 01.22.19

01.23 Citrusfrukter

01.230 Citrusfrukter

01.230.01 Pomelo och grapefrukt 01.23.11

01.230.02 Citroner och limefrukter 01.23.12

01.230.03 Apelsiner 01.23.13

01.230.04 Tangeriner, mandariner, clementiner 01.23.14

01.230.05 Andra citrusfrukter 01.23.19

01.24 Kärnfrukter och stenfrukter

01.240 Kärnfrukter och stenfrukter

01.240.01 Äpplen 01.24.10

01.240.02 Päron 01.24.21

01.240.03 Kvittenfrukter 01.24.22

01.240.04 Aprikoser 01.24.23

01.240.05 Körsbär 01.24.24

01.240.06 Persikor 01.24.25

01.240.07 Nektariner 01.24.26

01.240.08 Plommon 01.24.27

01.240.09 Slånbär 01.24.28

01.240.10 Övriga kärnfrukter och stenfrukter 01.24.29

01.25 Andra frukter, bär samt nötter

01.250 Andra frukter, bär samt nötter

01.250.01 Kiwi 01.25.11

01.250.02 Hallon 01.25.12

01.250.03 Jordgubbar och smultron 01.25.13

01.250.04 Andra bär och övriga bär av släktet Vaccinium 01.25.19

Omfattar:

       tranbär, blåbär, lingon

       vinbär och krusbär

01.250.05 Frukt- och bärfrön 01.25.20

Omfattar också:

       frön från prydnadsträd eller träd som är avsedda för att försköna parker, 

trädgårdar och gator



Omfattar inte:

       oskalade johannesbrödsfrön, varken krossade eller malda, jfr 01.250.12

01.250.06 Mandlar 01.25.31

01.250.07 Kastanjer 01.25.32

01.250.08 Hasselnötter 01.25.33

01.250.09 Pistaschmandlar 01.25.34

01.250.10 Valnötter 01.25.35

01.250.11 Andra nötter (utom vildväxande ätliga nötter, jordnötter och kokosnötter)
01.25.39

Omfattar inte:

       jordnötter med skal, jfr 01.110.24

       kokosnötter, jfr 01.260.03

       vildväxande ätliga nötter, jfr 02.300.05

       jordnötter och nötter utan skal, jfr 10.390.13

01.250.12 Övriga frukter, bär och nötter 01.25.90

Omfattar också:

       persimoner

       fikonkaktusar

       granatäpplen

01.26 Oljehaltiga frukter

01.260 Oljehaltiga frukter

01.260.01 Bordsoliver 01.26.11

01.260.02 Oliver för framställning av olivolja 01.26.12

01.260.03 Kokosnötter 01.26.20

01.260.04 Andra oljehaltiga frukter 01.26.90

01.27 Kaffe, te, mate, kakao och humle

01.270 Kaffe, te, mate, kakao och humle

01.270.01 Kaffebönor, orostade 01.27.11

01.270.02 Teblad 01.27.12

01.270.03 Mateblad 01.27.13

01.270.04 Kakaobönor 01.27.14

01.28 Kryddväxter, drog- och medicinalväxter

01.280 Kryddväxter, drog- och medicinalväxter

01.280.01 Peppar (Piper spp.), rå 01.28.11

01.280.02 Chilipeppar och paprika (spanskpeppar, Capsicum spp.), torkad, rå 01.28.12

Omfattar inte:

       obearbetade kryddor från släktet Pimenta, jfr 01.280.09

01.280.03 Muskot, muskotblomma och kardemumma, rå 01.28.13

01.280.04 Anis, stjärnanis, koriander, spiskummin, kummin, fänkål och enbär, rå 01.28.14

01.280.05 Kanel, rå 01.28.15

01.280.06 Kryddnejlika (med blomskaft), rå 01.28.16

01.280.07 Ingefära, torkad, rå 01.28.17

01.280.08 Vanilj, rå 01.28.18

01.280.09 Andra obearbetade kryddor 01.28.19

Omfattar också:

       cikoriarötter

       obearbetade kryddor från släktet Pimenta

Omfattar inte:

       rostade cikoriarötter och andra rostade kaffesurrogat, jfr 10.830.02



01.280.10 Humle 01.28.20

01.280.11 Växter som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för 

farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller 

liknande ändamål 01.28.30

Omfattar också:

       pollen som erhållits genom en mekanisk bearbetning av växter

       halm och agnar från kamomill

       torkade maskrosblad

       torkad ängssyra (Rumex acetosa)

       torkad blomsterkrasse

01.29 Andra fleråriga växter

01.290 Andra fleråriga växter

01.290.01 Naturgummi 01.29.10

01.290.02 Julgranar, fällda 01.29.20

01.290.03 Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning, fyllning, 

stoppning, färgning eller garvning 01.29.30

Omfattar också:

       stjälkar och blad från solros, rester utan blommor

       färska pilgrenar utan blomknoppar eller blommor

       tvättad, blekt eller färgad halm

Omfattar inte:

       oberedd halm, vare sig den är hackad, mald, pressad eller i form av 

pelletar, jfr 01.110.11

01.3
Plantmaterial: levande växter, lökar, stam- och rotknölar, sticklingar och 

ympkvistar; svampmycelium

01.30
Plantmaterial: levande växter, lökar, stam- och rotknölar, sticklingar och 

ympkvistar; svampmycelium

01.300
Plantmaterial: levande växter, lökar, stam- och rotknölar, sticklingar och 

ympkvistar; svampmycelium

01.300.00 Plantmaterial: levande växter, lökar, stam- och rotknölar, sticklingar och 

ympkvistar; svampmycelium 01.30.10

Omfattar också:

       substrat för odling av svamp från sådd mycel

Omfattar inte:

       växter för fröproduktion, jfr 01.1 eller 01.2

       sticklingar av träd och skogsbuskar, jfr 02.109.01

       skogsodlingstjänster, jfr 02.109.03

       skogsträd, jfr 02.101.00

       substrat för odling av svamp som inte är sådd från mycel, jfr 20.150.23

01.4 Levande djur samt produkter från dessa

01.41 Levande nötkreatur av mjölkras och obearbetad mjölk från dessa

01.410 Levande nötkreatur av mjölkras och obearbetad mjölk från dessa

01.410.01 Levande nötkreatur av mjölkras 01.41.10

01.410.02 Obearbetad mjölk från nötkreatur av mjölkras 01.41.20

Omfattar också:

       obearbetad buffelmjölk

01.42
Andra levande nötkreatur och andra oxdjur samt sperma från dessa djur

01.420
Andra levande nötkreatur och andra oxdjur samt sperma från dessa djur

01.420.01 Andra levande nötkreatur och andra oxdjur, utom kalvar 01.42.11

Omfattar:

       tama eller vilda djur från underfamiljen Bovinae, oavsett 

användningsområde, samt oxar (Ovibos moschatus)

Omfattar inte:



       levande kalvar av nötkreatur och buffel, jfr 01.420.02

01.420.02 Levande kalvar av nötkreatur och andra oxdjur 01.42.12

01.420.03 Sperma från nötkreatur och andra oxdjur 01.42.20

01.43 Levande hästar och andra hästdjur

01.430 Levande hästar och andra hästdjur

01.430.01 Levande hästar 01.43.11

Omfattar också:

       sperma från hingstar

Omfattar inte:

       korsning mellan sto och zebra, jfr 01.499.01

01.430.02 Levande åsnor, mulor och mulåsnor 01.43.12

01.44 Levande kameler och kameldjur

01.440 Levande kameler och kameldjur

01.440.00 Levande kameler och kameldjur 01.44.10

Omfattar:

       dromedarer, lamor, alpackor, guanaco, vikunjor och andra kameldjur

Omfattar också:

       sperma från kameldjur

01.45 Levande får och getter; obearbetad mjölk och klippt ull av får och getter

01.450 Levande får och getter; obearbetad mjölk och klippt ull av får och getter

01.450.01 Levande får 01.45.11

Omfattar också:

       sperma från baggar

01.450.02 Levande getter 01.45.12

Omfattar också:

       sperma från getter

Omfattar inte:

       stengetter, gemsar (Rupicapra rupicapra), getantiloper (Caprinae), jfr 

01.499.01

01.450.03 Obearbetad mjölk från får 01.45.21

01.450.04 Obearbetad mjölk från getter 01.45.22

01.450.05 Klippt ull från får och getter, otvättad ull (fetull), inklusive fårtvättad klippt ull
01.45.30

Omfattar också:

       fårtvättad klippt ull

Omfattar inte:

       skinnull, otvättad ull (fetull), inklusive fårtvättad skinnull, jfr 10.111.13

01.46 Levande svin

01.461 Smågrisar och avelssvin

01.461.00 Smågrisar och avelssvin 01.46.10*

01.462 Slaktsvin

01.462.00 Slaktsvin 01.46.10*

Omfattar också:

       sperma från vildsvin

01.47 Levande fjäderfä och ägg från dessa

Omfattar inte:

       fjädrar och dun, jfr 10.120.05

01.471 Ägg från fjäderfä

01.471.01 Färska hönsägg med skal 01.47.21

01.471.02 Färska ägg från andra fjäderfän, med skal 01.47.22



01.471.03 Kläckägg från höns 01.47.23

01.471.04 Kläckägg från andra fjäderfän 01.47.24

01.472 Levande fjäderfän för slakt

01.472.01 Levande kycklingar 01.47.11

01.472.02 Levande kalkoner 01.47.12

Omfattar inte:

       vilda kalkoner, jfr 01.492.02

01.472.03 Levande gäss 01.47.13

Omfattar inte:

       vilda gäss, jfr 01.492.02

01.472.04 Levande ankor och pärlhöns 01.47.14

Omfattar inte:

       vilda ankor, jfr 01.492.02

01.49 Andra produktionsdjur samt produkter från dessa

01.491 Slaktrenar

01.491.00 Slaktrenar 01.49.19*

01.492 Sällskapsdjur

01.492.01 Levande tamkaniner 01.49.11

01.492.02 Övriga levande tamfåglar 01.49.12

Omfattar också:

       duvfåglar (Columbidae), vilda eller tama

       vilda kalkoner, ankor och gäss

01.492.03 Levande reptiler (inkl. ormar och sköldpaddor) uppfödda i fångenskap 01.49.13

Omfattar också:

       ormar och sköldpaddor

Omfattar inte:

       vattenlevande reptiler (saltvatten eller sötvatten), jfr 03.000.25

01.492.04 Hundar och katter 01.49.19*

01.492.05 Övriga sällskapsdjur 01.49.19*

Omfattar inte:

       tamkaniner, jfr 01.492.01

01.499 Övriga levande produktionsdjur samt produkter från dessa 

01.499.01 Övriga levande produktionsdjur 01.49.19*

Omfattar:

       renar

       bin och andra insekter

       korsning mellan sto och zebra

       övriga produktionsdjur

Omfattar inte:

       grodor, krokodiler och vattenlevande insekter (saltvatten eller sötvatten), jfr 

03.000.25

01.499.02 Naturlig honung 01.49.21

Omfattar inte:

       konstgjord honung, jfr 10.890.08

       blandningar av naturlig och konstgjord honung, jfr 10.890.08

01.499.03 Övrig obearbetad mjölk 01.49.22

Omfattar inte:

       obearbetad mjölk från nötkreatur och buffeldjur, jfr 01.410.02

01.499.04 Sniglar, utom havssniglar, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake
01.49.23

Omfattar inte:



       havssniglar, jfr 03.000.12, 03.000.14

01.499.05 Övriga ätliga produkter från djur inom animalieproduktionen 01.49.24

01.499.06 Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling 01.49.25

01.499.07 Insektsvaxer och spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade 01.49.26

01.499.08 Djurembryon för reproduktion 01.49.27

Omfattar inte:

       sperma från hingstar, jfr 01.430.01

       sperma från baggar, jfr 01.450.01

       sperma från getter, jfr 01.450.02

       sperma från vildsvin, jfr 01.462.00

01.499.09 Övriga icke ätliga produkter från djur inom animalieproduktionen 01.49.28

Omfattar:

       fint eller grovt hår från djur, ej kardat eller kammat

01.499.10 Oberedda pälsskinn utom pälsskinn av lamm 01.49.31

Omfattar inte:

       oberedda pälsskinn av lamm, jfr 01.499.11

01.499.11 Oberedda pälsskinn av lamm 01.49.32

01.499.12 Oberedda skinn av övriga djur (färska eller hållbarhetsbehandlade, men inte 

vidare beredda) 01.49.39

01.6 Stödtjänster till jordbruk och djurskötsel, utom veterinärtjänster

Omfattar inte:

       veterinärtjänster, jfr 75.000

01.61 Stödtjänster till växtodling

01.610 Stödtjänster till växtodling

01.610.00 Stödtjänster till växtodling 01.61.10

Omfattar:

       jordbearbetning

       plantering, sådd, odling och gödsling av gröda

       besprutning av gröda, inklusive besprutning från flygplan

       bekämpning av skadedjur (inklusive kaniner) i anslutning till jordbruk

       beskärning av fruktträd och vinstockar

       omplantering och gallring av gröda

       skörd

       tillhandahållande av jordbruksmaskiner med förare och manskap

       bevarande av jordbruksmark i gott skick med avseende på 

jordbruksförbättringar och miljö

       drift av bevattningssystem för jordbruksändamål

Omfattar inte:

       vattendistributionstjänster via huvudledningar, drift av bevattningskanaler, 

jfr 36.001.03, 36.002.03

       landskapsarkitekturtjänster, jfr 71.110.09, 71.110.10

       tjänster tillhandahållna av agronomer och lantbruksekonomer, jfr 74.900.06

       annan bekämpning av skadedjur, jfr 81.290.01

       skötsel och underhåll av grönytor som ej kan hänföras till jordbruk, jfr 

81.300.01 och 81.300.02

       anordnande av lantbruksmässor 82.300.02

01.62 Stödtjänster till husdjursskötsel

01.620 Stödtjänster till husdjursskötsel

01.620.00 Stödtjänster till husdjursskötsel 01.62.10

Omfattar:

       tjänster som främjar fortplantning, tillväxt och djurproduktion



       skötsel av hjordar, betestjänster, tjänster avseende kastrering av fjäderfä, 

sortering av ägg etc.

       fårklippningstjänster

       pensionat- och fodervärdstjänster för husdjur

       rengöring av lantbrukslokaler (hönshus, grisstior, etc.)

       stuteritjänster

       tjänster avseende konstgjord insemination

Omfattar också:

       hovslagartjänster

       uthyrning av hjälpmedel för djurhållning, med operatör

Omfattar inte:

       tillhandahållande av enbart utrymme för pensionat för husdjur, jfr 68.203.00

       tjänster tillhandahållna av agronomer och lantbruksekonomer, jfr 74.900.06

       vaccination av djur och andra veterinärtjänster, jfr 75.000

       tjänster avseende nöjesridning, jfr 93.290.02

       pensionat för sällskapsdjur, jfr 96.090.01

01.63 Bearbetningstjänster avseende skördade växter

01.630 Bearbetningstjänster avseende skördade växter

01.630.00 Bearbetningstjänster avseende skördade växter 01.63.10

Omfattar:

       beredningstjänster för primärmarknader, t.ex. rensning, putsning, sortering, 

desinficering och torkning

       bomullsrensning

       beredningstjänster för tobaksblad, t.ex. torkning

       beredningstjänster för kakaobönor, t.ex. skalning

       vaxning av frukt

Omfattar inte:

       beredningstjänster av jordbruksprodukter av tillverkaren, jfr  01.1, 01.2, 

01.3

       tjänster för att torka och avlägsna stjälkar på tobak, jfr 12.000

       marknadsföringsaktiviteter av provisionshandel och kooperativ, jfr 

huvudgrupp 46

       partihandel med jordbruksråvaror, jfr 46.2

01.64 Bearbetningstjänster avseende utsäde

01.640 Bearbetningstjänster avseende utsäde

01.640.00 Bearbetningstjänster avseende utsäde 01.64.10

Omfattar: 

       tjänster för förbättring av utsädets kvalitet, inklusive behandling av genetiskt 

modifierat utsäde

–       avlägsnande av material som inte är utsäde, frön som inte uppfyller 

storlekskraven, är skadade mekaniskt eller skadade av insekter samt 

avlägsnande av outvecklade frön.

–       avlägsnande av utsädesfukt till en säker nivå för lagring av utsäde

–       torkning, rensning, sortering och behandling av utsäde till dess det säljs

Omfattar inte:

       odling av utsäde, jfr 01.1, 01.2

       bearbetning av frön för att erhålla olja, jfr 10.410

       forskning för utveckling eller modifiering av nya former av utsäde, jfr 

72.110.07 - 72.110.09

01.7 Jakt och tjänster i anslutning härtill

01.70 Jakt och tjänster i anslutning härtill

01.700 Jakt och tjänster i anslutning härtill



01.700.00 Jakt och tjänster i anslutning härtill 01.70.10

Omfattar:

       kommersiell jakt

       fångandet av djur (döda eller levande) för att få kött, päls eller skinn, eller 

för användning inom forskningen, i djurparker eller som sällskapsdjur

       framställning av pälsskinn, reptil- eller fågelskinn i anslutning till jakt

Omfattar också:

       landbaserad fångst av havsdäggdjur såsom valross och säl

Omfattar inte:

       framställning av pälsskinn, reptil- eller fågelskinn från farm, jfr 01.4

       uppfödning av vilt i farm, jfr 01.49

       tillfångatagande av valar, jfr 03.000.25

       beredning av hudar och skinn i anslutning till slakteri, jfr 10.111

       jakt i samband med sport eller som fritidsaktivitet, jfr 93.199.03

       tjänster för att marknadsföra jakt, jfr 94.990.08

02 Skogsbruksprodukter och tjänster i anslutning till skogsbruk

Omfattar inte:

       sågning och hyvling av trä, jrf huvudgrupp 16

02.1 Tjänster i anslutning till skogsträd och skogsodlingsmaterial

02.10 Tjänster i anslutning till skogsträd och skogsodlingsmaterial

02.101 Rotposter (skogsträd) 

02.101.00 Rotposter (skogsträd) 02.10.30*

02.102 Skogsskötseltjänster

02.102.00 Skogsskötseltjänster 02.10.30*

02.109

Levande plantor av skogsträd; frön av skogsträd; skogsodlingsmaterial; övriga 

skogsbruksprodukter

02.109.01 Levande plantor av skogsträd 02.10.11

02.109.02 Frön av skogsträd 02.10.12

02.109.03 Tjänster avseende skogsodlingsmaterial 02.10.20

Omfattar inte:

       plantmaterial avseende julgranar, jfr 01.300.00

       julgranar, fällda, jfr 01.290.02

02.2 Obearbetat virke

Omfattar inte:

       trä i form av flis eller spån, jfr 16.101.05

       obearbetad virke i form av krossade pålar och käppar, jfr 16.103.03

02.20 Obearbetat virke

02.200 Obearbetat virke

Omfattar också:

       träkol som producerats i skogen

02.200.01 Massaved och sågtimmer av barrträ 02.20.11

02.200.02 Massaved och sågtimmer av lövträ, utom tropiska träslag 02.20.12

Omfattar inte:

       massaved och sågtimmer av tropiska träslag, jfr 02.200.03

02.200.03 Massaved och sågtimmer av tropiska träslag 02.20.13

02.200.04 Brännved av barrträ 02.20.14

Omfattar också:

       träkol som producerats i skogen (med hjälp av traditionella metoder)

02.200.05 Brännved av lövträ 02.20.15



Omfattar också:

       träkol som producerats i skogen (med hjälp av traditionella metoder)

02.3 Annat vilt växande skogsmaterial än trä

02.30 Annat vilt växande skogsmaterial än trä

02.300 Annat vilt växande skogsmaterial än trä

02.300.01

Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga 

produkter 02.30.11

02.300.02 Schellack, balsamer och andra naturliga gummiarter och hartser 02.30.12

02.300.03 Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad 02.30.20

02.300.04 Växtdelar, gräs, mossa och lavar som är lämpliga för prydnadsändamål 02.30.30

02.300.05 Vilt växande ätliga produkter 02.30.40

02.4 Stödtjänster till skogsbruk

02.40 Stödtjänster till skogsbruk

02.401 Virkesmätningstjänster

02.401.00 Virkesmätningstjänster 02.40.10*

02.409 Övriga stödtjänster till skogsbruk

02.409.00 Övriga stödtjänster till skogsbruk 02.40.10*

Övriga stödtjänster till skogsbruk

Omfattar:

       service till skogsbruk:

–        skogsinventering

–        konsultverksamhet avseende skogsbruk

–        utvärdering av timmer

–        bekämpning av skogsbrand och brandskydd

–        bekämpning av skadedjur i skogen

       avverkningstjänster:

–        transport av timmer inom skogen

       tillhandahållande av skogsmaskiner med förare

Omfattar inte:

       drift av plantskolor avsedda för skogsbruket, jfr 02.109.03

       dränering av skogsbruksmark, jfr 43.120.01

       röjning av byggplatser, jfr 43.120.01

       transport av timmer utanför skogen, jfr 49.410.09

       tjänster avseende desinfektion och skadedjursbekämpning, jfr 81.290.01

03 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske

Omfattar inte:

       stödtjänster till sport- och fritidsfiske, jfr 93.199.03

03.0 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske

03.00 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske

03.000 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske

03.000.01 Akvariefisk, vildfångad 03.00.11

03.000.02 Akvariefisk, odlad 03.00.12

03.000.03

Annan vildfångad, levande fisk, ej avsedd att användas som livsmedel, inklusive 

frön och foder för vattenbruk 03.00.13

03.000.04

Annan odlad, levande fisk, ej avsedd att användas som livsmedel, inklusive frön 

och foder för vattenbruk 03.00.14

03.000.05

Saltvattensfisk, levande, färsk eller kyld, avsedd att användas som livsmedel, ej 

odlad 03.00.21

03.000.06

Sötvattensfisk, levande, färsk eller kyld, avsedd att användas som livsmedel, ej 

odlad 03.00.22



03.000.07

Saltvattensfisk, levande, färsk eller kyld, avsedd att användas som livsmedel, 

odlad 03.00.23

03.000.08

Sötvattensfisk, levande, färsk eller kyld, avsedd att användas som livsmedel, 

odlad 03.00.24

03.000.09 Kräftdjur, ej frysta, ej odlade 03.00.31

03.000.10 Kräftdjur, ej frysta, odlade 03.00.32

03.000.11 Ostron, levande, färska eller kylda, ej odlade 03.00.41

03.000.12 Andra blötdjur, levande, färska eller kylda, ej odlade 03.00.42

03.000.13 Ostron, levande, färska eller kylda, odlade 03.00.43

03.000.14 Andra blötdjur, levande, färska eller kylda, odlade 03.00.44

03.000.15 Andra ryggradslösa vattendjur, levande, färska eller kylda, odlade 03.00.45

03.000.16 Andra ryggradslösa vattendjur, levande, färska eller kylda, ej odlade 03.00.46

03.000.17 Naturpärlor, obearbetade 03.00.51

03.000.18 Odlade pärlor, obearbetade 03.00.52

03.000.19

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

ryggskal av bläckfisk 03.00.61

03.000.20 Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung 03.00.62

03.000.21 Sjögräs och andra alger avsedda att användas som livsmedel, vildväxande 03.00.63

03.000.22 Sjögräs och andra alger avsedda att användas som livsmedel, odlade 03.00.64

03.000.23 Sjögräs och andra alger ej avsedda att användas som livsmedel, vildväxande 03.00.65

03.000.24 Sjögräs och andra alger ej avsedda att användas som livsmedel, odlade 03.00.66

03.000.25 Övriga vattenlevande växter och djur och produkter av dem 03.00.69

Omfattar:

       grodor uppfödda på farm

       valar

03.000.26 Stödtjänster till fiske 03.00.71

03.000.27 Stödtjänster till vattenbruk 03.00.72

Omfattar:

       service till kläckningsanläggningar för fisk och anläggningar för fiskodling

B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL

05 Stenkol och brunkol

Omfattar inte:

       stödtjänster till stenkolsutvinning, inklusive tjänster till testborrning, jfr 

09.900.01

       stenkolsprodukter, jfr 19.10

       kolbriketter, jfr 19.200.01-19.200.02

       förberedande jord- och markarbeten till kolutvinning, jfr 43.120.01 

05.1 Stenkol

05.10 Stenkol

05.100 Stenkol

05.100.00 Stenkol 05.10.10

Omfattar inte:

       briketter och liknande fasta bränslen av stenkol, jfr 19.200.01

05.2 Brunkol

05.20 Brunkol

05.200 Brunkol

05.200.00 Brunkol 05.20.10

Omfattar också:

       annan brunkol, såsom delvis bituminös kol



Omfattar inte:

       briketter och liknande fasta bränslen av brunkol, jfr 19.200.02

06 Råpetroleum och naturgas

Omfattar inte:

       sondering, provborrningar och prospekteringsarbeten i samband med 

råpetroleum- och naturgasutvinning, jfr 09.100

       tjänster relaterade till driften av olje-och gasfält, mot ersättning/lön eller 

inom ramen för ett kontrakt, jfr 09.100

       raffinerade petroleumprodukter, jfr 19.200

       transport av råolja eller raffinerad olja samt petroleumprodukter i 

rörsystem, jfr 49.500.01 

       transport av naturgas i rörsystem, jfr 49.500.02

       geofysiska enkäter och kartografiska tjänster, jfr 71.129.03-71.129.07 

06.1 Råpetroleum

06.10 Råpetroleum

06.100 Råpetroleum

06.100.01 Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral 06.10.10

06.100.02 Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand 06.10.20

06.2 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform

06.20 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform

06.200 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform

06.200.00 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform 06.20.10

Omfattar också:

       övriga gasformiga kolväten 

07 Metallmalmer

Omfattar inte:

       rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider, jfr 20.130.23

       aluminiumhydroxid, jfr 20.130.09

       aluminiumoxid, jfr 24.420.02

07.1 Järnmalm

07.10 Järnmalm

07.100 Järnmalm

07.100.00 Järnmalm 07.10.10

07.2 Icke-järnmalm

07.21 Uranmalm och toriummalm

07.210 Uranmalm och toriummalm

07.210.00 Uranmalm och toriummalm 07.21.10

07.29 Annan icke-järnmalm, även anrikad

07.290 Annan icke-järnmalm, även anrikad

07.290.01 Kopparmalm, även anrikad 07.29.11

07.290.02 Nickelmalm, även anrikad 07.29.12

07.290.03 Aluminiummalm, även anrikad 07.29.13

07.290.04 Ädelmetallmalm, även anrikad 07.29.14

07.290.05 Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad 07.29.15

07.290.06 Övrig icke-järnmalm, även anrikad 07.29.19

08 Andra produkter från utvinning av mineral

Omfattar inte:

       bearbetning och extraherade råvaror (exkl. krossning, malning, skärning, 

rengöring, torkning, sortering och blandning), jfr avdelning C

08.1 Sten, sand och lera



08.11 Natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer

08.110 Natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer

08.110.01 Marmor och annan kalkhaltig natursten 08.11.11

08.110.02 Granit, sandsten och annan natursten 08.11.12

08.110.03 Kalksten och gipssten 08.11.20

08.110.04 Krita och obränd dolomit 08.11.30

Omfattar inte:

       krossad dolomit som används för att blandas med betong till 

vägbeläggning, järnvägsballast eller annat fyllnadsmaterial, jfr 08.120.02

08.110.05 Skiffer 08.11.40

08.12 Grus, sand, lera och kaolin

08.120 Grus, sand, lera och kaolin

08.120.01 Natursand 08.12.11

Omfattar också:

       färgad natursand

08.120.02 Krosskorn, skärv och pulver; småsten, grus 08.12.12

08.120.03

Blandningar av slagg och liknande industriellt avfall, med eller utan småsten, 

grus, singel och flinta för byggnadsändamål 08.12.13

08.120.04 Kaolin och andra kaolinartade leror 08.12.21

Omfattar också:

       kaolin och andra kalcinerade kaolinartade leror

08.120.05 Andra leror, andalusit, kyanit och sillimanit; mullit; chamotte och dinas 08.12.22

08.9 Övriga produkter från utvinning av malmer och mineral

08.91 Mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel

08.910 Mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel

08.910.01 Naturliga kalciumfosfater eller aluminiumkalciumfosfater 08.91.11

08.910.02

Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat 

svavel 08.91.12

08.910.03 Andra mineraler för framställning av kemikalier och gödselmedel 08.91.19

08.92 Torv

08.920 Torv

08.920.00 Torv 08.92.10

Omfattar inte:

       briketter och liknande fasta bränslen av torv, jfr 19.200.03

       krukväxtjord med torv som huvudbeståndsdel, jfr 20.150.23

       varor av torv, jfr 23.999.06

08.93 Salt och ren natriumklorid; havsvatten

08.930 Salt och ren natriumklorid; havsvatten

08.930.00 Salt och ren natriumklorid; havsvatten 08.93.10

Omfattar också:

       saltvatten, saltlake och andra saltlösningar

Omfattar inte:

       koksalt, jfr 10.840.06

08.99 Diverse andra produkter från utvinning av malmer och mineral

08.990 Diverse andra produkter från utvinning av malmer och mineral

08.990.01 Naturlig bitumen och naturasfalt; asfaltit och asfaltsten 08.99.10

08.990.02

Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt 

sågade eller grovt tillformade 08.99.21

Omfattar inte:

       industridiamanter, jfr 08.990.03



08.990.03

Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; 

pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel 08.99.22

08.990.04 Övriga mineraler 08.99.29

09 Stödtjänster till utvinning

Omfattar inte:

       tjänster avseende reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och 

byggmaskiner, jfr 33.120.13

       tjänster avseende förtätning och återförande till gasform för transport från 

utvinningsplatsen, jfr 52.21

09.1 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning

09.10 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning

09.100 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning

Omfattar inte:

       tjänster utförda av operatör på olje- eller gasfält, jfr 06.100, 06.200

       tjänster avseende reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och 

byggmaskiner, jfr 33.120.13

09.100.01 Borrningstjänster för utvinning av råpetroleum och naturgas 09.10.11

Omfattar:

       riktad borrning och uppborrning; cementering av hus till olje- och gaskällor, 

drift av oljepump, igenpluggning och nedläggning av källor o.d.

       provborrning i samband med råpetroleum- eller naturgasutvinning

Omfattar också:

       brandbekämpningstjänster vid olje- eller gasfält, t.ex. geologiska 

observationer på prospekteringsplatser

       traditionella prospekteringstjänster i samband med utvinning av olja och gas

Omfattar inte:

       tjänster avseende reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och 

byggmaskiner, jfr 33.120.13 

       geofysiska, geologiska och seismografiska undersökningar, jfr 71.129.03-

71.129.07

09.100.02

Tjänster avseende uppförande, reparation och nedmontering av borrtorn i 

samband med utvinning av råpetroleum och naturgas 09.10.12

09.100.03

Tjänster avseende förtätning av naturgas till vätska eller återförande till gasform 

på utvinningsplatsen, för transport 09.10.13

Omfattar inte:

       förtätning och återförande till gasform för transport, ej utförd på 

utvinningsplatsen, jfr 52.21

09.9 Stödtjänster till annan utvinning

09.90 Stödtjänster till annan utvinning

09.900 Stödtjänster till annan utvinning

09.900.01 Stödtjänster till stenkolsutvinning 09.90.11

Omfattar:

       stödtjänster utförda mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt, 

nödvändiga för utvinningsverksamheter i huvudgrupp 05

       traditionella prospekteringsmetoder t.ex. tagning av kärnprov och 

geologiska observationer på prospekteringsplatser

       dränerings- och pumpningstjänster  

       provborrning

Omfattar inte:

       tjänster som utförs av företag som driver gruvor och stenbrott, jfr 

huvudgrupp 05, 07 eller 08

       tjänster avseende reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och 

byggmaskiner, jfr 33.120.13 



       geofysiska, geologiska och seismografiska undersökningar, jfr 71.129.03-

71.129.07

09.900.02 Stödtjänster till annan utvinning 09.90.19

Omfattar:

       stödtjänster utförda mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt, 

nödvändiga för utvinningsverksamheter i huvudgrupp 05, 07, 08

       traditionella prospekteringsmetoder t.ex. tagning av kärnprov och 

geologiska observationer på prospekteringsplatser

       dränerings- och pumpningstjänster  

       provborrning

Omfattar inte:

       stödtjänster för stenkolsutvinning, jfr 09.900.01

       tjänster som utförs av företag som driver gruvor och stenbrott, jfr 

huvudgrupp 05, 07 eller 08

       tjänster avseende reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och 

byggmaskiner, jfr 33.120.13 

       geofysiska, geologiska och seismografiska undersökningar, jfr 71.129.03-

71.129.07

C TILLVERKADE VAROR

10 Livsmedel

Omfattar:

       en mängd produkter som är en effekt av jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske, 

såsom kött, fisk, frukter och grönsaker, fetter och oljor, mejeriprodukter, 

kvarnprodukter, djurfoder och andra livsmedelsprodukter som är avsedda för 

människor eller djur

       halvfabrikat som inte direkt är livsmedelsprodukter

       biprodukter som har ett värde i annan användning (t.ex. oljekaka från 

framställandet av vegetabiliska oljor)

       behandling av slaktavfall (avfall som omhändertas vid slakteriet) för 

produktion av djurfoder

Omfattar inte:

       bearbetning av matavfall och avfall från produktion av drycker till 

returråvara, jfr 38.3 och dess bortskaffning, jfr 38.21

       matlagning för omedelbar konsumtion (t.ex i restauranger), jfr 56

       tjänster i samband med förpackning av kött som görs mot ersättning/lön 

eller inom ramen för ett kontrakt, jfr 82.920.00

10.1 Hållbarhetsbehandlat kött och köttprodukter

10.11 Berett och hållbarhetsbehandlat kött

10.111 Kreaturskött; hela, halva eller fjärdedels kroppar

10.111.01

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt; hela, halva eller fjärdedels 

kroppar 10.11.11*

10.111.02 Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst; hela, halva eller fjärdedels kroppar 10.11.31*

10.111.03 Kött av svin, färskt eller kylt; hela, halva eller fjärdedels kroppar 10.11.12*

10.111.04 Kött av svin, fryst; hela, halva eller fjärdedels kroppar 10.11.32*

10.111.05 Kött av får, färskt eller kylt; hela, halva eller fjärdedels kroppar 10.11.13*

10.111.06 Kött av får, fryst; hela, halva eller fjärdedels kroppar 10.11.33*

10.111.07 Kött av get, färskt eller kylt; hela, halva eller fjärdedels kroppar 10.11.14*

10.111.08 Kött av get, fryst; hela, halva eller fjärdedels kroppar 10.11.34*

10.111.09

Kött av häst och andra hästdjur, färskt eller kylt; hela, halva eller fjärdedels 

kroppar 10.11.15*

10.111.10 Kött av häst och andra hästdjur, fryst; hela, halva eller fjärdedels kroppar 10.11.35*

10.111.11

Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och 

andra hästdjur, färska eller kylda 10.11.20

10.111.12 Annat kött och ätliga slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst 10.11.39



Omfattar också:

       kaninkött

10.111.13 Skinnull, otvättad ull (fetull), inklusive fårtvättad skinnull 10.11.41

Omfattar också:

       fårtvättad skinnull

Omfattar inte:

       klippt ull från får och getter, otvättad ull (fetull), jfr 01.450.05

10.111.14 Hela oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur 10.11.42

10.111.15

Andra oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av 

hästdjur 10.11.43

10.111.16 Oberedda hudar och skinn av får eller lamm 10.11.44

10.111.17 Oberedda hudar och skinn av getter och killingar 10.11.45

10.111.18 Fett av nötkreatur och andra oxdjur, får, getter eller svin 10.11.50

10.111.19 Andra djurdelar, inte ätliga, inte beredda 10.11.60

Omfattar inte:

       blåsor, tarmar och andrat avfall från fisk, jfr 10.200.18

10.111.20

Delar av tillverkningen av kreaturskött; hela, halva eller fjärdedels kroppar, som 

utförs av underleverantörer 10.11.99*

10.112 Kreaturskött, finstyckat

10.112.01

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt; styckat till mindre än 

fjärdedels kroppar 10.11.11*

10.112.02

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

kroppar 10.11.31*

10.112.03 Kött av svin, färskt eller kylt; styckat till mindre än fjärdedels kroppar 10.11.12*

10.112.04 Kött av svin, fryst; styckat till mindre än fjärdedels kroppar 10.11.32*

10.112.05 Kött av får, färskt eller kylt; styckat till mindre än fjärdedels kroppar 10.11.13*

10.112.06 Kött av får, fryst; styckat till mindre än fjärdedels kroppar 10.11.33*

10.112.07 Kött av get; färskt eller kylt; styckat till mindre än fjärdedels kroppar 10.11.14*

10.112.08 Kött av get, fryst; styckat till mindre än fjärdedels kroppar 10.11.34*

10.112.09 Kött av häst färskt eller kylt; styckat till mindre än fjärdedels kroppar 10.11.15*

10.112.10 Kött av häst fryst; styckat till mindre än fjärdedels kroppar 10.11.35*

10.112.11

Delar av tillverkningen av kreaturskött, finstyckat, som utförs av 

underleverantörer 10.11.99*

10.12 Berett och hållbarhetsbehandlat fjäderfäkött

10.120 Berett och hållbarhetsbehandlat fjäderfäkött

10.120.01 Kött av fjäderfä, färskt eller kylt 10.12.10

10.120.02 Kött av fjäderfä, fryst 10.12.20

10.120.03 Fett av fjäderfä 10.12.30

10.120.04 Ätliga slaktbiprodukter av fjäderfä 10.12.40

Omfattar också:

       oberedd fet lever från kalkon, gäss och ankor

10.120.05 Fjädrar och skinn av fåglar med fjädrar 10.12.50

10.120.06

Delar av tillverkningen av berett och hållbarhetsbehandlat fjäderfäkött som utförs 

av underleverantörer 10.12.99

10.13 Köttvaror

10.130 Köttvaror

10.130.01 Svinkött och styckningsdelar därav, rimmat, torkat eller rökt (bacon och skinka) 10.13.11

10.130.02 Nötkött, rimmat, torkat eller rökt 10.13.12

10.130.03

Annat kött och ätliga slaktbiprodukter, rimmat, i saltlake, torkat eller rökt (utom 

svin- och nötkött); ätligt mjöl av kött eller slaktbiprodukter 10.13.13

Omfattar inte:

       kött från nötkreatur och svin, jfr 10.111.01, 10.111.03, 10.112.01, 

10.112.03



10.130.04 Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod 10.13.14

10.130.05 Andra beredningar av kött, slaktbiprodukter eller blod 10.13.15

Omfattar inte:

       färdigrätter med kött och slaktbiprodukter, jfr 10.850.01

       soppor som innehåller kött, jfr 10.890.01

       extrakter och safter av kött, jfr 10.890.04

10.130.06

Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, otjänliga som människoföda; 

grevar 10.13.16

Omfattar:

       proteinprodukter från djurvävnader, inklusive ben, exklusive tillsatt blod, hår, 

klövar, horn, hudrester, gödsel, mage- och vominnehåll

10.130.07 Tillagning och andra beredningstjänster för tillverkning av köttvaror 10.13.91

Omfattar:

       tillagning och annan beredning av övriga köttvaror

Omfattar inte:

       utvinningstjänster av animaliska oljor och -fetter, jfr 10.410

10.130.08 Delar av tillverkningen av köttvaror som utförs av underleverantörer 10.13.99

10.2 Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk, kräftdjur och blötdjur

10.20 Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk, kräftdjur och blötdjur

10.200 Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk, kräftdjur och blötdjur

10.200.01 Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska eller kylda 10.20.11

10.200.02 Lever och rom av fisk, färsk eller kyld 10.20.12

10.200.03 Fisk, fryst 10.20.13

10.200.04 Fiskfiléer, frysta 10.20.14

10.200.05 Fiskkött (även hackat eller malet), fryst 10.20.15

10.200.06 Lever och rom av fisk, fryst 10.20.16

10.200.07 Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta 10.20.21

10.200.08

Lever, rom, mjölke, fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor och andra ätbara 

slaktbiprodukter av fisk, torkad, rökt, saltad eller i saltlake; mjöl och pelletar av 

fisk, lämpliga som livsmedel 10.20.22

10.200.09 Fisk, torkad, saltad eller osaltad eller i saltlake 10.20.23

10.200.10 Fisk, även fiskfiléer, rökt 10.20.24

Omfattar också:

       fiskfiléer

10.200.11 Fisk, beredd eller hållbarhetsbehandlad på annat sätt, utom färdiga fiskrätter 10.20.25

Omfattar inte:

       lagad mat och färdigrätter av fisk, jfr 10.850.02

10.200.12 Kaviar och kaviarersättning 10.20.26

10.200.13 Kräftdjur, frysta, torkade, saltade eller i saltlake 10.20.31

10.200.14 Blötdjur, frysta, torkade, saltade eller i saltlake 10.20.32

10.200.15 Andra ryggradslösa vattendjur och alger, frysta, torkade, saltade eller i saltlake 10.20.33

10.200.16

Kräftdjur, blötdjur, alger och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller 

hållbarhetsbehandlade på annat sätt 10.20.34

Omfattar också:

       rökta kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

10.200.17

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

eller alger, otjänliga som livsmedel 10.20.41

10.200.18

Andra oätliga varor av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur 

eller alger 10.20.42

Omfattar inte:

       fenor, huvuden, stjärtar och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk, torkad, 

rökt, saltad eller i saltlake, jfr 10.200.08



10.200.19

Tjänster avseende rökning och annan hållbarhetsbehandling och beredning vid 

tillverkning av fiskprodukter 10.20.91

Omfattar:

       tillagning, rökning, saltning, torkning och annan beredning av fisk och 

fiskvaror

Omfattar inte:

       utvinningstjänster av animaliska oljor och -fetter, jfr 10.410.01, 10.410.02, 

10.410.03

10.200.20

Delar av tillverkningen av beredd och hållbarhetsbehandlad fisk, kräftdjur och 

blötdjur som utförs av underleverantörer 10.20.99

10.3 Beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär och köksväxter

10.31 Beredd och hållbarhetsbehandlad potatis

10.310 Beredd och hållbarhetsbehandlad potatis

10.310.01 Potatis, fryst 10.31.11

10.310.02 Potatis, torkad, även i bitar eller skivad, men inte vidare beredd 10.31.12

10.310.03 Potatis, torkad, i form av mjöl, flingor, granulat och pelletar 10.31.13

10.310.04 Potatis, beredd eller hållbarhetsbehandlad 10.31.14

10.310.05

Tjänster avseende tillagning och annan beredning av potatis och 

potatisprodukter 10.31.91

Omfattar:

       skalning, tillagning och annan beredning av potatis, och produkter därav

10.310.06

Delar av tillverkningen av beredd och hållbarhetsbehandlad potatis som utförs av 

underleverantörer 10.31.99

10.32 Frukt-, bär- och grönsakssaft

10.320 Frukt-, bär- och grönsakssaft

Omfattar:

       koncentrat från färsk frukt och grönsaker

Omfattar inte:

       frukt- och grönsakssaft med mer tillsatt socker än nödvändigt för att 

reproducera naturlig juice, jfr 11.07

       kolsyrad fruktsaft, läskedrycker och kolsyrad vatten smaksatt med 

fruktsafter, jfr 11.07

10.320.01 Tomatsaft 10.32.11

Omfattar också:

       okoncentrerad tomatsaft, ojäst och utan tillsatt alkohol

10.320.02 Apelsinsaft 10.32.12

Omfattar också:

       okoncentrerad apelsinsaft, ojäst och utan tillsatt alkohol

10.320.03 Grapefruktsaft 10.32.13

Omfattar också:

       okoncentrerad grapefruktsaft, ojäst och utan tillsatt alkohol

10.320.04 Ananassaft 10.32.14

Omfattar också:

       okoncentrerad ananassaft, ojäst och utan tillsatt alkohol

10.320.05 Druvsaft 10.32.15

Omfattar också:

       okoncentrerad druvsaft, ojäst och utan tillsatt alkohol

10.320.06 Äppelsaft 10.32.16

Omfattar också:

       okoncentrerad äppelsaft, ojäst och utan tillsatt alkohol

10.320.07 Blandningar av frukt-, bär- och grönsakssaft 10.32.17

Omfattar:



       blandningar av okoncentrerad frukt- och grönsakssaft, ojäst och utan tillsatt 

alkohol

Omfattar också:

       blandningar av koncentrerade safter 

Omfattar inte:

       blandningar av koncentrerade tomatsafter, jfr 10.320.01

10.320.08 Annan frukt- och grönsakssaft 10.32.19

Omfattar också:

       blandningar av koncentrerade safter

Omfattar inte:

       blandningar av koncentrerad tomatsaft, jfr 10.320.01

10.320.09

Delar av tillverkningen av frukt- och grönsakssaft som utförs av 

underleverantörer 10.32.99

10.39 Andra beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär och köksväxter

10.390 Andra beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär och köksväxter

10.390.01 Köksväxter, frysta 10.39.11

10.390.02 Köksväxter, tillfälligt konserverade 10.39.12

10.390.03 Torkade köksväxter 10.39.13

Omfattar också:

       blandningar av torkade köksväxter

Omfattar inte:

       baljväxter, torkade och skalade, jfr 01.110.15-01.110.22

       potatisar, torkade, jfr 10.310.02

10.390.04 Skurna och förpackade köksväxter och frukter 10.39.14

10.390.05

Bönor, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller 

ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter 10.39.15

Omfattar inte:

       lagad mat och färdigrätter av bönor, frysta eller hållbarhetsbehandlade, jfr 

10.850.03

       lagad mat och färdigrätter av grönsaker, jfr 10.850.03

10.390.06

Ärter, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller 

ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter 10.39.16

Omfattar inte:

       lagad mat och färdigrätter av ärter frysta eller hållbarhetsbehandlade, jfr 

10.850.03

       lagad mat och färdigrätter av grönsaker, jfr 10.850.03

10.390.07

Andra köksväxter (utom potatis), beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat 

sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter 10.39.17

Omfattar inte:

       beredda färskvaror bestående av grönsaker, med tillsatser av kött, fisk, ost, 

ris eller nudlar, jfr 10.890.06

       lagad mat och färdigrätter av andra grönsaker, frysta eller 

hållbarhetsbehandlade, jfr 10.850.03

10.390.08

Köksväxter (utom potatis), frukt, bär, nötter och andra ätliga växtdelar, beredda 

eller hållbarhetsbehandlade med ättika eller ättiksyra 10.39.18

Omfattar inte:

       potatisar, beredda eller hållbarhetsbehandlade, jfr 10.310.04

10.390.09 Frukt, bär och nötter, även kokta, frysta 10.39.21

10.390.10 Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter 10.39.22

10.390.11 Nötter, jordnötter, rostade, saltade eller på annat sätt beredda 10.39.23

Omfattar också:

       blandningar av nötter, beredda eller hållbarhetsbehandlade

10.390.12 Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade, olämpliga för direkt konsumtion 10.39.24



10.390.13 Jordnötter och nötter utan skal 10.39.25

10.390.14 Andra beredda, torkade eller hållbarhetsbehandlade frukter, bär och nötter 10.39.29

Omfattar också:

       blandningar av torkade, beredda eller hållbarhetsbehandlade frukter

10.390.15

Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och 

biprodukter 10.39.30

10.390.16

Tjänster avseende kokning och annan bearbetning vid hållbarhetsbehandling av 

frukt, bär och köksväxter 10.39.91

Omfattar:

       kokning, koncentrering och annan bearbetning av frukt och grönsaker och 

produkter därav

Omfattar inte:

       skalning, tillagning och annan beredning av potatis och produkter därav, jfr 

10.310.05

10.390.17

Delar av tillverkningen av andra beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär 

och köksväxter som utförs av underleverantörer 10.39.99

10.4 Vegetabiliska och animaliska oljor och fetter

10.41 Oljor och fetter

10.410 Oljor och fetter

Omfattar inte:

       ister och andra ätbara animalistiska fetter, jfr 10.111.18

       fett av fjäderfä, jfr 10.120.03

       margarin och liknande beredningar, jfr 10.420.01

       eteriska oljor, jfr 20.530.01

       kemiskt modifierade animalistiska eller vegetabiliska fetter och oljor, jfr 

20.590.03

10.410.01

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, 

blandade eller på annat sätt beredda 10.41.11

10.410.02 Fetter och oljor samt fraktioner av fetter eller oljor av fisk och havsdäggdjur 10.41.12

10.410.03

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även 

raffinerade men inte kemiskt modifierade 10.41.19

Omfattar inte:

       fetter från nötkreatur, får, getter eller svin, jfr 10.111.18

      fett av fjäderfä, jfr 10.120.03

10.410.04 Jordnötsolja, rå 10.41.21

10.410.05 Olivolja, rå 10.41.22

10.410.06 Solrosolja, rå 10.41.23

10.410.07 Rapsolja, rybsolja och senapsolja, rå 10.41.24

10.410.08 Palmolja, rå 10.41.25

10.410.09 Övriga vegetabiliska oljor, råa 10.41.29

10.410.10 Bomullslinters 10.41.30

10.410.11

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller 

oljor 10.41.41

10.410.12 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, utom mjöl av senapsfrön 10.41.42

Omfattar inte:

       senapspulver och beredd senap, jfr 10.840.02

10.410.13

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt 

modifierade 10.41.51

10.410.14

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt 

modifierade 10.41.52

10.410.15 Olivolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade 10.41.53

10.410.16 Solrosolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade 10.41.54



10.410.17

Bomullsfröolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt 

modifierade 10.41.55

10.410.18

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, raffinerade men 

inte kemiskt modifierade 10.41.56

10.410.19 Palmolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade 10.41.57

10.410.20 Kokosolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade 10.41.58

10.410.21

Andra oljor och fraktioner av dessa, raffinerade men inte kemiskt modifierade; 

icke flyktiga vegetabiliska fetter och andra oljor (utom majsolja) samt fraktioner 

av sådana fetter eller oljor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, 

raffinerade men inte kemiskt modifierade 10.41.59

Omfattar inte:

       majsolja, jfr 10.620.04

10.410.22

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter 

eller oljor, helt eller delvis hydrerade eller omförestrade, men inte vidare 

bearbetade 10.41.60

10.410.23 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider) 10.41.71

10.410.24

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade 

ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer 10.41.72

10.410.25 Delar av framställningen av oljor och fetter som utförs av underleverantörer 10.41.99

10.42 Margarin och liknande beredningar

10.420 Margarin och liknande beredningar

10.420.01 Margarin och liknande beredningar 10.42.10

Omfattar:

       margarin och andra ätbara matfetter, där innehållet av mjölk är mer än 

15 procent men mindre än 40 procent.

10.420.02

Delar av tillverkningen av margarin och liknande beredningar som utförs av 

underleverantörer 10.42.99

10.5 Mejeriprodukter och glass

10.51 Mejeriprodukter

Omfattar också:

       mejeriprodukter, tillsatta med frukt, bär, nötter eller kakao

Omfattar inte:

       obearbetad mjölk, jfr 01.4

       mejeriprodukter som innehåller spannmål, jfr 10.890.08

       mejeriprodukter från andra ämnen som ersätter en eller flera 

mjölkkomponenter, jfr 10.890.08

10.511 Ost och ostmassa

10.511.01 Ost och ostmassa 10.51.40

10.511.02 Delar av tillverkningen av ost och ostmassa som utförs av underleverantörer 10.51.99*

10.519 Andra mejerivaror än ost

10.519.01 Behandlad mjölk i flytande form 10.51.11

10.519.02

Mjölk och grädde med en fetthalt av mer än 6 viktprocent, inte koncentrerad eller 

sötad 10.51.12

10.519.03 Skummjölks- och gräddpulver 10.51.21

10.519.04 Helmjölks- och gräddpulver 10.51.22

10.519.05 Smör och bredbara mejerivaror 10.51.30

10.519.06

Mjölk och grädde, koncentrerad eller med tillsats av socker eller annat 

sötningsmedel, inte i fast form 10.51.51

10.519.07 Yoghurt och annan fermenterad eller syrad mjölk eller grädde 10.51.52

10.519.08 Kasein 10.51.53

Omfattar inte:

       härdat kasein, jfr 20.160.12

       kaseinlim i detaljhandelsförpackningar, jfr 20.520.01



10.519.09 Mjölksocker och lösningar av mjölksocker 10.51.54

10.519.10 Vassle 10.51.55

10.519.11 Övriga mejeriprodukter 10.51.56

10.519.12

Delar av framställningen av andra mejeriprodukter än ost som utförs av 

underleverantörer 10.51.99*

10.52 Glass

10.520 Glass

10.520.01 Glass 10.52.10

10.520.02 Delar av glasstillverkningen som utförs av underleverantörer 10.52.99

10.6 Kvarnprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter

10.61 Kvarnprodukter

10.611 Mjöl

10.611.01 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg 10.61.21

10.611.02 Finmalet mjöl av annan spannmål 10.61.22

10.611.03 Vegetabiliskt mjöl, annat än av spannmål 10.61.23

Omfattar inte:

       ris, helt eller delvis slipat, endast befriat från ytterskalet (råris) eller brutet, 

jfr  10.612.01

       krossgryn, grovt mjöl, inkl. fingryn och pelletar av spannmål, jfr 10.611.05

       färdigrätter baserade på ris, som innehåller kött, fisk och andra 

ingredienser, jfr 10.850.50

10.611.04 Krossgryn och grovt mjöl av vete 10.61.31

10.611.05 Krossgryn, grovt mjöl (inklusive fingryn) och pelletar av annan spannmål 10.61.32

10.611.06 Delar av tillverkningen av mjöl som utförs av underleverantörer 10.61.99*

10.612 Frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter

10.612.01 Ris, endast befriat från ytterskalet (råris) 10.61.11

10.612.02 Mixer för beredning av bakverk 10.61.24

10.612.03 Frukostflingor och andra produkter av spannmål 10.61.33

10.612.04 Ris, helt eller delvis slipat eller brutet 10.61.12

10.612.05 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid bearbetning av spannmål 10.61.40

10.612.06

Delar av tillverkningen av frukostflingor, mixar och andra livsmedelsberedningar 

av kvarnprodukter som utförs av underleverantörer 10.61.99*

10.62 Stärkelse och stärkelseprodukter

10.620 Stärkelse och stärkelseprodukter

10.620.01 Stärkelse; inulin; vetegluten; dextrin och annan modifierad stärkelse 10.62.11

10.620.02 Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse 10.62.12

10.620.03

Druvsocker (inklusive kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av 

druvsocker; fruktsocker samt sirap och andra lösningar av fruktsocker; 

invertsocker; socker och sirap 10.62.13

10.620.04 Majsolja 10.62.14

10.620.05 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder 10.62.20

10.620.06

Delar av framställningen av stärkelse och stärkelseprodukter som utförs av 

underleverantörer 10.62.99

10.7 Bageri- och mjölprodukter

10.71 Bröd; färska bakverk

10.710 Bröd; färska bakverk

10.710.01 Mjukt matbröd 10.71.11

Omfattar också:

       förgräddat, djupfryst bröd

10.710.02 Färska bakverk 10.71.12



Omfattar också:

       bröd med tillsatt honung, ägg, ost eller frukt

       förgräddade, djupfrysta bakverk

10.710.03

Delar av tillverkningen av färskt eller fryst bröd och färska bakverk som utförs av 

underleverantörer 10.71.99

10.72 Knäckebröd, kex och hållbarhetsbehandlade bakverk

10.721 Knäckebröd

10.721.01 Knäckebröd 10.72.11*

10.721.02 Delar av tillverkningen av knäckebröd som utförs av underleverantörer 10.72.99*

10.722 Kex och konserverade bakverk

10.722.01 Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter 10.72.11*

10.722.02 Pepparkakor, söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers) 10.72.12

10.722.03 Andra torra eller hållbarhetsbehandlade bakverk 10.72.19

10.722.04

Delar av tillverkningen av kex och hållbarhetsbehandlade bakverk som utförs av 

underleverantörer 10.72.99*

10.73 Pastaprodukter

10.730 Pastaprodukter

10.730.01 Makaroner, nudlar och liknande pastaprodukter 10.73.11

Omfattar inte:

       färdigrätter baserade på pasta, som innehåller kött, grönsaker och andra 

ingedienser, jfr 10.850.04

10.730.02 Couscous 10.73.12

Omfattar inte:

       färdigrätter baserade på couscous som innehåller kött, grönsaker och 

andra ingedienser, jfr 10.850.04

10.730.03 Delar av tillverkningen av pastaprodukter som utförs av underleverantörer 10.73.99

10.8 Andra livsmedel

10.81 Socker

10.810 Socker

Omfattar inte:

       druvsocker (inklusive kemiskt ren glukos), sirap och andra lösningar av 

druvsocker samt maltos, jrf 10.620.03

10.810.01 Socker från sockerrör eller sockerbetor, i fast form 10.81.11

10.810.02

Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor eller kemiskt ren sackaros, i 

fast form, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen 10.81.12

10.810.03

Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor, med tillsats av aromämnen 

eller färgämnen; lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönnsocker 10.81.13

10.810.04 Melass 10.81.14

10.810.05 Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning 10.81.20

10.810.06 Delar av sockerframställningen som utförs av underleverantörer 10.81.99

10.82 Kakao, choklad och sockerkonfektyrer

10.821 Sockerkonfektyrer 

10.821.01 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao 10.82.23

Omfattar också:

       vit choklad

Omfattar inte:

       produkter som innehåller syntetiskt sötningsmedel istället för socker, jfr 

10.890.08

10.821.02

Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, kanderade, glaserade eller på 

liknande sätt beredda med socker 10.82.24

10.821.03 Delar av tillverkningen av sockerkonfektyrer som utförs av underleverantörer 10.82.99*

10.822 Kakao och chokladkonfektyrer



10.822.01 Kakaomassa, även avfettad 10.82.11

10.822.02 Kakaosmör, -fett och -olja 10.82.12

10.822.03 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel 10.82.13

10.822.04 Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 10.82.14

10.822.05

Choklad och beredningar innehållande kakao (utom sötat kakaopulver), löst 

förpackat 10.82.21

Omfattar inte:

       kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, jfr 10.822.04

10.822.06

Choklad och beredningar innehållande kakao (utom sötat kakaopulver), ej löst 

förpackat 10.82.22

Omfattar inte:

       kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, jfr 10.822.04

10.822.07 Kakaoskal och annat kakaoavfall 10.82.30

10.822.08

Delar av tillverkningen av kakao- och chokladkonfektyrer som utförs av 

underleverantörer 10.82.99*

10.83 Kaffe och te

10.830 Kaffe och te

10.830.01 Kaffe, även rostat och koffeinfritt 10.83.11

Omfattar inte:

       kaffesurrogat innehållande kaffe, jfr 10.830.02

10.830.02

Kaffesurrogat; extrakter, essenser och koncentrat av kaffe eller kaffesurrogat; 

skal och hinnor av kaffe 10.83.12

Omfattar också:

       kaffesurrogat, vare sig det innehåller kaffe eller inte

10.830.03

Grönt (ofermenterat) te, svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, löst 

förpackat i förpackningar innehållande högst 3 kg 10.83.13

10.830.04 Extrakter, essenser och koncentrat av te eller mate 10.83.14

10.830.05 Örtteer 10.83.15

Omfattar inte:

       pulverteer i form av granulat med en komplex sammansättning (t.ex. 

innehållande extrakt av örter, socker och maltdextrin), jfr 10.890.08

10.830.06 Delar av framställningen av kaffe och te som utförs av underleverantörer 10.83.99

10.84 Senap, ketchup, kryddor, såser och andra smaksättningsmedel

10.840 Senap, ketchup, kryddor, såser och andra smaksättningsmedel

10.840.01 Ättika 10.84.11

10.840.02 Såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap 10.84.12

10.840.03 Peppar (Piper spp.), bearbetad 10.84.21

10.840.04 Chilipeppar och paprika (spanskpeppar, Capsicum spp.), torkad, bearbetad 10.84.22

10.840.05 Kanel, bearbetad; andra bearbetade kryddor 10.84.23

10.840.06 Koksalt 10.84.30

10.840.07

Delar av framställningen av senap, ketchup, kryddor, såser och andra 

smaksättningsmedel som utförs av underleverantörer 10.84.99

10.85 Lagad mat och färdigrätter

10.850 Lagad mat och färdigrätter

Omfattar:

       färdigrätter (dvs. smaksatta och tillagade), vakuumförpackade, frysta eller 

konserverade. Färdigrätterna är vanligen förpackade och märkta för försäljning.

Omfattar också:

       lokala och nationella rätter som består av minst två karaktärsgivande 

produkter



Omfattar inte:

       livsmedel som består av mindre än två ingredienser, jfr 10

       soppor och buljonger, jfr 10.890.01

       beredda färskvaror, jfr 10.890.06

       grossistförsäljning av färdigmat och färdigrätter, jfr 46.38

       detaljhandel med färdigmat och färdigrätter i butik, jfr 47

       färdigrätter tillagade i cateringföretag för omedelbar konsumtion, jfr 56

10.850.01 Lagad mat och färdigrätter av kött, slaktbiprodukter eller blod 10.85.11

Omfattar:

       färdigmat och färdigrätter (dvs. smaksatta och tillagade) av kött, 

slaktbiprodukter eller blod, i vakuumförpackning, frysta eller konserverade. 

Färdigrätterna är vanligen förpackade och märkta för försäljning.

10.850.02 Lagad mat och färdigrätter av fisk, kräftdjur och blötdjur 10.85.12

Omfattar:

       färdigmat och färdigrätter (dvs. smaksatta och tillagade) av fisk, kräftdjur 

och blötdjur, i vakuumförpackning, frysta eller konserverade. Färdigrätterna är 

vanligen förpackade och märkta för försäljning.

10.850.03 Lagad mat och färdigrätter av grönsaker 10.85.13

Omfattar:

       färdigmat och färdigrätter (dvs. smaksatta och tillagade) av grönsaker, i 

vakuumförpackning, frysta eller konserverade. Färdigrätterna är vanligen 

förpackade och märkta för försäljning.

10.850.04 Lagad mat och färdigrätter av pastaprodukter 10.85.14

Omfattar:

       färdigmat och färdigrätter (dvs. smaksatta och tillagade) av pasta, i 

vakuumförpackning, frysta eller konserverade. Färdigrätterna är vanligen 

förpackade och märkta för försäljning.

10.850.05 Annan lagad mat eller färdigrätter 10.85.19

Omfattar:

       annan lagad mat eller färdigrätter

Omfattar också:

       fryst eller på annat sätt konserverad pizza

10.850.06

Delar av tillverkningen av lagad mat och färdigrätter som utförs av 

underleverantörer 10.85.99

10.86 Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat

10.860 Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat

10.860.01 Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 10.86.10

10.860.02

Delar av tillverkningen av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 

som utförs av underleverantörer 10.86.99

10.89 Andra livsmedel

10.890 Andra livsmedel

10.890.01 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger 10.89.11

10.890.02

Ägg utan skal samt äggula, färska eller hållbarhetsbehandlade; ägg med skal, 

färska eller kokta; äggalbumin 10.89.12

10.890.03

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda; beredda 

bakpulver 10.89.13

10.890.04 Extrakter och safter av kött, fisk och ryggradslösa vattendjur 10.89.14

10.890.05

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, växtslem och andra 

förtjockningsmedel 10.89.15

10.890.06 Beredda färskvaror, t.ex. smörgåsar och färsk pizza 10.89.16

10.890.07 Kosttillskott avsedda att användas som livsmedel 10.89.17

10.890.08 Diverse andra livsmedel 10.89.19



10.890.09 Delar av framställningen av övriga livsmedel som utförs av underleverantörer 10.89.99

10.9 Beredda djurfoder

10.91 Beredda fodermedel

10.910 Beredda fodermedel

10.910.01 Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern 10.91.10

Omfattar inte:

       mjöl och pelletar av lusern (alfalfa), jfr 10.910.02

10.910.02 Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa) 10.91.20

10.910.03 Delar av framställningen av beredda fodermedel som utförs av underleverantörer 10.91.99

10.92 Mat till sällskapsdjur

10.920 Mat till sällskapsdjur

10.920.01 Mat till sällskapsdjur 10.92.10

10.920.02 Delar av tillverkningen av mat till sällskapsdjur som utförs av underleverantörer 10.92.99

11 Drycker

11.0 Drycker

Omfattar inte:

       frukt- och grönsakssaft, jfr 10.320

       mjölkdrycker utan alkohol, jfr 10.519

       kaffe, te och maté (Paraguayskt te), jfr 10.830

11.01 Destillerade, alkoholhaltiga drycker

11.010 Destillerade, alkoholhaltiga drycker

11.010.01 Destillerade, alkoholhaltiga drycker 11.01.10

Omfattar inte:

       odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent, jfr 

20.140.28

       syntetisk etylalkohol och etylalkohol av jordbruksprodukter som inte är 

avsedda som livsmedel, jfr 20.140.28

       etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt, jfr 

20.140.29

11.010.02

Delar av framställningen av destillerade, alkoholhaltiga drycker som utförs av 

underleverantörer 11.01.99

11.02 Vin från druvor

11.020 Vin från druvor

11.020.01 Mousserande vin av färska druvor 11.02.11

Omfattar också:

       alkoholfritt mousserande vin av färska druvor

11.020.02 Vin av färska druvor, utom mousserande vin; druvmust 11.02.12

Omfattar också:

       alkoholfritt vin av färska druvor

Omfattar inte:

       mousserande vin av färska druvor, jfr 11.020.01

11.020.03 Vindruv; rå vinsten 11.02.20

11.020.04 Delar av framställningen av vin från druvor som utförs av underleverantörer 11.02.99

11.03 Cider och andra fruktviner

11.030 Cider och andra fruktviner

11.030.01

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandade 

alkoholhaltiga drycker 11.03.10

11.030.02

Delar av framställningen av cider och andra fruktviner som utförs av 

underleverantörer 11.03.99

11.04 Andra icke-destillerade jästa drycker



11.040 Andra icke-destillerade jästa drycker

11.040.01

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska 

ämnen 11.04.10

11.040.02

Delar av framställningen av andra icke-destillerade jästa drycker som utförs av 

underleverantörer 11.04.99

11.05 Öl

11.050 Öl 

11.050.01 Öl utom drav och andra biprodukter från bryggerier 11.05.10

Omfattar också:

       alkoholfri öl

Omfattar inte:

       drav, drank och andra biprodukter från bryggerier eller brännerier, jfr 

11.050.02

11.050.02 Drav, drank och andra biprodukter från bryggerier eller brännerier 11.05.20

11.050.03 Delar av öltillverkningen som utförs av underleverantörer 11.05.99

11.06 Malt

11.060 Malt

11.060.01 Malt 11.06.10

Omfattar inte:

       rostad malt av naturliga kaffesurrogat, jfr 10.830.02

       maltextrakt, jfr 10.890.08

11.060.02 Delar av framställningen av malt som utförs av underleverantörer 11.06.99

11.07 Läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska

11.070 Läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska

11.070.01 Mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat eller smaksatt 11.07.11

11.070.02 Andra alkoholfria drycker 11.07.19

11.070.03

Delar av framställningen av mineralvatten och läskedrycker som utförs av 

underleverantörer 11.07.99

12 Tobaksvaror

Omfattar inte:

       tobaksodling, jfr 01.150.00

       torkning av tobaksblad, jfr 01.630.00

12.0 Tobaksvaror

12.00 Tobaksvaror

12.000 Tobaksvaror

12.000.01 Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning 12.00.11

12.000.02 Torkade tobaksblad utan stjälk 12.00.12

12.000.03

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad” eller 

”rekonstituerad” tobak; extrakter och essenser av tobak 12.00.19

12.000.04 Tobaksavfall 12.00.20

12.000.05 Delar av framställningen av tobaksvaror som utförs av underleverantörer 12.00.99

13 Textilvaror

13.1 Garn och tråd

13.10 Garn och tråd

13.100 Garn och tråd

13.100.01 Ullfett (inklusive lanolin) 13.10.10

Omfattar också:

       lanolin

13.100.02 Råsilke, inte snott eller tvinnat 13.10.21

13.100.03 Ull, avfettad eller karboniserad, inte kardad eller kammad 13.10.22

13.100.04 Kamavfall av ull eller fina djurhår 13.10.23



13.100.05 Ull och fina eller grova djurhår, kardade och kammade 13.10.24

13.100.06 Bomull, kardad eller kammad 13.10.25

13.100.07

Jute och andra textilfibrer (utom lin, mjukhampa och rami), beredda men inte 

spunna 13.10.26

Omfattar inte:

       lin, mjukhampa och rami, jfr 13.100.08

13.100.08 Andra vegetabiliska textilfibrer, beredda men inte spunna 13.10.29

13.100.09 Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning 13.10.31

13.100.10 Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning 13.10.32

13.100.11 Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke 13.10.40

13.100.12

Garn av ull, i detaljhandelsuppläggningar eller inte; garn av fina eller grova 

djurhår eller tagel 13.10.50

13.100.13 Garn av bomull (annat än sytråd) 13.10.61

13.100.14 Sytråd av bomull 13.10.62

13.100.15 Garn av lin 13.10.71

13.100.16

Garn av jute eller andra bastfibrer, garn av andra vegetabiliska textilfibrer samt 

pappersgarn 13.10.72

13.100.17

Tvinnat (flertrådigt) garn av konstfilament (annat än sytråd, högstyrkegarn av 

polyamider, polyestrar eller viskos), inte i detaljhandelsuppläggningar; garn av 

konstfilament (annat än sytråd), i detaljhandelsuppläggningar 13.10.81

13.100.18

Garn av syntetstapelfibrer (annat än sytråd), innehållande minst 85 viktprocent 

sådana fibrer 13.10.82

13.100.19

Garn av syntetstapelfibrer (annat än sytråd), innehållande mindre än 85 

viktprocent sådana fibrer 13.10.83

13.100.20 Garn (annat än sytråd) av regenatstapelfibrer 13.10.84

13.100.21

Sytråd och garn av regenat- och syntetfilament och av regenat- och 

syntetstapelfibrer 13.10.85

13.100.22 Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurhår 13.10.91

13.100.23 Rivet avfall och riven lump samt annat avfall av bomull 13.10.92

13.100.24 Beredningstjänster avseende naturliga textilfibrer 13.10.93

13.100.25 Delar av tillverkningen av garn och tråd som utförs av underleverantörer 13.10.99

13.2 Textilvävnader

13.20 Textilvävnader

13.200 Textilvävnader

13.200.01 Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke 13.20.11

13.200.02

Kardgarns- eller kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår, av grova djurhår 

eller av tagel 13.20.12

13.200.03 Vävnader av lin 13.20.13

13.200.04

Vävnader av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (utom lin, mjukhampa 

och rami) 13.20.14

Omfattar inte:

       vävnader av lin, jfr 13.200.03

       vävnader av mjukhampa och rami, jfr 13.100.05

13.200.05 Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn 13.20.19

13.200.06 Vävnader av bomull 13.20.20

13.200.07 Vävnader av garn av syntetfilament eller regenatfilament 13.20.31

13.200.08 Vävnader av syntetstapelfibrer 13.20.32

13.200.09 Vävnader av regenatstapelfibrer 13.20.33

13.200.10 Luggvävnader och sniljvävnader (andra än handduksfrotté och band) 13.20.41

13.200.11 Handduksfrotté och liknande frottévävnader (andra än band) av bomull 13.20.42

13.200.12 Annan handduksfrotté och liknande frottévävnader (andra än band) 13.20.43

13.200.13 Slingervävnader (andra än band) 13.20.44



13.200.14 Tuftade dukvaror av textilmaterial, andra än mattor 13.20.45

13.200.15 Vävnader (även band) av glasfibrer 13.20.46

Omfattar också:

       band av glasfiber

13.200.16 Pälsimitationer framställda genom vävning 13.20.50

13.200.17 Delar av vävnadstillverkningen som utförs av underleverantörer 13.20.99

13.3 Tjänster avseende textilberedning

13.30 Tjänster avseende textilberedning

13.300 Tjänster avseende textilberedning

13.300.01 Tjänster avseende blekning och färgning av textilfibrer och garn 13.30.11

13.300.02 Tjänster avseende blekning av vävnader och textilvaror (inkl. kläder) 13.30.12

Omfattar också:

       tjänster avseende blekning av kläder

13.300.03 Tjänster avseende färgning av vävnader och textilvaror (inkl. kläder) 13.30.13

Omfattar också:

       tjänster avseende färgning av kläder

13.300.04 Tjänster avseende annan beredning av textilier och textilvaror (inkl. kläder) 13.30.19

Omfattar:

       beredning, torkning, ångbehandling, krympning, sanforisering och 

mercerisering av textilier och textilvaror inklusive kläder

Omfattar också:

       tjänster avseende annan beredning av kläder

13.9 Andra textilier

13.91 Trikåväv

13.910 Trikåväv

13.910.01 Luggvaror, inklusive varor med lång lugg samt frotté, av trikå 13.91.11

13.910.02 Annan trikåväv, även syntetpäls av trikå 13.91.19

Omfattar också:

       syntetpäls av trikå

13.910.03 Delar av tillverkningen av trikåväv som utförs av underleverantörer 13.91.99

13.92 Sydda textilvaror, utom beklädnadsvaror

Omfattar inte:

       beklädnadsvaror, jfr huvudgrupp 14

13.921 Gardiner, sängkläder och linnevaror

13.921.01 Filtar, utom elektriska filtar 13.92.11

Omfattar inte:

       elektriska filtar, jfr 27.510.04

13.921.02 Sänglinne 13.92.12

13.921.03 Bordslinne 13.92.13

13.921.04 Toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar 13.92.14

13.921.05 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor 13.92.15

Omfattar också:

       draperier

13.921.06

Diverse andra sydda textilinredningsartiklar; satser bestående av 

vävnadsstycken och garn, avsedda för tillverkning av mattor och tapisserier och 

liknande 13.92.16

Omfattar också:

       överdrag för möbler

13.921.07

Delar av tillverkningen av sydda textilvaror, utom kläder, som utförs av 

underleverantörer 13.92.99*

Omfattar inte:



       delar av tillverkningen av kläder som utförs av underleverantörer, jfr 

huvudgrupp 14

13.922 Presenningar, tält, segel o.d.

13.922.01 Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor 13.92.21

13.922.02

Presenningar och markiser; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; tält och 

campingartiklar (inkl. luftmadrasser) 13.92.22

Omfattar också:

       luftmadrasser

13.922.03

Fallskärmar (inklusive styrbara fallskärmar) och s.k. rotochutes; delar och 

tillbehör till dessa 13.92.23

Omfattar också:

       styrbara fallskärmar

13.922.04

Sängtäcken, kuddar, puffar, sovsäckar o.d., försedda med resårer, stoppning 

eller inlägg av vilket material som helst eller tillverkade av poröst gummi eller 

porös plast 13.92.24

13.922.05

Andra sydda textilvaror (inkl. skurtrasor, disktrasor, dammtrasor och liknande 

rengöringstrasor, flytvästar och livbälten) 13.92.29

Omfattar också:

       skurtrasor, disktrasor, dammtrasor och liknande rengöringstrasor, flytvästar 

och livbälten

       överdrag för bilar och maskiner

13.922.06

Delar av tillverkningen av presenningar, tält, segel o.d., som utförs av 

underleverantörer 13.92.99*

13.93 Mattor

13.930 Mattor

13.930.01 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna 13.93.11

13.930.02

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte tuftade eller 

flockade 13.93.12

13.930.03 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade 13.93.13

13.930.04 Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial (även av filt) 13.93.19

Omfattar också:

       mattor och annan golvbeläggning av filt

13.930.05 Delar av tillverkningen av mattor som utförs av underleverantörer 13.93.99

13.94 Tågvirke och bindgarn

13.940 Tågvirke och bindgarn

13.940.01 Surrningsgarn och tågvirke, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål 13.94.11

Omfattar inte:

       textilavfall, jfr 38.110.14

13.940.02

Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke, av textilmaterial; diverse andra varor 

av garn, remsor o.d. 13.94.12

Omfattar inte:

       textilavfall, jfr 38.110.14

13.940.03

Lump, inklusive klipp och liknande avfall av textilvaror (även av surrningsgarn 

och tågvirke) 13.94.20

13.940.04 Delar av tågvirkes- och bindgarnstillverkningen som utförs av underleverantörer 13.94.99

13.95 Bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror

13.950 Bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror

13.950.01 Bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror 13.95.10

Omfattar inte:

       kläder, jfr huvudgrupp 14

13.950.02

Delar av tillverkningen av bondad duk och varor av bondad duk, utom 

beklädnadsvaror som utförs av underleverantörer 13.95.99

Omfattar inte:



       delar av tillverkningen av kläder som utförs av underleverantörer, jfr 

huvudgrupp 14

13.96 Andra tekniska textilier och industritextilier

13.960 Andra tekniska textilier och industritextilier

13.960.01 Metalliserat garn (även överspunnet) 13.96.11

13.960.02 Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn 13.96.12

13.960.03

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

impregnerade eller överdragna med gummi eller plast 13.96.13

13.960.04 Diverse andra textilvävnader, impregnerade, överdragna eller belagda 13.96.14

Omfattar också:

       målardukar (canvas) samt överdragsklädsel till fordon

13.960.05

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller 

viskos 13.96.15

13.960.06

Textilvaror för tekniskt bruk (inkl. vekar, glödstrumpor, slangar, drivremmar eller 

transportband, siktdukar och filterdukar) 13.96.16

Omfattar också:

       vekar, glödstrumpor, slangar, drivremmar eller transportband, siktdukar och 

filterdukar

13.960.07

Vävda band; band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer; 

snörmakerier och liknande 13.96.17

13.960.08

Delar av tillverkningen av tekniska textilier och industritextilier som utförs av 

underleverantörer 13.96.99

13.99 Övriga textilier

13.990 Övriga textilier

13.990.01

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, med undantag av vävda dukvaror av 

trikå; spetsar som längdvara eller i form av motiv 13.99.11

Omfattar inte:

       textilvävnader, jfr 13.200

       trikåvävnader, jfr 13.910

13.990.02 Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv 13.99.12

13.990.03 Filt, överdragen, belagd eller laminerad 13.99.13

13.990.04

Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av 

textilmaterial 13.99.14

13.990.05 Överspunnet garn och remsor; sniljgarn; chainettegarn 13.99.15

13.990.06 Kviltade textilvaror som längdvara 13.99.16

13.990.07 Övriga textilier och textilvaror 13.99.19

13.990.08 Delar av övrig textilietillverkning som utförs av underleverantörer 13.99.99

14 Kläder

14.1 Kläder, utom pälsvaror

Omfattar inte:

       kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskin, jfr 14.200.01

14.11 Läder- och skinnkläder

14.110 Läder- och skinnkläder

14.110.01 Kläder av läder eller konstläder 14.11.10

Omfattar inte:

       hattar och huvudbonader, jfr 14.190.10-14.190.12

14.110.02 Delar av tillverkningen av läder- och skinnkläder som utförs av underleverantörer 14.11.99

14.12 Arbetskläder

14.120 Arbetskläder

14.120.01 Uniformer, uniformsjackor, skyddsrockar och liknande arbetskläder för män 14.12.11

14.120.02 Uniformsbyxor, overaller och liknande arbetskläder för män 14.12.12

14.120.03 Uniformer, uniformsjackor, skyddsrockar och liknande arbetskläder för kvinnor 14.12.21



14.120.04 Uniformsbyxor, overaller och liknande arbetskläder för kvinnor 14.12.22

14.120.05 Andra arbetskläder 14.12.30

14.120.06 Delar av tillverkningen av arbetskläder som utförs av underleverantörer 14.12.99

14.13 Andra gång- och ytterkläder

14.130 Andra gång- och ytterkläder

14.130.01

Överrockar, rockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande 

ytterkläder, av trikå, för män eller pojkar 14.13.11

14.130.02

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor, av trikå, för män eller 

pojkar 14.13.12

14.130.03

Kappor, caper, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, 

för kvinnor eller flickor 14.13.13

14.130.04

Dräkter, ensembler, kavajer, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, av 

trikå, för kvinnor eller flickor 14.13.14

14.130.05

Överrockar, regnrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och 

liknande ytterkläder av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar 14.13.21

14.130.06 Kostymer och ensembler av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar 14.13.22

14.130.07 Kavajer, blazrar och jackor av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar 14.13.23

14.130.08 Byxor av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar 14.13.24

14.130.09

Kappor, caper, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder av 

annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor 14.13.31

14.130.10 Dräkter och ensembler av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor 14.13.32

14.130.11 Kavajer och jackor av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor 14.13.33

14.130.12

Klänningar, kjolar och byxkjolar av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller 

flickor 14.13.34

14.130.13 Byxor av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor 14.13.35

14.130.14 Begagnade kläder och andra begagnade artiklar 14.13.40

14.130.15 Delar av tillverkningen av gång- och ytterkläder som utförs av underleverantörer 14.13.99

14.14 Skjortor, blusar och underkläder

14.140 Skjortor, blusar och underkläder

14.140.01 Skjortor av trikå, för män eller pojkar 14.14.11

14.140.02

Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, 

av trikå, för män eller pojkar 14.14.12

14.140.03 Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, för kvinnor eller flickor 14.14.13

14.140.04

Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, 

morgonrockar, negligéer, badrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor 

eller flickor 14.14.14

14.140.05 Skjortor av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar 14.14.21

14.140.06

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och 

liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar 14.14.22

14.140.07

Blusar, skjortor och skjortblusar av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller 

flickor 14.14.23

14.140.08

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, 

pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan 

textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor 14.14.24

14.140.09

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband och 

liknande artiklar samt delar till sådana varor, även av trikå 14.14.25

14.140.10 T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå 14.14.30

14.140.11

Delar av tillverkningen av skjortor, blusar och underkläder som utförs av 

underleverantörer 14.14.99

14.19 Andra kläder och tillbehör

14.190 Andra kläder och tillbehör

14.190.01 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå 14.19.11

14.190.02 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av trikå 14.19.12

14.190.03 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå 14.19.13



14.190.04

Andra konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå; delar till kläder eller till 

tillbehör till kläder, av trikå 14.19.19

14.190.05 Babykläder och tillbehör till sådana kläder av annan textilvara än trikå 14.19.21

14.190.06

Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor; andra kläder av annan 

textilvara än trikå 14.19.22

14.190.07

Näsdukar, sjalar, scarfar, slöjor, slipsar, kravatter, handskar och andra 

konfektionerade tillbehör till kläder; diverse andra delar till kläder eller till tillbehör 

till kläder, av annan textilvara än trikå 14.19.23

Omfattar också:

       skodon av textilmaterial utan påsatta sulor

14.190.08 Tillbehör till kläder, av läder eller konstläder, utom sporthandskar 14.19.31

Omfattar inte:

       sporthandskar, jfr 32.300.05

       skyddshandskar av läder eller konstläder, jfr 32.990.01

14.190.09 Kläder av filt eller bondad duk eller av impregnerade eller överdragna vävnader 14.19.32

14.190.10

Hattstumpar av filt; plana eller cylindriska hattämnen av filt; hattstumpar, flätade 

eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material 14.19.41

14.190.11

Hattar och andra huvudbonader av filt eller flätade eller hopfogade av band eller 

remsor av alla slags material, eller av trikå eller tillverkade av spetsar eller annan 

textilvara i längder; hårnät 14.19.42

14.190.12

Andra huvudbonader, utom av plast eller gummi, skyddshjälmar och 

huvudbonader av asbest; svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, 

hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader 14.19.43

14.190.13

Delar av tillverkningen av andra kläder och tillbehör som utförs av 

underleverantörer 14.19.99

14.2 Pälsvaror

14.20 Pälsvaror

14.200 Pälsvaror

14.200.01

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn, utom 

huvudbonader 14.20.10

Omfattar inte:

       hattar och huvudbonader, jfr 14.190.10, 14.190.11, 14.190.12

14.200.02 Delar av tillverkningen av pälsvaror som utförs av underleverantörer 14.20.99

14.3 Trikåvaror

14.31 Strumpor av trikå

14.310 Strumpor av trikå

14.310.01 Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., av trikå 14.31.10

14.310.02 Delar av tillverkningen av strumpor som utförs av underleverantörer 14.31.99

14.39 Andra trikåvaror

14.390 Andra trikåvaror

14.390.01 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå 14.39.10

14.390.02 Delar av tillverkningen av andra trikåvaror som utförs av underleverantörer 14.39.99

15 Läder, läder- och skinnvaror m.m.

15.1

Garvat och på annat sätt berett läder; reseffekter, handväskor, sadel- och 

seldon; beredd och färgad päls

15.11 Garvat och på annat sätt berett läder; beredd och färgad päls

15.110 Garvat och på annat sätt berett läder; beredd och färgad päls

15.110.01 Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn 15.11.10

15.110.02 Sämskläder 15.11.21

15.110.03 Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder 15.11.22

15.110.04 Läder av nötkreatur och andra oxdjur, hela hudar 15.11.31

15.110.05 Läder, av nötkreatur och andra oxdjur, inte hela hudar 15.11.32

15.110.06 Läder av hästdjur 15.11.33



15.110.07 Läder av får och lamm 15.11.41

15.110.08 Läder av get och killing 15.11.42

15.110.09 Läder av svin 15.11.43

15.110.10 Läder av andra djur 15.11.51

15.110.11 Konstläder på basis av läder eller läderfibrer 15.11.52

15.110.12

Delar av tillverkningen av garvat och på annat sätt berett läder samt av beredd 

och färgad päls som utförs av underleverantörer 15.11.99

15.12 Reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.

15.120 Reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.

15.120.01 Sadelmakeriarbeten för alla slags djur, av alla slags material 15.12.11

15.120.02

Reseffekter, handväskor och liknande varor, av läder, konstläder, plast (i form av 

plattor, duk eller folier), textilvara, vulkaniserade fibrer eller papp; reseetuier med 

toalettartiklar, artiklar för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder 15.12.12

15.120.03 Urarmband (utom av metall) och delar till urarmband 15.12.13

Omfattar inte:

       urarmband av ädel metall, jfr 32.120.04

       urarmband av oädel metall, jfr 32.130.01

15.120.04

Övriga varor av läder eller konstläder (även artiklar till maskiner eller mekaniska 

redskap eller för annat tekniskt ändamål) 15.12.19

Omfattar också:

       artiklar till maskiner eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt 

ändamål

15.120.05

Delar av tillverkningen av sadelmakeriarbeten, reseffekter, handväskor m.m. 

som utförs av underleverantörer 15.12.99

15.2 Skodon

15.20 Skodon

15.200 Skodon

15.200.01

Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast, utan 

tåhätteförstärkning av metall 15.20.11

15.200.02

Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast än vattentäta 

skodon eller sportskor 15.20.12

15.200.03

Skodon med överdelar av läder, utom skodon för sport eller idrott, skodon med 

tåhätteförstärkning av metall och diverse specialskodon 15.20.13

15.200.04 Skodon med överdelar av textilmaterial, utom skodon för sport eller idrott 15.20.14

15.200.05 Tennisskor, basketskor, gymnastikskor, träningsskor o.d. 15.20.21

15.200.06 Andra skodon för sport eller idrott, utom pjäxor, rullskridskor och skridskor 15.20.29 x Ändring i rubrik
Omfattar inte:

       rullskridskor och skridskor, jfr 32.300.01

       pjäxor, jfr 32.300.02

15.200.07 Skodon med tåhätteförstärkning av metall 15.20.31

15.200.08 Skodon med botten av trä, diverse specialskodon och övriga skodon 15.20.32

15.200.09

Delar till skodon av läder; lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder 

och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar 15.20.40

15.200.10 Delar av skotillverkningen som utförs av underleverantörer 15.20.99

16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d.

Omfattar inte:

       möbler, jfr huvudgrupp 31

16.1 Trä, sågat och hyvlat

16.10 Trä, sågat och hyvlat

16.101 Trä, sågat 

16.101.01

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, med en tjocklek av mer än 6 mm; av 

barrträ 16.10.11*



16.101.02

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, med en tjocklek av mer än 6 mm; av 

lövträ 16.10.12*

16.101.03 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade 16.10.13

16.101.04 Träull; trämjöl 16.10.24

16.101.05 Trä i form av flis eller spån 16.10.25

16.101.06 Delar av tillverkningen av sågat virke som utförs av underleverantörer 16.10.99*

16.102 Trä, hyvlat

16.102.01 Virke, hyvlat eller slipat, med en tjocklek av mer än 6 mm, av barrträ 16.10.11*

16.102.02 Virke, hyvlat eller slipat, med en tjocklek av mer än 6 mm, av lövträ 16.10.12*

16.102.03

Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela 

längden, och profilerade lister, av barrträ 16.10.21

Omfattar också:

       virke, likformigt bearbetat utefter hela längden, och profilerade lister, av 

barrträ

16.102.04

Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela 

längden, och profilerade lister, av bambu 16.10.22

Omfattar också:

       virke, likformigt bearbetat utefter hela längden, och profilerade lister, av 

bambu

16.102.05

Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela 

längden, och profilerade lister, av annat träslag 16.10.23

Omfattar också:

       virke, likformigt bearbetat utefter hela längden, och profilerade lister, av 

annat träslag

16.102.06 Delar av tillverkningen av hyvlat virke som utförs av underleverantörer 16.10.99*

16.103 Virke, impregnerat eller behandlat på annat sätt; träimpregneringsarbeten

16.103.01

Obearbetat virke, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat 

konserveringsmedel 16.10.31

16.103.02 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade 16.10.32

16.103.03 Annat obearbetat virke, inklusive kluvna störar och pålar 16.10.39

Omfattar också:

       kluvna störar och pålar

16.103.04 Tjänster avseende torkning, impregnering eller kemisk behandling av virke 16.10.91

Omfattar:

       impregnering eller kemisk behandling av trä med konserveringsmedel eller 

andra ämnen

Omfattar också:

       torkning av virke

Omfattar inte:

       vattentätning, jfr 43.999.01

       desinfektion och skadedjursbekämpning i byggnader o.d., jfr 81.290.01

16.103.05 Delar av tillverkningen av impregnerat virke som utförs av underleverantörer 16.10.99*

16.2 Varor av trä, kork, halm, rotting o.d.

16.21 Faner och träbaserade skivor

16.210 Faner och träbaserade skivor

16.210.01 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat, av bambu 16.21.11

16.210.02 Spånskivor 16.21.12

16.210.03 Oriented strand board (OSB) 16.21.13

16.210.04 Skivor av andra träslag eller andra vedartade material 16.21.14

16.210.05 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material 16.21.15

16.210.06

Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av 

barrträ 16.21.16



16.210.07

Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, där 

åtminstone det yttre skiktet är av tropiska träslag 16.21.17

16.210.08

Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av 

annat träslag 16.21.18

16.210.09 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former 16.21.21

16.210.10

Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, 

med en tjocklek av högst 6 mm, av barrträ 16.21.22

16.210.11

Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, 

med en tjocklek av högst 6 mm, av tropiska träslag 16.21.23

16.210.12

Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, 

med en tjocklek av högst 6 mm, av annat träslag 16.21.24

16.210.13 Tjänster avseende färdigställande av skivor och plattor 16.21.91

16.210.14

Delar av tillverkningen av faner och träbaserade skivor som utförs av 

underleverantörer 16.21.99

16.22 Sammansatta parkettgolv

16.220 Sammansatta parkettgolv

16.220.01 Sammansatta parkettgolv 16.22.10

16.220.02

Delar av tillverkningen av sammansatta parkettgolv som utförs av 

underleverantörer 16.22.99

16.23 Andra byggnads- och inredningssnickerier

16.231 Monteringsfärdiga trähus

16.231.01 Monteringsfärdiga trähus 16.23.20

Omfattar:

       monteringsfärdiga byggnader, främst av trä, helt hopsatta och färdiga för 

användning eller ej hopsatta

       ofullständiga byggnader, hopsatta eller ej, som har karaktären av 

monteringsfärdiga byggnader

Byggnaderna kan avse bostäder, affärer, skjul, garage, växthus m.m.

16.231.02 Uppförande av egentillverkade monteringsfärdiga trähus 16.23.99*

16.232 Dörrar av trä

16.232.01 Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av trä 16.23.11*

16.232.02 Delar av tillverkningen av dörrar av trä som utförs av underleverantörer 16.23.99*

16.233 Fönster av trä

16.233.01 Fönster (även franska) och fönsterkarmar av trä 16.23.11*

16.233.02 Delar av tillverkningen av fönster av trä som utförs av underleverantörer 16.23.99*

16.239 Övriga byggnads- och inredningssnickerier

16.239.01

Formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och 

”shakes”), av trä 16.23.12

16.239.02 Diverse övriga byggnads- och inredningssnickerier 16.23.19

16.239.03

Delar av tillverkningen av övriga byggnads- och inredningssnickerier som utförs 

av underleverantörer 16.23.99*

16.24 Förpackningar av trä

16.240 Förpackningar av trä

16.240.01 Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä 16.24.11

16.240.02 Tunnor och tunnbinderiarbeten, av trä 16.24.12

16.240.03 Andra förpackningar och delar till förpackningar, av trä 16.24.13

16.240.04 Delar av träförpackningstillverkningen som utförs av underleverantörer 16.24.99

16.29 Andra trävaror; varor av kork, halm, rotting o.d.

16.291 Förädlade trädbränslen

16.291.01 Förädlade trädbränslen 16.29.15

Omfattar också:

       pelletar av trä

       agglomererat träavfall, i andra former än pelletar



       pelletar och briketter i form av vedträ, gjorda av alternativa material, såsom 

kaffe- eller sojabönor, vegetabiliskt jordbruksavfall m.m.

16.291.02

Delar av tillverkningen av förädlade trädbränslen som utförs av 

underleverantörer 16.29.99*

16.292 Övriga trävaror

16.292.01

Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, 

borstträn samt borst-och kvastskaft, grovt tillformade ämnen för piptillverkning, 

skoläster och skoblock, av trä 16.29.11

16.292.02 Bords- och köksartiklar av trä 16.29.12

16.292.03

Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver 

m.m., statyetter och andra prydnadsföremål, av trä 16.29.13

16.292.04 Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d. samt diverse andra varor av trä 16.29.14

Omfattar också:

       delar av trä till skodon (t.ex. klackar och läster)

Omfattar inte:

       skoläster och skoblock, jfr 16.292.01

16.292.05 Tjänster i samband med tillverkning av varor av trä och kork, utom möbler 16.29.91*

Omfattar inte:

       möbler, jfr huvudgrupp 31

16.292.06 Delar av framställningen av övriga trävaror som utförs av underleverantörer 16.29.99*

Omfattar inte:

       möbler, jfr huvudgrupp 31

16.293 Varor av kork, halm, rotting o.d.; korgmakeriarbeten

16.293.01

Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; krossad, granulerad eller malen 

kork; korkavfall 16.29.21

16.293.02 Varor av naturkork 16.29.22

16.293.03

Block, plattor (inklusive golvplattor), skivor, remsor, rondeller och massiva 

cylindrar, av presskork 16.29.23

16.293.04 Presskork; diverse andra varor av presskork 16.29.24

16.293.05 Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten 16.29.25

16.293.06 Tjänster i samband med tillverkning av varor av halm, rotting o.d. 16.29.91*

16.293.07

Delar av framställningen av kork, halm, rotting o.d. som utförs av 

underleverantörer 16.29.99*

17 Papper och pappersvaror

17.1 Massa, papper och papp

17.11 Massa

17.111 Mekanisk eller halvkemisk massa

17.111.01

Mekanisk massa av ved, halvkemisk massa av ved, massa av andra fibrösa 

cellulosamaterial än ved 17.11.14

17.111.02

Delar av tillverkningen av mekanisk eller halvkemisk massa som utförs av 

underleverantörer 17.11.99*

17.112 Sulfatmassa av ved

17.112.01 Sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom dissolvingmassa 17.11.12

17.112.02

Delar av tillverkningen av sodamassa och sulfatmassa av ved, utom 

dissolvingmassa, som utförs av underleverantörer 17.11.99*

17.113 Sulfitmassa av ved 

17.113.01 Dissolvingmassa av ved 17.11.11

17.113.02 Sulfitmassa av ved, utom dissolvingmassa 17.11.13

17.113.03 Delar av tillverkningen av sulfitmassa av ved som utförs av underleverantörer 17.11.99*

17.12 Papper och papp

17.121 Tidnings- och journalpapper

17.121.01 Tidningspapper i rullar eller ark 17.12.11



17.121.02

Delar av tillverkningen av tidnings- och journalpapper som utförs av 

underleverantörer 17.12.99*

17.122 Annat tryckpapper än tidnings- och journalpapper

17.122.01 Papper och papp, handgjorda 17.12.12

17.122.02

Papper och papp för tillverkning av ljus-, värme- eller elektrokänsligt papper; 

karbonråpapper; tapetråpapper 17.12.13

17.122.03 Annat papper och annan papp för grafiskt ändamål 17.12.14

17.122.04

Delar av tillverkningen av annat tryckpapper än tidnings- och journalpapper som 

utförs av underleverantörer 17.12.99*

17.123 Kraftpapper och kraftpapp

17.123.01 Kraftliner, oblekt, obestruken 17.12.31

17.123.02 Kraftliner med vitt (blekt) ytskikt; bestruken kraftliner 17.12.32

17.123.03 Kraftpapper, obelagt och obestruket; kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat 17.12.41

17.123.04 Returfiberbaserad obestruken kartong 17.12.51

17.123.05 Annan obestruken papp 17.12.59

17.123.06 Papper och papp, vågade, kräppade, plisserade, präglade eller perforerade 17.12.72

17.123.07

Delar av tillverkningen av kraftpapper och kraftpapp som utförs av 

underleverantörer 17.12.99*

17.129 Övrig tillverkning av papper och papp

17.129.01

Papper som används till toalettpapper, ansiktsservetter, handdukar eller 

bordsservetter, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer 17.12.20

17.129.02 Halvkemiskt vågskiktspapper (fluting) 17.12.33

17.129.03 Vågskiktspapper (fluting) av returfiber och annat vågskiktspapper 17.12.34

17.129.04 Testliner 17.12.35

17.129.05

Omslagspapper av sulfitmassa och annat obestruket papper (annat än sådant 

som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) 17.12.42

17.129.06 Filtrerpapper och filtrerpapp; grålumppapp 17.12.43

17.129.07 Cigarettpapper, ej tillskuret eller i häften eller cigaretthylsor 17.12.44

17.129.08

Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och 

pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper 17.12.60

17.129.09 Papper och papp, sammansatta, inte bestrukna eller impregnerade 17.12.71

17.129.10

Papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, bestrukna 

med kaolin eller andra oorganiska ämnen 17.12.73

17.129.11

Kraftpapper (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) 

bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen 17.12.74

17.129.12

Kraftpapp (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) 

bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen 17.12.75

17.129.13

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller 

övertryckspapper, i rullar eller ark 17.12.76

17.129.14

Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, bestrukna, 

impregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller ark 17.12.77

17.129.15

Returfiberbaserad kartong (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt 

ändamål) bestruken med kaolin eller andra oorganiska ämnen 17.12.78

17.129.16

Annan papp (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) 

bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen 17.12.79

17.129.17 Delar av övrig tillverkning av papper och papp som utförs av underleverantörer 17.12.99*

17.2 Varor av papper eller papp

17.21 Vågpapper och wellpapp, och pappers- och pappförpackningar

17.211 Wellpapp och wellpappförpackningar

17.211.01 Wellpapp, i rullar eller ark 17.21.11

17.211.02 Kartonger, askar och lådor av wellpapp 17.21.13

17.211.03

Delar av tillverkningen av wellpapp och wellpappersförpackningar som utförs av 

underleverantörer 17.21.99*



17.219 Pappers- och pappförpackningar, utom av wellpapp

17.219.01 Säckar, bärkassar och påsar, av papper eller papp 17.21.12

17.219.02

Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än 

wellpapp 17.21.14

17.219.03

Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande artiklar av sådana 

slag som används på kontor, i butiker e.d., av papper 17.21.15

17.219.04

Delar av tillverkningen av pappers- och pappförpackningar, utom av wellpapp, 

som utförs av underleverantörer 17.21.99*

17.22 Hushålls- och hygienartiklar av papper

17.220 Hushålls- och hygienartiklar av papper

17.220.01

Toalettpapper, näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, 

handdukar och hushållspapper, bordsdukar och bordsservetter, av 

pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer 17.22.11

17.220.02

Sanitetsbindor och tamponger, blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar 

samt kläder och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd 

eller duk av cellulosafibrer 17.22.12

17.220.03 Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp 17.22.13

17.220.04

Delar av tillverkningen av hushålls- och hygienartiklar av papper som utförs av 

underleverantörer 17.22.99

17.23 Skrivpapper, kuvert o.d.

17.230 Skrivpapper, kuvert o.d.

17.230.01

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller 

övertryckspapper, pappersstenciler och offsetplåtar av papper; papper, 

gummerat eller försett med annan klistrande beläggning 17.23.11

17.230.02

Kuvert, kortbrev, brevkort samt korrespondenskort, av papper eller papp; askar, 

mappar o.d. av papper eller papp, med brevpapper, kuvert e.d. 17.23.12

17.230.03

Kontorsböcker, räkenskapsböcker, samlingspärmar, blanketter och liknande 

artiklar, av papper eller papp 17.23.13

17.230.04

Annat papper och annan papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt 

ändamål, tryckta, präglade eller perforerade 17.23.14

17.230.05

Delar av tillverkningen av skrivpapper, kuvert o.d. som utförs av 

underleverantörer 17.23.99

17.24 Tapeter

17.240 Tapeter

17.240.01 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; fönsterpapper 17.24.11

17.240.02 Textiltapeter 17.24.12

17.240.03 Delar av tapettillverkningen som utförs av underleverantörer 17.24.99

17.29 Andra varor av papper eller papp

17.290 Andra varor av papper eller papp

17.290.01 Etiketter av papper eller papp 17.29.11

17.290.02 Filterblock och filterplattor av pappersmassa 17.29.12

17.290.03

Cigarettpapper; bobiner, spolar, cops och liknande artiklar; filtrerpapper och 

filtrerpapp; diverse andra varor av papper eller papp 17.29.19

17.290.04

Delar av tillverkningen av diverse andra varor av papper eller papp som utförs av 

underleverantörer 17.29.99

18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar

18.1 Grafiska tjänster

18.11 Tjänster avseende tryckning av dagstidningar

18.110 Tjänster avseende tryckning av dagstidningar

18.110.00 Tjänster avseende tryckning av dagstidningar 18.11.10

Omfattar:

       tryckning av dagstidningar, tidningar och tidskrifter som utkommer minst 

fyra gånger i veckan

18.12 Tjänster avseende annan tryckning

18.121 Tjänster avseende tryckning av tidskrifter

18.121.00 Tjänster avseende tryckning av tidskrifter 18.12.13



18.122 Tjänster avseende tryckning av böcker och övriga trycksaker

18.122.01

Tjänster avseende tryckning av frimärken, skattemärken, värdehandlingar, 

smartkort, checkar, värdepapper o.d. 18.12.11

18.122.02

Tjänster avseende tryckning av reklamkataloger, reklambroschyrer, affischer och 

annan tryckt reklam 18.12.12

18.122.03

Tjänster avseende tryckning av böcker, kartor av alla slag, bilder, planscher och 

fotografier, vykort 18.12.14

18.122.04 Tjänster avseende tryckning av märken och etiketter 18.12.15

18.122.05 Tjänster avseende direkttryck på andra material än papper 18.12.16

Omfattar:

       tjänster avseende direkttryck på plast, glas, metall, trä och keramik

       screentrycktjänster på textilier och kläder

Omfattar inte:

       tjänster av karaktären ”medan-du-väntar”, jfr 95.290.05

18.122.06 Tjänster avseende övrig tryckning 18.12.19

18.13 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)

18.130 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)

18.130.01 Grafiska tjänster före tryckning 18.13.10

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

18.130.02 Tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar 18.13.20

18.130.03 Tjänster avseende annan grafisk produktion 18.13.30

Omfattar:

       framställning av material för presentationer, t.ex. overheadblad och annat 

digitalt presentationsmaterial

       design av trycksaker, t.ex. heloriginal, layoutskisser, dummyer etc.

18.14 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning

18.140 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning

18.140.00 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning 18.14.10

Omfattar:

       bokbindning: vikning, sammansättning, häftning, klistring, kollationering, 

linnetrådshäftning, limhäftning, renskärning och guldprägling

       andra grafiska tjänster som stansning, prägling, kopiering i blindskrift, 

stansning och borrning, prägling, laminering, kollationering och insättning, 

veckning

Omfattar också:

       ombindning

18.2 Tjänster avseende reproduktion av inspelningar

18.20 Tjänster avseende reproduktion av inspelningar

18.200 Tjänster avseende reproduktion av inspelningar



18.200.01 Tjänster avseende reproduktion av ljudinspelningar 18.20.10

Omfattar:

       reproduktion, från mastrar, av grammofonskivor, cd-skivor, dvd-skivor och 

band med musik eller andra ljudinspelningar

18.200.02 Tjänster avseende reproduktion av videoinspelningar 18.20.20

Omfattar:

       reproduktion, från mastrar, av video- och dvd-filmer med spelfilmer och 

andra videoinspelningar

18.200.03 Tjänster avseende reproduktion av data och datorprogram 18.20.30

Omfattar:

       reproduktion, från mastrar, av datorprogram och data av alla slag på 

disketter och band

19 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

19.1 Stenkolsprodukter

19.10 Stenkolsprodukter

19.100 Stenkolsprodukter

19.100.01 Koks (inklusive lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv; retortkol 19.10.10

19.100.02 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror 19.10.20

19.100.03 Beck och beckkoks 19.10.30

19.100.04 Delar av tillverkningen av stenkolsprodukter som utförs av underleverantörer 19.10.99

19.2 Raffinerade petroleumprodukter

19.20 Raffinerade petroleumprodukter

19.200 Raffinerade petroleumprodukter

19.200.01 Briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol 19.20.11

Omfattar också:

       pelletar och briketter av organiskt material

19.200.02 Briketter och liknande fasta bränslen framställda av brunkol 19.20.12

Omfattar också:

       pelletar och briketter av organiskt material

19.200.03 Briketter och liknande fasta bränslen framställda av torv 19.20.13

Omfattar också:

       pelletar och briketter av organiskt material

19.200.04 Motorbensin 19.20.21

19.200.05 Flygbensin 19.20.22

19.200.06 Petroleumnafta 19.20.23

19.200.07 Jetbensin och flygfotogen 19.20.24

19.200.08 Nafta 19.20.25

19.200.09 Dieselbrännoljor 19.20.26

19.200.10 Övriga mellanoljor erhållna ur petroleum; diverse mellanoljepreparat 19.20.27

19.200.11 Övriga eldningsoljor 19.20.28

19.200.12 Smörjoljor; övriga tungoljor 19.20.29

19.200.13 Propan och butan, förtätade till vätska 19.20.31

19.200.14 Eten, propen, buten och butadien 19.20.32

19.200.15 Andra petroleumgaser eller gasformiga kolväten, med undantag av naturgas 19.20.39

Omfattar inte:

       naturgas, jfr 06.200.00

19.200.16 Vaselin; paraffin; petroleumvax och andra mineralvaxer 19.20.41

19.200.17

Petroleumkoks; petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor 

erhållna ur petroleum 19.20.42

19.200.18 Delar av petroleumraffineringen som utförs av underleverantörer 19.20.99



20 Kemikalier och kemiska produkter

20.1

Baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i 

obearbetad form

20.11 Industrigaser

20.110 Industrigaser

20.110.01 Hydrogen (väte), argon och andra ädelgaser, nitrogen (kväve) och oxygen (syre) 20.11.11

20.110.02 Koldioxid (kolsyra) och andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller 20.11.12

20.110.03 Flytande respektive komprimerad luft 20.11.13

20.110.04 Delar av industrigasframställningen som utförs av underleverantörer 20.11.99

20.12 Färgämnen

20.120 Färgämnen

20.120.01 Zinkoxid, zinkperoxid; titanoxid 20.12.11

20.120.02 Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar 20.12.12

20.120.03 Oxider, peroxider och hydroxider av andra metaller 20.12.19

20.120.04

Syntetiska organiska färgämnen av vegetabiliskt ursprung och preparat på basis 

av sådana färgämnen; syntetiska organiska produkter av sådana slag som 

används som optiska vitmedel eller som luminoforer; substratpigment och 

preparat på basis av substratpigment 20.12.21

20.120.05

Garvämnesextrakt av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tanniner) samt salter, 

etrar, estrar och andra derivat av garvsyror; färgämnen av vegetabiliskt eller 

animaliskt ursprung 20.12.22

Omfattar inte:

       organiska kvicksilverblandningar, jfr 20.130.16

20.120.06

Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garvningspreparat; 

enzymatiska garveripreparat 20.12.23

20.120.07

Andra färgämnen; oorganiska produkter av sådana slag som används som 

luminoforer 20.12.24

20.120.08 Delar av tillverkningen av färgämnen som utförs av underleverantörer 20.12.99

20.13 Andra oorganiska baskemikalier

20.130 Andra oorganiska baskemikalier

20.130.01 Anrikat uran och föreningar av sådant uran; plutonium och plutoniumföreningar 20.13.11

20.130.02 Utarmat uran och föreningar av sådant uran; torium och toriumföreningar 20.13.12

20.130.03

Andra radioaktiva grundämnen, isotoper och föreningar; legeringar, dispersioner, 

keramiska produkter samt blandningar, innehållande dessa grundämnen, 

isotoper eller föreningar 20.13.13

20.130.04 Obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer 20.13.14

20.130.05 Metalloider 20.13.21

20.130.06 Halogen- och svavelföreningar av ickemetaller 20.13.22

20.130.07

Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsmetaller, skandium 

och yttrium; kvicksilver 20.13.23

20.130.08

Hydrogenklorid; oleum (rykande svavelsyra); fosforpentoxid; andra oorganiska 

syror; kiseldioxid och svaveldioxid 20.13.24

20.130.09

Oxider, hydroxider och peroxider; hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska 

salter av dessa ämnen 20.13.25

20.130.10 Metallhalogenider 20.13.31

20.130.11 Hypokloriter, klorater och perklorater 20.13.32

20.130.12 Sulfider, sulfiter och sulfater 20.13.41

Omfattar inte:

       organiska kvicksilverblandningar, jfr 20.130.16

20.130.13

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter), fosfater, polyfosfater och nitrater 

(utom kalium) 20.13.42

Omfattar inte:

       organiska kvicksilverblandningar, jfr 20.130.16



       kaliumnitrater, jfr 20.150.21

20.130.14 Karbonater 20.13.43

20.130.15 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror; ädla metaller i kolloidal form 20.13.51

20.130.16

Övriga oorganiska föreningar, inklusive destillerat vatten; amalgamer, utom 

amalgamer av ädla metaller 20.13.52

Omfattar också:

       organiska och oorganiska kvicksilverblandningar

       destillerat vatten

Omfattar inte:

       amalgamer av ädla metaller, jfr 20.130.15

20.130.17

Icke radioaktiva isotoper och föreningar av sådana isotoper (inklusive tungt 

vatten) 20.13.61

Omfattar också:

       tungt vatten

20.130.18

Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider; fulminater, cyanater och 

tiocyanater; silikater; borater; peroxoborater (perborater); andra salter av 

oorganiska syror eller peroxosyror 20.13.62

Omfattar inte:

       organiska kvicksilverblandningar, jfr 20.130.16

20.130.19 Väteperoxid 20.13.63

20.130.20 Fosfider, karbider, hydrider, nitrider, azider, silicider och borider 20.13.64

Omfattar inte:

       organiska kvicksilverblandningar, jfr 20.130.16

20.130.21

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller 

skandium 20.13.65

20.130.22 Svavel, utom sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel 20.13.66

20.130.23 Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider 20.13.67

20.130.24

Piezoelektrisk kvarts; andra syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och 

halvädelstenar 20.13.68

20.130.25

Delar av tillverkningen av andra oorganiska baskemikalier som utförs av 

underleverantörer 20.13.99

20.14 Andra organiska baskemikalier

20.140 Andra organiska baskemikalier

20.140.01 Acykliska kolväten 20.14.11

20.140.02 Cykliska kolväten 20.14.12

20.140.03 Klorderivat av acykliska kolväten 20.14.13

20.140.04 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade 20.14.14

20.140.05 Andra derivat av kolväten 20.14.19

20.140.06 Tekniska fettalkoholer 20.14.21

20.140.07 Monoalkoholer 20.14.22

20.140.08 Dioler, polyalkoholer, cykliska alkoholer och derivat av sådana alkoholer 20.14.23

20.140.09 Fenoler och fenolalkoholer samt derivat av sådana alkoholer 20.14.24

20.140.10 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering 20.14.31

20.140.11 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt derivat av dessa syror 20.14.32

20.140.12

Omättade acykliska monokarboxylsyror, acykliska cyklan-, cyklen- och 

cykloterpenpolykarboxylsyror samt derivat av dessa syror 20.14.33

20.140.13

Aromatiska polykarboxylsyror och karboxylsyror med annan syrefunktion; derivat 

av sådana syror, med undantag av salicylsyra och salter av salicylsyra 20.14.34

Omfattar inte:

       salicylsyra och salter av salicylsyra, jfr 21.100.01

20.140.14 Föreningar med aminofunktion 20.14.41

20.140.15 Aminoföreningar med syrefunktion, utom lysin och glutaminsyra 20.14.42

Omfattar inte:



       lysin och glutaminsyra, jfr 21.100.02

20.140.16

Ureiner; föreningar med karboximidfunktion, föreningar med nitrilfunktion; derivat 

av dessa föreningar 20.14.43

20.140.17 Andra föreningar med nitrogenfunktion 20.14.44

20.140.18

Svavelorganiska föreningar och andra metallorganiska och ickemetallorganiska 

föreningar 20.14.51

20.140.19 Övriga heterocykliska föreningar; nukleinsyror och salter av nukleinsyror 20.14.52

Omfattar inte:

       organiska kvicksilverblandningar, jfr 20.130.16

20.140.20

Estrar av fosforsyra och av andra oorganiska syror (med undantag av estrar av 

hydrogenhalogenider) samt salter av dessa syror; halogen-, sulfo-, nitro- och 

nitrosoderivat av sådana föreningar 20.14.53

20.140.21 Föreningar med aldehydfunktion 20.14.61

20.140.22 Föreningar med keton- eller kinonfunktion 20.14.62

20.140.23

Etrar, organiska peroxider, epoxider, acetaler och hemiacetaler samt derivat av 

sådana föreningar 20.14.63

20.140.24 Andra enzymer och organiska föreningar 20.14.64

20.140.25 Derivat av vegetabiliska produkter eller av hartsprodukter 20.14.71

20.140.26 Träkol 20.14.72

20.140.27

Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från 

stenkol samt liknande produkter 20.14.73

20.140.28 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent 20.14.74

20.140.29 Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt 20.14.75

20.140.30 Avfallslut från massatillverkning 20.14.80

Omfattar inte:

       tallolja, jfr 20.140.25

20.140.31

Delar av tillverkningen av andra organiska baskemikalier som utförs av 

underleverantörer 20.14.99

20.15 Gödselmedel och kväveprodukter

20.150 Gödselmedel och kväveprodukter

20.150.01 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra; ammoniak 20.15.10

20.150.02 Ammoniumklorid; nitriter 20.15.20

20.150.03 Urea 20.15.31

Omfattar inte:

       urea- och ammoniumnitratlösningar, jfr 20.150.08

20.150.04 Ammoniumsulfat 20.15.32

20.150.05 Ammoniumnitrat 20.15.33

20.150.06 Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat 20.15.34

20.150.07

Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska 

ämnen utan gödselverkan 20.15.35

Omfattar inte:

       urea- och ammoniumnitratlösningar, jfr 20.150.08

20.150.08 Urea- och ammoniumnitratlösningar 20.15.36

20.150.09 Övriga kvävegödselmedel och kväveblandningar 20.15.39

Omfattar inte:

       urea- och ammoniumnitratlösningar, jfr 20.150.08

20.150.10 Superfosfater 20.15.41

20.150.11 Andra fosforgödselmedel 20.15.49

20.150.12 Kaliumklorid 20.15.51

20.150.13 Kaliumsulfat 20.15.52

20.150.14 Andra kaligödselmedel 20.15.59

20.150.15 Natriumnitrat 20.15.60



20.150.16 Gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel) 20.15.71

20.150.17 Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) 20.15.72

20.150.18 Monoammoniumfosfat 20.15.73

20.150.19 Gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor 20.15.74

20.150.20 Gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium 20.15.75

20.150.21 Kaliumnitrater 20.15.76

20.150.22

Övriga mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller minst två 

näringsämnen (kväve, fosfat, kalium) 20.15.79

20.150.23 Övriga animaliska eller vegetabiliska gödselmedel 20.15.80

Omfattar också:

       trädgårdsjord med torv som huvudsaklig beståndsdel

       trädgårdsjordblandningar av naturlig jord, sand, lera och mineraler

20.150.24

Delar av tillverkningen av gödselmedel och kväveprodukter som utförs av 

underleverantörer 20.15.99

20.16 Plaster i obearbetad form

20.160 Plaster i obearbetad form

20.160.01 Polymerer av eten, i obearbetad form 20.16.10

20.160.02 Polymerer av styren, i obearbetad form 20.16.20

20.160.03 Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form 20.16.30

20.160.04

Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad form; 

polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra polyestrar, i obearbetad 

form 20.16.40

20.160.05 Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form 20.16.51

20.160.06

Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbetad form; andra 

vinylpolymerer i obearbetad form 20.16.52

20.160.07 Akrylpolymerer i obearbetad form 20.16.53

20.160.08 Polyamider i obearbetad form 20.16.54

20.160.09 Karbamidplaster, tiokarbamidplaster och melaminplaster, i obearbetad form 20.16.55

20.160.10 Andra aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form 20.16.56

20.160.11 Silikoner i obearbetad form 20.16.57

20.160.12 Diverse andra plaster i obearbetad form 20.16.59

20.160.13 Delar av basplastframställningen som utförs av underleverantörer 20.16.99

20.17 Syntetgummi i obearbetad form

20.170 Syntetgummi i obearbetad form

20.170.01 Syntetgummi i obearbetad form 20.17.10

20.170.02 Delar av tillverkningen av syntetiskt basgummi som utförs av underleverantörer 20.17.99

20.2 Bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

20.20 Bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

20.200 Bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

20.200.01 Insektsbekämpningsmedel 20.20.11

Omfattar inte:

       farliga bekämpningsmedel, jfr 20.200.06

20.200.02 Ogräsbekämpningsmedel 20.20.12

Omfattar inte:

       farliga bekämpningsmedel, jfr 20.200.06

20.200.03 Groningshindrande medel samt tillväxtreglerande medel för växter 20.20.13

Omfattar inte:

       farliga bekämpningsmedel, jfr 20.200.06

20.200.04 Desinfektionsmedel 20.20.14

Omfattar inte:



       farliga bekämpningsmedel, jfr 20.200.06

20.200.05 Svampbekämpningsmedel 20.20.15

Omfattar inte:

       farliga bekämpningsmedel, jfr 20.200.06

20.200.06 Farliga bekämpningsmedel 20.20.16

20.200.07 Andra bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter 20.20.19

20.200.08

Delar av tillverkningen av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska 

produkter som utförs av underleverantörer 20.20.99

20.3

Lacker och andra målningsfärger, tryckfärger samt tätnings- och 

utfyllningsmedel

20.30

Lacker och andra målningsfärger, tryckfärger samt tätnings- och 

utfyllningsmedel

20.300

Lacker och andra målningsfärger, tryckfärger samt tätnings- och 

utfyllningsmedel

20.300.01

Lacker och andra målningsfärger på basis av akryl- eller vinylpolymerer, lösta i 

vattenhaltigt medium 20.30.11

20.300.02

Lacker och andra målningsfärger på basis av polyestrar, akryl- eller 

vinylpolymerer, lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar 20.30.12

20.300.03

Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke frittad emalj- och 

glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger och liknande preparat; fritta 20.30.21

20.300.04 Andra lacker och målningsfärger; beredda sickativ 20.30.22

20.300.05 Konstnärsfärger, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger 20.30.23

20.300.06 Tryckfärger 20.30.24

20.300.07

Delar av tillverkningen av färg, lack, tryckfärg m.m. som utförs av 

underleverantörer 20.30.99

20.4 Tvål och såpa, rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar

20.41 Tvål och såpa, tvättmedel, rengöringsmedel och polermedel

20.410 Tvål och såpa, tvättmedel, rengöringsmedel och polermedel

20.410.01 Glycerol 20.41.10

20.410.02 Organiska ytaktiva ämnen, utom tvål och såpa 20.41.20

Omfattar inte:

       tvål, jfr 20.410.03

       toalettartiklar, jfr 20.420.09

20.410.03

Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas 

som tvål; papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller 

belagda med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel 20.41.31

20.410.04 Rengöringsmedel och tvättmedel 20.41.32

20.410.05 Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel 20.41.41

20.410.06 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer 20.41.42

20.410.07 Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall 20.41.43

20.410.08 Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel 20.41.44

20.410.09

Delar av tillverkningen av tvål, såpa, tvättmedel, rengöringsmedel och 

polermedel som utförs av underleverantörer 20.41.99

20.42 Parfymeringsmedel och toalettartiklar

20.420 Parfymeringsmedel och toalettartiklar

20.420.01 Parfymer och luktvatten 20.42.11

20.420.02 Preparat för läpp- och ögonmakeup 20.42.12

20.420.03 Preparat för manikyr eller pedikyr 20.42.13

20.420.04 Puder 20.42.14

20.420.05

Andra preparat för skönhetsvård, makeup eller hudvård (inklusive 

solskyddsmedel) 20.42.15

Omfattar också:

       solskyddsmedel



20.420.06 Hårschampo, hårsprayer, preparat för hårpermanentning 20.42.16

20.420.07 Övrigt hårvatten och övriga hårvårdsmedel 20.42.17

20.420.08

Preparat för mun- eller tandhygien (inklusive pastor och pulver för fästande av 

tandproteser), tandtråd 20.42.18

Omfattar också:

       pastor och pulver för fästande av tandproteser

20.420.09

Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoranter för 

personligt bruk, badpreparat, hårborttagningsmedel samt diverse andra 

parfymeringsmedel, kosmetiska preparat och toalettartiklar 20.42.19

20.420.10

Delar av tillverkningen av parfymer och toalettartiklar som utförs av 

underleverantörer 20.42.99

20.5 Andra kemiska produkter

20.51 Sprängämnen

20.510 Sprängämnen

20.510.01 Krut och beredda sprängämnen 20.51.11

20.510.02

Stubin; tändhattar; rivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel (även 

elektriska) 20.51.12

20.510.03 Fyrverkeripjäser 20.51.13

20.510.04 Signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar 20.51.14

Omfattar inte:

       fyrverkeripjäser, jfr 20.510.03

20.510.05 Tändstickor 20.51.20

20.510.06 Delar av sprängämnestillverkningen som utförs av underleverantörer 20.51.99

20.52 Lim och klister

20.520 Lim och klister

20.520.01 Lim och klister 20.52.10

20.520.02 Delar av tillverkningen av lim och klister som utförs av underleverantörer 20.52.99

20.53 Eteriska oljor

20.530 Eteriska oljor

20.530.01 Eteriska oljor 20.53.10

20.530.02 Delar av tillverkningen av eteriska oljor som utförs av underleverantörer 20.53.99

20.59 Övriga kemiska produkter

20.590 Övriga kemiska produkter

20.590.01

Fotografiska plåtar och film, film för omedelbar bildframställning, ljuskänslig, 

oexponerad; fotografiskt papper 20.59.11

20.590.02

Ljuskänsliga emulsioner för fotografiskt bruk; andra kemiska preparat för 

fotografiskt bruk 20.59.12

20.590.03

Kemiskt modifierade animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor; oätliga 

blandningar av animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor 20.59.20

20.590.04 Bläck, tusch och liknande färger 20.59.30

20.590.05 Smörjmedel 20.59.41

20.590.06

Preparat för motverkande av knackning; tillsatsmedel för mineraloljor och 

liknande produkter 20.59.42

20.590.07

Hydrauliska bromsvätskor; frysskyddsmedel och beredda flytande 

avisningsmedel 20.59.43

20.590.08 Peptoner och andra proteinämnen samt derivat av dessa; hudpulver 20.59.51

Omfattar inte:

       organiska kvicksilverblandningar, jfr 20.130.16

20.590.09

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 20.59.52

20.590.10

Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av 

skivor, plattor eller liknande former 20.59.53



20.590.11 Aktivt kol 20.59.54

20.590.12

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av 

färgämnen samt liknande produkter 20.59.55

20.590.13

Betmedel; flussmedel; beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta 

mjukningsmedel för gummi eller plast; andra beredda katalysatorer; blandningar 

av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener 20.59.56

20.590.14 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter 20.59.57

20.590.15 Biodiesel 20.59.58

Omfattar:

       ren biodiesel, inkluderat syntetisk diesel, oavsett produktionsprocess

20.590.16 Diverse övriga kemiska produkter 20.59.59

Omfattar inte:

       organiska kvicksilverblandningar, jfr 20.130.16

20.590.17 Gelatin och gelatinderivat, inkl. mjölkalbumin 20.59.60

Omfattar också:

       mjölkalbumin

20.590.18

Delar av tillverkningen av övriga kemiska produkter som utförs av 

underleverantörer 20.59.99

20.6 Konstfibrer

20.60 Konstfibrer

20.600 Konstfibrer

20.600.01 Syntetstapelfibrer och fiberkabel av syntetfilament, inte kardade eller kammade 20.60.11

20.600.02 Högstyrkegarn av filamentpolyamid och filamentpolyester 20.60.12

20.600.03 Annat garn av syntetfilament, enkelt 20.60.13

20.600.04 Monofilamentgarn, remsor o.d., av syntetmaterial 20.60.14

20.600.05

Regenatstapelfibrer och fiberkabel av regenatfilament, inte kardade eller 

kammade 20.60.21

20.600.06 Högstyrkegarn av filamentviskos 20.60.22

20.600.07 Annat garn av regenatfilament, enkelt 20.60.23

20.600.08 Monofilamentgarn, remsor o.d., av regenatmaterial 20.60.24

20.600.09 Delar av konstfibertillverkningen som utförs av underleverantörer 20.60.99

21 Farmaceutiska basprodukter och läkemedel

21.1 Farmaceutiska basprodukter

21.10 Farmaceutiska basprodukter

21.100 Farmaceutiska basprodukter

21.100.01 Salicylsyror, o-acetylsalicylsyror, salter och estrar av sådana syror 21.10.10

21.100.02

Lysin och glutaminsyra samt salter av lysin och glutaminsyra; kvaternära 

ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; fosfoaminolipider; amider och 

derivat av amider samt salter av sådana föreningar 21.10.20

21.100.03

Diverse 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 fentiazinringsystem, 

inte vidare kondenserade; hydantoin och derivat av hydantoin 21.10.31

21.100.04 Sulfonamider 21.10.32

21.100.05

Andra sockerarter, kemiskt rena; sockeretrar och sockerestrar samt salter av 

sockeretrar eller sockerestrar 21.10.40

21.100.06 Provitaminer, vitaminer och derivat av dessa ämnen 21.10.51

21.100.07

Hormoner och derivat av hormoner; andra steroider använda främst som 

hormoner 21.10.52

21.100.08

Glykosider och växtalkaloider samt salter, etrar, estrar och andra derivat av 

sådana ämnen 21.10.53

21.100.09 Antibiotika 21.10.54



21.100.10

Körtlar och andra organ; diverse andra extrakter av körtlar eller andra organ och 

andra ämnen och material från människor eller djur 21.10.60

21.100.11

Delar av tillverkningen av farmaceutiska basprodukter som utförs av 

underleverantörer 21.10.99

21.2 Läkemedel; andra farmaceutiska produkter

21.20 Läkemedel; andra farmaceutiska produkter

21.200 Läkemedel; andra farmaceutiska produkter

21.200.01 Läkemedel, innehållande penicilliner eller andra antibiotika 21.20.11

21.200.02 Läkemedel innehållande hormoner men inte innehållande antibiotika 21.20.12

21.200.03

Läkemedel innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte innehållande 

hormoner eller antibiotika 21.20.13

21.200.04 Immunsera och vacciner 21.20.21

21.200.05 Kemiska preventivmedel på basis av hormoner eller spermiedödande ämnen 21.20.22

21.200.06 Diagnostiska reagens och övriga farmaceutiska produkter 21.20.23

21.200.07

Häftplåster, katgut och liknande material; lådor, askar, etuier o.d. med utrustning 

för första förband 21.20.24

21.200.08 Delar av läkemedelstillverkningen som utförs av underleverantörer 21.20.99

22 Gummi- och plastvaror

22.1 Gummivaror

22.11 Däck och slangar; regummering

22.110 Däck och slangar; regummering

22.110.01

Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av sådana slag som används på 

personbilar 22.11.11

22.110.02

Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av sådana slag som används på 

motorcyklar och cyklar 22.11.12

22.110.03

Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av sådana slag som används på 

bussar, lastbilar eller luftfartyg 22.11.13

22.110.04

Däck av sådana slag som används på traktorer; nya däck, andra än massivdäck, 

av andra slag, av gummi 22.11.14

22.110.05 Innerslangar, massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av gummi 22.11.15

22.110.06 Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck 22.11.16

22.110.07 Regummerade däck, andra än massivdäck, av gummi 22.11.20

22.110.08

Delar av tillverkningen av däck och slangar samt regummeringen som utförs av 

underleverantörer 22.11.99

22.19 Andra gummivaror

22.190 Andra gummivaror

22.190.01 Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor 22.19.10

22.190.02

Ovulkat gummi och produkter av ovulkat gummi; mjukgummi i form av tråd, rep, 

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

strängar) 22.19.20

22.190.03 Rör och slangar av mjukgummi 22.19.30

22.190.04 Drivremmar och transportband av mjukgummi 22.19.40

22.190.05 Gummibehandlade textilvävnader, utom kordväv 22.19.50

Omfattar inte:

       kordväv, jfr 13.960.05

22.190.06 Kläder och tillbehör till kläder, av mjukgummi 22.19.60

22.190.07 Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inklusive dinappar), av mjukgummi 22.19.71

Omfattar också:

       dinappar

22.190.08 Golvbeläggningsmaterial och mattor, av mjukgummi utom cellgummi 22.19.72

22.190.09

Diverse andra varor av mjukgummi; hårdgummi i alla former, varor av 

hårdgummi; golvbeläggningsmaterial och mattor, av cellgummi 22.19.73

Omfattar också:

       gummidelar till skodon (t.ex. klackar och läster)



22.190.10 Delar av annan gummivarutillverkning som utförs av underleverantörer 22.19.99

22.2 Plastvaror

22.21 Plattor, duk, rör och profilerade stänger och strängar, av plast

22.210 Plattor, duk, rör och profilerade stänger och strängar, av plast

22.210.01 Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm, av plast 22.21.10

22.210.02 Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast; styva rör av plast 22.21.21

22.210.03

Andra rör och slangar samt rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar, av 

plast 22.21.29

22.210.04

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

kombinerade med annat material 22.21.30

22.210.05 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, porösa 22.21.41

22.210.06 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa 22.21.42

22.210.07 Delar av tillverkningen av plasthalvfabrikat som utförs av underleverantörer 22.21.99

22.22 Förpackningar av plast

22.220 Förpackningar av plast

22.220.01 Säckar, bärkassar och påsar (inklusive strutar), av polymerer av eten 22.22.11

Omfattar också:

       strutar

22.220.02

Säckar, bärkassar och påsar (inklusive strutar), av annan plast än polymerer av 

eten 22.22.12

Omfattar också:

       strutar

22.220.03 Askar, lådor, häckar och liknande artiklar av plast 22.22.13

22.220.04 Damejeanner, flaskor, kannor och liknande artiklar av plast 22.22.14

22.220.05 Andra förpackningar av plast 22.22.19

22.220.06 Delar av plastförpackningstillverkningen som utförs av underleverantörer 22.22.99

22.23 Byggplastvaror

22.230 Byggplastvaror

22.230.01

Golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad av plast, i rullar eller i form av 

plattor 22.23.11

22.230.02

Badkar, tvättställ, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och 

liknande sanitetsgods, av plast 22.23.12

22.230.03

Cisterner, tankar, kar och liknande behållare med en rymd av mer än 300 l, av 

plast 22.23.13

22.230.04

Dörrar, fönster, karmar och dörrtrösklar; fönsterluckor, spjäljalusier och liknande 

varor samt delar till dessa, av plast 22.23.14

22.230.05

Linoleum och hårda golvbeläggningar med annat ytmaterial än plast, dvs. 

halvhårda golvbeläggningsmaterial som vinyl, linoleum osv. 22.23.15

22.230.06 Övriga byggvaror av plast 22.23.19

22.230.07 Monterade och monteringsfärdiga byggnader av plast 22.23.20

Omfattar:

       monteringsfärdiga byggnader, främst av plast, helt hopmonterade och klara 

att använda eller ej hopmonterade

       ej fullständiga byggnader, monterade eller inte monterade, som har 

karaktären av prefabricerade byggnader

Byggnaderna kan avse affärer, skjul, garage, växthus m.m.

22.230.08 Delar av byggplastvarutillverkningen som utförs av underleverantörer 22.23.99

22.29 Andra plastvaror

22.290 Andra plastvaror

22.290.01 Kläder (även handskar) och tillbehör till kläder, av plast 22.29.10

Omfattar också:

       handskar



22.290.02

Plattor, ark, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta plastprodukter, 

självhäftande, i rullar, med en bredd på högst 20 cm 22.29.21

22.290.03

Andra typer av självhäftande plattor, ark, duk, film, folier, tejp, remsor och platta 

plastprodukter 22.29.22

22.290.04 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av plast 22.29.23

22.290.05

Diverse andra delar till belysningsarmatur och belysningsartiklar, namnplåtar 

med belysning och liknande varor, av plast 22.29.24

22.290.06 Kontors- eller skolartiklar i plast 22.29.25

22.290.07

Beslag och tillbehör till möbler, vagnmakararbete eller liknande, av plast; 

statyetter och andra prydnadsartiklar, av plast 22.29.26

22.290.08 Andra plastartiklar 22.29.29

Omfattar också:

       plastdelar till skodon (t.ex. klackar och läster)

22.290.09 Tjänster i samband med tillverkning av andra plastvaror 22.29.91

Omfattar också:

       skärning, gängskärning, beläggning och bearbetning av plastytor

Omfattar inte:

       överdragning av metall, jfr 25.610.02

22.290.10 Delar av annan plastvarutillverkning som utförs av underleverantörer 22.29.99

23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter

23.1 Glas- och glasprodukter

23.11 Planglas

23.110 Planglas

23.110.01 Planglas, gjutet, valsat, draget eller blåst, men inte bearbetat på annat sätt 23.11.11

23.110.02 Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, men inte bearbetat på annat sätt 23.11.12

23.110.03 Delar av framställningen av planglas som utförs av underleverantörer 23.11.99

23.12 Format och bearbetat planglas

23.120 Format och bearbetat planglas

23.120.01

Planglas, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat 

sätt bearbetat, men inte inramat 23.12.11

23.120.02 Säkerhetsglas 23.12.12

23.120.03 Speglar av glas; flerväggiga isolerrutor av glas 23.12.13

23.120.04

Delar av tillverkningen av format och bearbetat planglas som utförs av 

underleverantörer 23.12.99

23.13 Buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas

23.130 Buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas

23.130.01

Flaskor, krukor, burkar och andra behållare, utom ampuller; proppar, lock och 

andra tillslutningsanordningar av glas 23.13.11

Omfattar inte:

       ampuller av glas, jfr 23.190.05

23.130.02 Dricksglas, utom av glaskeramiskt material 23.13.12

23.130.03

Glasvaror som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för 

prydnadsändamål inomhus eller liknande 23.13.13

23.130.04 Glas till termosflaskor eller andra termoskärl 23.13.14

23.130.05

Tjänster avseende färdigbehandling av dricksglas och andra bords- och 

köksglasvaror 23.13.91

Omfattar:

       etsning och beläggning genom förångningsdopning av dricksglas och 

liknande glasvaror

       gravering (t.ex. märkning) av dricksglas och liknande glasvaror

Omfattar inte:

       tryckning på glas,  jfr 18.122.05

23.130.06 Tjänster avseende färdigbehandling av glasförpackningar 23.13.92



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 18.122.05

       justering och gradering av tekniskt glas, jfr 23.190.09

       färdigbehandling av glasampuller, jfr 23.190.09

       rengöring av glasflaskor, jfr 81.290.04

23.130.07

Delar av tillverkningen av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas som 

utförs av underleverantörer 23.13.99

23.14 Glasfiber

23.140 Glasfiber

23.140.01 Roving och andra fiberknippen, även huggna, samt garn, av glasfiber 23.14.11

23.140.02

Tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke vävda produkter, av 

glasfiber 23.14.12

Omfattar inte:

       textilvävnader, jfr 13.200

23.140.03 Delar av tillverkningen av glasfiber som utförs av underleverantörer 23.14.99

23.19 Andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror

23.190 Andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror

23.190.01

Glasmassa, glas i form av kulor (andra än reflexpärlor o.d.), stänger, stavar eller 

rör, obearbetat 23.19.11

Omfattar inte:

       glas i mikrosfärer, jfr 23.190.08

23.190.02

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 23.19.12

23.190.03

Öppna glashöljen (inklusive kolvar och rör) till elektriska lampor e.d. samt delar 

av glas till sådana höljen 23.19.21

23.190.04

Urglas och liknande glas, glas för glasögon, ej optiskt bearbetade; glasglober 

och segment av glasglober för tillverkning av sådana glas 23.19.22

23.190.05

Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas; ampuller 

av glas 23.19.23

23.190.06

Delar till belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar 

o.d., av glas 23.19.24

23.190.07 Elektriska isolerdetaljer av glas 23.19.25

23.190.08 Diverse andra glasvaror 23.19.26

23.190.09

Tjänster avseende färdigbehandling av andra glasvaror, inklusive tekniska 

glasvaror 23.19.91

Omfattar:

       efterbehandling av tekniskt glas, t.ex. justering och skalinställning av glas 

för laboratorier

       efterbehandling av andra glas t.ex. hygieniska eller farmaceutiska råvaror

Omfattar inte:

       tvättning av glasflaskor, jfr 81.290.04

23.190.10

Delar av tillverkningen av andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror, som 

utförs av underleverantörer 23.19.99

Omfattar också:

       delar av tillverkningen av tekniska glasvaror, som utförs av 

underleverantörer

23.2 Eldfasta produkter

23.20 Eldfasta produkter

23.200 Eldfasta produkter



23.200.01

Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga 

fossilmjöl eller jordarter 23.20.11

23.200.02

Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, 

utom av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter 23.20.12

23.200.03

Andra slag av eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande 

eldfasta beredningar 23.20.13

23.200.04 Obrända eldfasta produkter; andra eldfasta keramiska varor 23.20.14

23.200.05 Delar av tillverkningen av eldfasta produkter som utförs av underleverantörer 23.20.99

23.3 Byggmaterial av lergods

23.31 Keramiska golv- och väggplattor

23.310 Keramiska golv- och väggplattor

23.310.01 Keramiska golv- och väggplattor 23.31.10

23.310.02

Delar av tillverkningen av keramiska golv- och väggplattor som utförs av 

underleverantörer 23.31.99

23.32 Murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel

23.320 Murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel

23.320.01 Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d. av keramiskt material 23.32.11

23.320.02

Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och 

andra byggvaror, av keramiskt material 23.32.12

23.320.03 Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material 23.32.13

23.320.04

Delar av tillverkningen av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel som 

utförs av underleverantörer 23.32.99

23.4 Andra porslinsprodukter och keramiska produkter

23.41 Keramiska hushålls- och prydnadsartiklar

23.410 Keramiska hushålls- och prydnadsartiklar

23.410.01 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin 23.41.11

23.410.02

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra 

keramiska material än porslin 23.41.12

23.410.03 Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material 23.41.13

23.410.04

Delar av tillverkningen av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar som utförs 

av underleverantörer 23.41.99

23.42 Sanitetsporslin

23.420 Sanitetsporslin

23.420.01 Sanitetsporslin 23.42.10

23.420.02 Delar av tillverkningen av sanitetsporslin som utförs av underleverantörer 23.42.99

23.43 Keramiska isolatorer o.d.

23.430 Keramiska isolatorer o.d.

23.430.01

Elektriska isolatorer av keramiskt material; isolerdetaljer av keramiskt material 

för elektriska maskiner, apparater och utrustning 23.43.10

23.430.02

Delar av tillverkningen av keramiska isolatorer o.d. som utförs av 

underleverantörer 23.43.99

23.44 Andra tekniska keramiska produkter

23.440 Andra tekniska keramiska produkter

23.440.01 Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av porslin 23.44.11

23.440.02

Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av annat 

keramiskt material än porslin 23.44.12

Omfattar också:

       permanentmagneter av keramik eller ferrit

23.440.03

Delar av tillverkningen av andra tekniska keramiska produkter som utförs av 

underleverantörer 23.44.99

23.49 Andra keramiska produkter

23.490 Andra keramiska produkter

23.490.01

Keramiska produkter som används inom lantbruket och för transport eller 

förpackning av varor 23.49.11



23.490.02 Diverse andra icke eldfasta keramiska produkter 23.49.12

23.490.03

Delar av tillverkningen av andra keramiska produkter som utförs av 

underleverantörer 23.49.99

23.5 Cement, kalk och gips

23.51 Cement

23.510 Cement

23.510.01 Cementklinker 23.51.11

23.510.02 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement 23.51.12

23.510.03 Delar av cementtillverkningen som utförs av underleverantörer 23.51.99

23.52 Kalk och gips

23.520 Kalk och gips

23.520.01 Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk 23.52.10

23.520.02 Gips 23.52.20

23.520.03 Bränd dolomit eller stampmassa av dolomit 23.52.30

23.520.04 Delar av tillverkningen av kalk och gips som utförs av underleverantörer 23.52.99

23.6 Varor av betong, cement och gips

23.61 Betongvaror för byggändamål

23.610 Betongvaror för byggändamål

23.610.01

Takpannor, plattor, murstenar och liknande varor av cement, betong eller 

konstgjord sten 23.61.11

23.610.02

Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- och anläggningsarbeten, 

av cement, betong eller konstgjord sten 23.61.12

23.610.03 Monteringsfärdiga byggnader av betong 23.61.20

Omfattar:

       monteringsfärdiga byggnader, främst av betong, helt hopsatta och färdiga 

för användning eller ej hopsatta

       ofullständiga byggnader, hopsatta eller ej, som har karaktären av 

monteringsfärdiga byggnader

Byggnaderna kan avse bostäder, affärer, garage, m.m.

23.610.04

Delar av tillverkningen av betongvaror för byggändamål som utförs av 

underleverantörer 23.61.99

23.62 Gipsvaror för byggändamål

23.620 Gipsvaror för byggändamål

23.620.01 Gipsvaror för byggändamål 23.62.10

23.620.02

Delar av tillverkningen av gipsvaror för byggändamål som utförs av 

underleverantörer 23.62.99

23.63 Fabriksblandad betong

23.630 Fabriksblandad betong

23.630.01 Fabriksblandad betong 23.63.10

23.630.02 Delar av tillverkningen av fabriksblandad betong som utförs av underleverantörer 23.63.99

23.64 Murbruk

23.640 Murbruk

23.640.01 Murbruk 23.64.10

23.640.02 Delar av tillverkningen av murbruk som utförs av underleverantörer 23.64.99

23.65 Fibercement

23.650 Fibercement

23.650.01

Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska fibrer, halm eller avfall 

av trä, agglomererade med mineraliskt bindemedel 23.65.11

23.650.02 Varor av asbestcement, cellulosacement e.d. 23.65.12

23.650.03 Delar av tillverkningen av fibercementvaror som utförs av underleverantörer 23.65.99



23.69 Andra varor av betong, gips och cement

23.690 Andra varor av betong, gips och cement

23.690.01 Diverse andra varor av gips eller blandningar på basis av gips 23.69.11

23.690.02 Diverse andra varor av cement, betong eller konstgjord sten 23.69.19

23.690.03

Delar av tillverkningen av andra varor av betong, cement och gips som utförs av 

underleverantörer 23.69.99

23.7 Huggen, formad och slutbearbetad sten

23.70 Huggen, formad och slutbearbetad sten

23.701 Huggen, formad och slutbearbetad sten för byggnadsändamål

23.701.01

Marmor, travertin och alabaster, bearbetad för byggnadsändamål, samt varor av 

sådan sten (utom gatsten, kantsten och trottoarsten, stenplattor, stenkuber o.d.); 

konstfärgade korn, skärv och pulver av marmor, travertin och alabaster 23.70.11*

Omfattar inte:

       gatsten, kantsten och trottoarsten, stenplattor, stenkuber o.d., jfr 23.701.02

23.701.02

Annan bearbetad sten för byggnadsändamål samt varor av sådan sten; andra 

konstfärgade korn och annat konstfärgat pulver av natursten; varor av 

agglomererad skiffer 23.70.12*

23.701.03

Delar av tillverkningen av huggen, formad och slutbearbetad sten för 

byggnadsändamål som utförs av underleverantörer 23.70.99*

23.709 Huggen, formad och slutbearbetad sten för prydnadsändamål

23.709.01

Marmor, travertin och alabaster, bearbetad för prydnadsändamål, samt varor av 

sådan sten (utom gatsten, kantsten och trottoarsten, stenplattor, stenkuber o.d.); 

konstfärgade korn, skärv och pulver av marmor, travertin och alabaster 23.70.11*

Omfattar inte:

       gatsten, kantsten och trottoarsten, stenplattor, stenkuber o.d., jfr 23.709.02

23.709.02

Annan bearbetad sten för prydnadsändamål samt varor av sådan sten; andra 

konstfärgade korn och annat konstfärgat pulver av natursten; varor av 

agglomererad skiffer 23.70.12*

23.709.03

Delar av tillverkningen av huggen, formad och slutbearbetad sten för 

prydnadsändamål som utförs av underleverantörer 23.70.99*

23.9 Slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter

23.91 Slipmedel

23.910 Slipmedel

23.910.01

Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d., utan ställning, för stenbearbetning, samt 

delar till sådana varor, av natursten, av agglomererade naturliga eller 

konstgjorda slipmedel eller av keramiskt material 23.91.11

23.910.02

Slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av textilmaterial, papper eller 

papp 23.91.12

23.910.03 Delar av slipmedelstillverkningen som utförs av underleverantörer 23.91.99

23.99 Övriga icke-metalliska mineraliska produkter

23.991 Sten- och mineralull samt varor därav

23.991.01 Sten- och mineralull samt varor därav 23.99.19*

23.991.02

Delar av tillverkningen av sten- och mineralull samt varor därav som utförs av 

underleverantörer 23.99.99*

23.999 Diverse övriga icke-metalliska mineraliska produkter

23.999.01

Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest och 

magnesiumkarbonat; varor av sådana blandningar eller av asbest; 

friktionsmaterial för bromsar, kopplingar o.d., omonterade 23.99.11

23.999.02 Varor av asfalt eller liknande material 23.99.12

23.999.03

Bituminösa blandningar baserade på naturliga eller konstgjorda stenmaterial och 

bitumen, naturasfalt eller liknande som bindemedel 23.99.13

23.999.04

Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat på basis av grafit 

eller annat kol, i form av halvfabrikat 23.99.14

23.999.05 Konstgjord korund 23.99.15



23.999.06 Diverse andra icke-metalliska mineraliska produkter 23.99.19*

Omfattar också:

       kalcinerad kaolin (porslinslera)

       torkad och mald lera 

23.999.07

Delar av tillverkningen av övriga icke-metalliska mineraliska produkter som 

utförs av underleverantörer 23.99.99*

24 Metaller

24.1 Järn och stål samt ferrolegeringar

24.10 Järn och stål samt ferrolegeringar

24.100 Järn och stål samt ferrolegeringar

24.100.01 Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former 24.10.11

24.100.02 Ferrolegeringar 24.10.12

24.100.03

Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra 

porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar 

eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent, i 

oregelbundna stycken, pelletar eller liknande former 24.10.13

24.100.04 Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn eller stål 24.10.14

24.100.05

Olegerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former samt halvfärdiga 

produkter av olegerat stål 24.10.21

24.100.06

Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former samt halvfärdiga 

produkter av rostfritt stål 24.10.22

24.100.07

Annat legerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former samt halvfärdiga 

produkter av annat legerat stål 24.10.23

24.100.08

Valsade platta produkter av olegerat stål, inte vidare bearbetade efter 

varmvalsningen, med en bredd av minst 600 mm 24.10.31

24.100.09

Valsade platta produkter av olegerat stål, inte vidare bearbetade efter 

varmvalsningen, med en bredd av mindre än 600 mm 24.10.32

24.100.10

Valsade platta produkter av rostfritt stål, inte vidare bearbetade efter 

varmvalsningen, med en bredd av minst 600 mm 24.10.33

 24.100.11

Valsade platta produkter av rostfritt stål, inte vidare bearbetade efter 

varmvalsningen, med en bredd av mindre än 600 mm 24.10.34

24.100.12

Valsade platta produkter av annat legerat stål, inte vidare bearbetade efter 

varmvalsningen, med en bredd av minst 600 mm 24.10.35

 24.100.13

Valsade platta produkter av annat legerat stål, inte vidare bearbetade efter 

varmvalsningen, med en bredd av mindre än 600 mm (utom produkter av 

kisellegerat stål för elektriskt ändamål) 24.10.36

Omfattar inte:

       produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, jfr 24.100.19 

24.100.14

Valsade platta produkter av olegerat stål, inte vidare bearbetade efter 

kallvalsningen, med en bredd av minst 600 mm 24.10.41

 24.100.15

Valsade platta produkter av rostfritt stål, inte vidare bearbetade efter 

kallvalsningen, med en bredd av minst 600 mm 24.10.42

24.100.16

Valsade platta produkter av annat legerat stål, inte vidare bearbetade efter 

kallvalsningen, med en bredd av minst 600 mm 24.10.43

24.100.17

Valsade platta produkter av olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, 

pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag 24.10.51

 24.100.18

Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av minst 600 mm, 

pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag 24.10.52

24.100.19

Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en 

bredd av minst 600 mm 24.10.53

24.100.20

Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en 

bredd av mindre än 600 mm 24.10.54

24.100.21 Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av mindre än 600 mm 24.10.55

24.100.22 Stång av olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar 24.10.61

24.100.23

Annan stång av stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, även 

vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad 24.10.62



Omfattar också:

       stång av stål, vriden efter valsningen

24.100.24 Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar 24.10.63

24.100.25

Annan stång av rostfritt stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller 

strängpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad 24.10.64

Omfattar också:

       stång av rostfritt stål, vriden efter valsningen

24.100.26 Stång av annat legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar 24.10.65

24.100.27

Annan stång av annat legerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller 

strängpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad 24.10.66

Omfattar också:

       stång av annat legerat stål, vriden efter valsningen

24.100.28 Ihåligt borrstål 24.10.67

24.100.29

Öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare 

bearbetade, av olegerat stål 24.10.71

24.100.30

Öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare 

bearbetade, av rostfritt stål 24.10.72

24.100.31

Öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare 

bearbetade, av annat legerat stål 24.10.73

24.100.32 Spont och svetsade öppna profiler av stål 24.10.74

 24.100.33 Banbyggnadsmateriel av stål för järnvägar eller spårvägar 24.10.75

 24.100.34

Delar av framställningen av järn och stål samt ferrolegeringar som utförs av 

underleverantörer 24.10.99

24.2 Rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål

24.20 Rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål

24.200 Rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål

24.200.01

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), 

sömlösa, av stål 24.20.11

24.200.02

Foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter 

olja eller gas, sömlösa, av stål 24.20.12

24.200.03 Andra slags rör, med runt tvärsnitt, av stål 24.20.13

24.200.04 Rör med annat än runt tvärsnitt och ihåliga profiler, av stål 24.20.14

24.200.05

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), 

svetsade, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål 24.20.21

24.200.06

Foderrör och borrör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller 

gas, svetsade, av stål, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm 24.20.22

24.200.07

Andra rör med runt tvärsnitt, svetsade, med en ytterdiameter av mer än 

406,4 mm, av stål 24.20.23

24.200.08

Andra rör av stål med runt tvärsnitt, t.ex. hopböjda utan fogning eller nitade, med 

en ytterdiameter av mer än 406,4 mm 24.20.24

 24.200.09

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), 

svetsade, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av stål 24.20.31

  24.200.10

Foderrör och borrör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller 

gas, svetsade, av stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm 24.20.32

24.200.11

Andra rör med runt tvärsnitt, svetsade, med en ytterdiameter av högst 

406,4 mm, av stål 24.20.33

24.200.12

Rör med annat än runt tvärsnitt, svetsade, av stål, med en ytterdiameter av 

högst 406,4 mm 24.20.34

24.200.13

Andra rör av stål, t.ex. hopböjda utan fogning eller nitade, med en ytterdiameter 

av högst 406,4 mm 24.20.35

24.200.14 Rördelar av annat stål än gjutstål 24.20.40

24.200.15

Delar av tillverkningen av rör, ihåliga profiler och tillbehör av stål som utförs av 

underleverantörer 24.20.99

24.3 Andra produkter av primärbearbetat stål

24.31 Kalldragna stänger



24.310 Kalldragna stänger

24.310.01 Kalldragna stänger och massiva profiler av olegerat stål 24.31.10

24.310.02 Kalldragna stänger och massiva profiler av annat legerat stål än rostfritt stål 24.31.20

24.310.03 Kalldragna stänger och massiva profiler av rostfritt stål 24.31.30

24.310.04 Delar av tillverkningen av kalldragna stänger som utförs av underleverantörer 24.31.99

24.32 Kallvalsade stålband

24.320 Kallvalsade stålband

24.320.01 Kallvalsade platta obelagda stålprodukter med en bredd av mindre än 600 mm 24.32.10

24.320.02

Kallvalsade platta stålprodukter, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller 

försedda med annat överdrag, med en bredd av mindre än 600 mm 24.32.20

24.320.03 Delar av tillverkningen av kallvalsade stålband som utförs av underleverantörer 24.32.99

24.33 Produkter av stål som tillformats eller färdigbehandlats i kallt tillstånd

24.330 Produkter av stål som tillformats eller färdigbehandlats i kallt tillstånd

24.330.01

Öppna profiler av olegerat stål som tillformats eller färdigbehandlats i kallt 

tillstånd 24.33.11

24.330.02 Öppna profiler av rostfritt stål som tillformats eller färdigbehandlats i kallt tillstånd 24.33.12

24.330.03 Profilerad plåt av olegerat stål 24.33.20

24.330.04 Sandwichpaneler av överdragen stålplåt 24.33.30

24.330.05

Delar av tillverkningen av produkter som tillformats eller färdigbehandlats i kallt 

tillstånd som utförs av underleverantörer 24.33.99

24.34 Kalldragen tråd av stål

24.340 Kalldragen tråd av stål

24.340.01 Kalldragen tråd av olegerat stål 24.34.11

24.340.02 Kalldragen tråd av rostfritt stål 24.34.12

24.340.03 Kalldragen tråd av annat legerat stål 24.34.13

24.340.04 Delar av tillverkningen av kalldragen tråd som utförs av underleverantörer 24.34.99

24.4 Andra metaller än järn

24.41 Ädelmetaller

24.410 Ädelmetaller

24.410.01 Silver, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller i pulver 24.41.10

24.410.02 Guld, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller i pulver 24.41.20

24.410.03 Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver 24.41.30

24.410.04

Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetad eller i form av 

halvfabrikat 24.41.40

24.410.05

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

plätering av platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat 24.41.50

24.410.06 Delar av framställningen av ädelmetaller som utförs av underleverantörer 24.41.99

24.42 Aluminium

24.420 Aluminium

24.420.01 Aluminium i obearbetad form 24.42.11

24.420.02 Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund 24.42.12

Omfattar inte:

       konstgjord korund, jfr 23.999.05

24.420.03 Pulver och fjäll av aluminium 24.42.21

24.420.04 Stång och profiler av aluminium 24.42.22

24.420.05 Aluminiumtråd 24.42.23

24.420.06 Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm 24.42.24

24.420.07 Folier av aluminium, med en tjocklek av högst 0,2 mm 24.42.25



24.420.08 Rör och rördelar av aluminium 24.42.26

24.420.09 Delar av aluminiumframställningen som utförs av underleverantörer 24.42.99

24.43 Bly, zink och tenn

24.430 Bly, zink och tenn

24.430.01 Bly i obearbetad form 24.43.11

24.430.02 Zink i obearbetad form 24.43.12

24.430.03 Tenn i obearbetad form 24.43.13

24.430.04 Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly 24.43.21

24.430.05 Stoft, pulver och fjäll av zink 24.43.22

24.430.06 Stång, profiler och tråd av zink; plåt, band och folier av zink 24.43.23

24.430.07 Stång, profiler och tråd av tenn 24.43.24

24.430.08 Delar av framställningen av bly, zink och tenn som utförs av underleverantörer 24.43.99

24.44 Koppar

24.440 Koppar

24.440.01 Kopparskärsten; cementkoppar 24.44.11

24.440.02 Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering 24.44.12

24.440.03 Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form; kopparförlegeringar 24.44.13

24.440.04 Pulver och fjäll av koppar 24.44.21

24.440.05 Stång och profiler av koppar 24.44.22

24.440.06 Koppartråd 24.44.23

24.440.07 Plåt och band av koppar, med en tjocklek av mer än 0,15 mm 24.44.24

24.440.08 Folier av koppar, med en tjocklek av högst 0,15 mm 24.44.25

24.440.09 Rör och rördelar av koppar 24.44.26

24.440.10 Delar av kopparframställningen som utförs av underleverantörer 24.44.99

24.45 Andra metaller

24.450 Andra metaller

24.450.01 Nickel i obearbetad form 24.45.11

24.450.02

Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av 

nickel 24.45.12

24.450.03 Pulver och fjäll av nickel 24.45.21

24.450.04 Stång, profiler och tråd av nickel 24.45.22

24.450.05 Plåt, band och folier av nickel 24.45.23

24.450.06 Rör och rördelar av nickel 24.45.24

24.450.07

Andra icke järnhaltiga metaller och produkter av andra icke järnhaltiga metaller; 

kermeter; aska och återstoder, innehållande metaller eller metallföreningar 24.45.30

24.450.08 Delar av framställningen av andra metaller som utförs av underleverantörer 24.45.99

24.46 Kärnbränslematerial

24.460 Kärnbränslematerial

  24.460.01

Naturligt uran och föreningar av naturligt uran; legeringar, dispersioner 

(inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande 

naturligt uran eller föreningar av naturligt uran 24.46.10

Omfattar också:

      kermeter

24.460.02 Delar av framställningen av kärnbränslematerial som utförs av underleverantörer 24.46.99

24.5 Tjänster avseende gjutning av metall

24.51 Tjänster avseende gjutning av järn

24.510 Tjänster avseende gjutning av järn

24.510.01 Tjänster avseende gjutning av aducerjärn 24.51.11

24.510.02 Tjänster avseende gjutning av segjärn (sfäroidal grafit) 24.51.12



24.510.03 Tjänster avseende gjutning av gråjärn 24.51.13

24.510.04 Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn 24.51.20

24.510.05 Rördelar av gjutjärn 24.51.30

24.510.06 Delar av gjutningen av järn som utförs av underleverantörer 24.51.99

24.52 Tjänster avseende gjutning av stål

24.520 Tjänster avseende gjutning av stål

24.520.01 Tjänster avseende gjutning av stål 24.52.10

24.520.02 Rör av centrifugalgjutet stål 24.52.20

24.520.03 Rördelar av gjutstål 24.52.30

24.53 Tjänster avseende gjutning av lättmetaller

24.530 Tjänster avseende gjutning av lättmetaller

24.530.00 Tjänster avseende gjutning av lättmetaller 24.53.10

24.54 Tjänster avseende gjutning av andra metaller

24.540 Tjänster avseende gjutning av andra metaller

24.540.00 Tjänster avseende gjutning av andra metaller 24.54.10

25 Metallvaror, utom maskiner och apparater

Omfattar inte:

       maskiner och apparater, jfr huvudgrupp 28

25.1 Byggnadsmetallvaror

25.11 Metallstommar och delar därav

25.110 Metallstommar och delar därav

25.110.01 Monteringsfärdiga byggnader av metall 25.11.10

Omfattar:

       prefabricerade byggnader, huvudsakligen gjorda av metall, antingen fullt 

monterade och färdiga för användning eller omonterade

       ej kompletta byggnader, antingen monterade eller ej, som har den 

väsentliga karaktären av prefabricerade byggnader

Byggnaderna kan avse bostäder, affärer, garage, m.m.

25.110.02 Broar och brosektioner av järn eller stål 25.11.21

25.110.03 Torn och fackverksmaster av järn eller stål 25.11.22

25.110.04

Andra metallstommar och delar därav, plåt, stång, profiler, rör o.d., av järn, stål 

eller aluminium 25.11.23

25.110.05

Delar av tillverkningen av metallstommar och delar därav som utförs av 

underleverantörer 25.11.99

25.12 Dörrar och fönster av metall

25.120 Dörrar och fönster av metall

25.120.01 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av metall 25.12.10

25.120.02

Delar av tillverkningen av dörrar och fönster av metall som utförs av 

underleverantörer 25.12.99

25.2 Cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall

25.21 Radiatorer och pannor för centraluppvärmning

25.210 Radiatorer och pannor för centraluppvärmning

25.210.01

Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk 

uppvärmningsanordning, av järn eller stål 25.21.11

25.210.02 Pannor för centraluppvärmning, för produktion av varmvatten eller lågtrycksånga 25.21.12

25.210.03 Delar till värmepannor för centraluppvärmning 25.21.13

25.210.04

Delar av tillverkningen av radiatorer och pannor för centraluppvärmning som 

utförs av underleverantörer 25.21.99

25.29 Andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall

25.290 Andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall



25.290.01

Cisterner, tankar, kar och liknande behållare (andra än för komprimerad eller till 

vätska förtätad gas) av järn, stål eller aluminium, med en rymd av mer än 300 l, 

inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller 

avkylning 25.29.11

25.290.02 Metallbehållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas 25.29.12

25.290.03

Delar av tillverkningen av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 

som utförs av underleverantörer 25.29.99

25.3 Ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning

25.30 Ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning

Omfattar inte:

       pannor för centraluppvärmning, jfr 25.210.01-25.210.03

25.300 Ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning

25.300.01 Ångpannor och andra ånggeneratorer; hetvattenpannor 25.30.11

25.300.02

Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer; kondensorer 

för ångmaskiner 25.30.12

25.300.03 Delar till ånggeneratorer 25.30.13

25.300.04 Kärnreaktorer, exkl. isotopseparatorer 25.30.21

25.300.05 Delar av kärnreaktorer, exkl. isotopseparatorer 25.30.22

25.300.06

Delar av tillverkningen av ånggeneratorer utom pannor för centraluppvärmning 

som utförs av underleverantörer 25.30.99

Omfattar inte:

       delar av tillverkningen av pannor för centraluppvärmning som utförs av 

underleverantörer, jfr 25.210.04

25.4 Vapen och ammunition

25.40 Vapen och ammunition

25.400 Vapen och ammunition

25.400.01 Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler och liknande 25.40.11

25.400.02 Revolvrar, pistoler, icke-militära eldvapen och liknande artiklar 25.40.12

25.400.03

Bomber, robotprojektiler och liknande krigsammunition; annan ammunition 

(inklusive patroner) och projektiler samt delar till sådana 25.40.13

25.400.04 Delar till vapen för militärt bruk och andra vapen 25.40.14

25.400.05

Delar av tillverkningen av vapen och ammunition som utförs av 

underleverantörer 25.40.99

25.5

Tjänster avseende smidning, pressning, prägling och valsning av metall; 

pulvermetallurgi

25.50

Tjänster avseende smidning, pressning, prägling och valsning av metall; 

pulvermetallurgi

25.500

Tjänster avseende smidning, pressning, prägling och valsning av metall; 

pulvermetallurgi

25.500.01 Tjänster avseende smidning av metall 25.50.11

Omfattar också:

       kalldrivning

25.500.02 Tjänster avseende prägling av metall 25.50.12

Omfattar:

       prägling, efter ritningar, av andra metaller än järn

25.500.03 Tjänster avseende annan metallbearbetning 25.50.13

25.500.04 Pulvermetallurgi 25.50.20

Omfattar:

       framställning av metallföremål direkt med metallpulver som bas, genom 

värmebehandling (sintring) eller under tryck

       framställning av slipande eller skärande delar gjorda av metalliskt karbid

25.6 Tjänster avseende beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten

25.61 Tjänster avseende beläggning och överdragning av metall

25.610 Tjänster avseende beläggning och överdragning av metall



25.610.01 Tjänster avseende metallöverdragning av metall 25.61.11

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

25.610.02 Tjänster avseende överdragning av metall med andra material än metall 25.61.12

Omfattar:

       överdragning med plast

       annan överdragning (fosfatering, emaljering m.m.)

25.610.03 Tjänster avseende värmebehandling av metall, utom överdragning med metall 25.61.21

25.610.04 Tjänster avseende annan ytbehandling av metall 25.61.22

Omfattar:

       målning och lackering

       anodisering

       vakuummetallisering

       annan ytbehandling med metall

Omfattar inte:

       vakuummetallisering av plastdetaljer, jfr 22.290.09

25.62 Metallegotjänster

25.620 Metallegotjänster

25.620.01 Tjänster avseende svarvning av metalldelar 25.62.10

Omfattar:

       tillverkningsarbeten på svarvade metalldelar

25.620.02 Andra metallegotjänster 25.62.20

Omfattar:

       allmänna metallegoarbeten såsom arborrning, fräsning, skavning, hyvling, 

läppning, driftning, planing, sågning, slipning, svetsning, skarvning etc.

       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 av metall, om detta inte ingår i produktionen

       bockning av armeringsstål

       ingravering med laser på arbetsstycken av metall

25.7 Bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror

25.71 Bestick

25.710 Bestick

25.710.01 Knivar, utom knivar för maskiner; saxar samt skär till saxar 25.71.11

25.710.02 Rakknivar, rakhyvlar och rakblad 25.71.12

Omfattar också:

       rakblad i bandform

25.710.03

Andra skär- och klippverktyg; artiklar och satser av artiklar för manikyr eller 

pedikyr 25.71.13

25.710.04

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och 

liknande köks- och bordsartiklar 25.71.14

25.710.05 Svärd, värjor, bajonetter, lansar och liknande vapen samt delar till dessa 25.71.15

25.710.06 Delar av tillverkningen av bestick som utförs av underleverantörer 25.71.99

25.72 Lås och gångjärn



25.720 Lås och gångjärn

25.720.01

Hänglås, lås av sådana slag som används till motorfordon och till möbler, av 

oädel metall 25.72.11

25.720.02 Lås av oädel metall, utom hänglås och lås för motorfordon och möbler 25.72.12

25.720.03 Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås samt delar därav 25.72.13

25.720.04

Gångjärn, beslag och liknande artiklar, som är lämpliga för motorfordon, 

byggnader, möbler o.d., av oädel metall 25.72.14

25.720.05 Delar av tillverkningen av lås och gångjärn som utförs av underleverantörer 25.72.99

25.73 Verktyg och redskap

25.730 Verktyg och redskap

25.730.01

Handverktyg och handredskap av sådana slag som används inom jordbruk, 

trädgårdsskötsel eller skogsbruk 25.73.10

25.730.02 Handsågar; blad för alla slags sågar 25.73.20

25.730.03 Andra handverktyg och handredskap 25.73.30

25.730.04

Utbytbara verktyg för handverktyg eller verktygsmaskiner, för gängning, borrning, 

fräsning och svarvning 25.73.40

25.730.05

Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller, 

gjutformar och andra formar för metall 25.73.50

25.730.06 Andra verktyg och redskap 25.73.60

25.730.07 Delar av tillverkningen av verktyg och redskap som utförs av underleverantörer 25.73.99

25.9 Andra metallvaror

25.91 Stålfat och dylika behållare

25.910 Stålfat och dylika behållare

25.910.01

Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för 

alla slags ämnen utom gas, med en rymd av 50–300 l, inte försedda med 

maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning 25.91.11

25.910.02

Tankar, fat, burkar (utom de som är avsedda att tillslutas genom lödning eller 

falsning), flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags 

ämnen utom gas, med en rymd av mindre än 50 l, inte försedda med maskinell 

utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning 25.91.12

Omfattar inte:

       burkar av järn eller stål avsedda att tillslutas genom lödning eller falsning, 

jfr 25.920.01

25.910.03

Delar av tillverkningen av stålfat och dylika behållare som utförs av 

underleverantörer 25.91.99

25.92 Lättmetallförpackningar

25.920 Lättmetallförpackningar

25.920.01

Burkar av järn eller stål avsedda att tillslutas genom lödning eller falsning, med 

en rymd av mindre än 50 l 25.92.11

25.920.02

Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av aluminium, för alla slags 

ämnen utom gas, med en rymd av högst 300 l 25.92.12

25.920.03 Kronkorkar, proppar, kapsyler och lock, av oädel metall 25.92.13

25.920.04

Delar av tillverkningen av lättmetallförpackningar som utförs av 

underleverantörer 25.92.99

25.93 Metalltrådvaror, kedjor och fjädrar

25.930 Metalltrådvaror, kedjor och fjädrar

25.930.01

Tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band, sling o.d., av järn eller stål, utan 

elektrisk isolering 25.93.11

25.930.02

Taggtråd av järn eller stål; tvinnad tråd, flätade band o.d., av koppar eller 

aluminium, utan elektrisk isolering 25.93.12

25.930.03

Duk, galler och nät, av järn-, stål- eller koppartråd; klippnät av järn, stål eller 

koppar 25.93.13

25.930.04 Spik, stift, spikbleck, märlor och liknande artiklar 25.93.14

25.930.05

Tråd, stavar, rör, plattor och elektroder o.d. av metall, överdragna eller fyllda 

med flussmedel 25.93.15



25.930.06 Fjädrar och fjäderblad, av järn eller stål; kopparfjädrar 25.93.16

25.930.07 Kättingar och kedjor, utom ledbultkedjor, och delar till dessa 25.93.17

Omfattar inte:

       ledbultkedjor, av järn eller stål,  jfr 28.150.02

25.930.08

Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar och liknande artiklar för 

handarbete, av järn eller stål; knappnålar, säkerhetsnålar och liknande artiklar av 

järn eller stål 25.93.18

25.930.09

Delar av tillverkningen av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar som utförs av 

underleverantörer 25.93.99

25.94 Nitar och skruvar

25.940 Nitar och skruvar

25.940.01 Diverse gängade artiklar av järn eller stål 25.94.11

25.940.02 Diverse ogängade artiklar av järn eller stål 25.94.12

25.940.03 Gängade och ogängade artiklar av koppar 25.94.13

25.940.04 Delar av tillverkningen av nitar och skruvar som utförs av underleverantörer 25.94.99

25.99 Övriga metallvaror

25.991 Diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggändamål

25.991.01

Diskbänkar och tvättställ, badkar och annat sanitetsgods samt delar till 

sanitetsgods, av järn, stål, koppar eller aluminium 25.99.11

25.991.02

Delar av tillverkningen av diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för 

byggändamål som utförs av underleverantörer 25.99.99*

25.999 Diverse övriga metallvaror

25.999.01

Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn, 

stål, koppar eller aluminium 25.99.12

25.999.02

Kassaskåp, kassakistor samt dörrar till kassavalv e.d., armerade eller på annat 

sätt förstärkta, förvaringsfack för kassavalv samt kassaskrin, dokumentskrin 

o.d., av oädel metall 25.99.21

25.999.03

Brevkorgar, manuskripthållare, pennfat, stämpelställ och liknande kontors- och 

skrivbordsartiklar, av oädel metall, andra än kontorsmöbler 25.99.22

25.999.04

Mekanismer och beslag för samlingspärmar eller brevordnare, brevklämmor och 

liknande kontorsartiklar samt häftklammer, av oädel metall 25.99.23

25.999.05

Statyetter och andra prydnadsföremål, fotografi-, tavelramar och liknande ramar 

samt speglar, av oädel metall 25.99.24

25.999.06

Knäppen, byglar med knäppe, spännen med eller utan knäppe, hakar, hyskor, 

snörhålsringar o.d., av oädel metall, av sådana slag som används till kläder, 

skodon, markiser, handväskor, reseffekter e.d.; rörnitar och tvåspetsnitar, av 

oädel metall; pärlor och paljetter, av oädel metall 25.99.25

25.999.07 Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar 25.99.26

25.999.08 Diverse andra artiklar av oädel metall 25.99.29

Omfattar också:

       metalliska permanentmagneter

25.999.09

Delar av tillverkningen av diverse övriga metallvaror som utförs av 

underleverantörer 25.99.99*

26 Datorer, elektronikvaror och optik

26.1 Elektroniska komponenter och kretskort

26.11 Elektroniska komponenter

26.110 Elektroniska komponenter

26.110.01 Bildrör för televisionsmottagare; rör till televisionskameror; andra katodstrålerör 26.11.11

26.110.02 Magnetroner, klystroner, mikrovågsrör samt andra mottagar- och förstärkarrör 26.11.12

26.110.03

Dioder; transistorer; tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer 

(triacs) 26.11.21

26.110.04

Halvledarkomponenter eller halvledarelement; lysdioder; monterade 

piezoelektriska kristaller; delar och tillbehör till dessa 26.11.22

26.110.05 Elektroniska integrerade kretsar 26.11.30



26.110.06 Övriga delar till elektronrör och andra elektroniska komponenter 26.11.40

26.110.07 Mönsterkort 26.11.50

26.110.08 Tjänster i samband med tillverkning av elektroniska integrerade kretsar 26.11.91

Omfattar:

       montering av mikrodelar på integrerade kretsar

26.110.09

Delar av tillverkningen av elektroniska komponenter som utförs av 

underleverantörer 26.11.99

26.12 Kretskort

26.120 Kretskort

26.120.01 Monterade kretskort 26.12.10

26.120.02

Ljudkort, videokort, nätverkskort och liknande kort för maskiner för automatisk 

databehandling 26.12.20

26.120.03 Smartkort 26.12.30

26.120.04

Tjänster i samband med tillverkning av mönsterkort och mikromontering på 

mönsterkort 26.12.91

Omfattar:

       montering av mikrodelar på tryckta kretsar

       etsning, beläggning genom lack eller ångbeläggning på kretskort och 

halvledare

26.120.05 Delar av tillverkningen av kretskort som utförs av underleverantörer 26.12.99

26.2 Datorer och kringutrustning

26.20 Datorer och kringutrustning

26.200 Datorer och kringutrustning

26.200.01

Bärbara maskiner för automatisk databehandling, med en vikt av högst 10 kg, 

t.ex. portföljdatorer och handdatorer 26.20.11

Omfattar också:

       pekdatorer

26.200.02

Kassaterminaler, uttagsautomater och liknande apparater som kan kopplas till 

en dator eller ett datornät 26.20.12

26.200.03

Digitala maskiner för automatisk databehandling, där det inom samma hölje 

finns åtminstone en centralenhet samt en in -och en utmatningsenhet, 

kombinerade eller ej 26.20.13

26.200.04 Digitala maskiner för automatisk databehandling, i form av system 26.20.14

26.200.05

Andra digitala maskiner för automatisk databehandling, där det inom samma 

hölje ingår en eller två stycken av följande typer av enheter: lagringsenheter, 

inmatningsenheter och utmatningsenheter 26.20.15

26.200.06 In- eller utmatningsenheter, med eller utan lagringsenheter inom samma hölje 26.20.16

26.200.07 Monitorer och projektorer som huvudsakligen används i ett ADB-system 26.20.17

26.200.08

Enheter som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, skanning, kopiering 

och telefaxöverföring 26.20.18

26.200.09 Lagringsenheter 26.20.21

26.200.10 Icke-flyktiga halvledarminnen 26.20.22

26.200.11 Andra enheter till maskiner för automatisk databehandling 26.20.30

26.200.12 Delar och tillbehör till datorer 26.20.40

26.200.13 Tjänster i samband med tillverkning av datorer och kringutrustning 26.20.91

26.200.14

Delar av tillverkningen av datorer och kringutrustning som utförs av 

underleverantörer 26.20.99

26.3 Kommunikationsutrustning

26.30 Kommunikationsutrustning

26.300 Kommunikationsutrustning

26.300.01 Apparater för sändning, med inbyggd utrustning för mottagning 26.30.11

26.300.02 Apparater för sändning, utan inbyggd utrustning för mottagning 26.30.12

26.300.03 Televisionskameror 26.30.13

26.300.04 Apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar 26.30.21



26.300.05 Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät 26.30.22

Omfattar också:

       smarttelefoner (smart phones)

26.300.06

Andra telefoner och apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller 

andra data, inbegripet apparater för kommunikation i trådnät eller trådlösa nät 

(såsom LAN och WAN) 26.30.23

Omfattar också:

       apparater för kommunikation i trådnät eller trådlösa nät (såsom LAN och 

WAN)

26.300.07 Delar till elektriska apparater för telefoni eller telegrafi 26.30.30

26.300.08

Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar till radio- och TV-sändare och 

TV-kameror 26.30.40

26.300.09 Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d. 26.30.50

26.300.10 Delar av tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d. 26.30.60

26.300.11

Delar av tillverkningen av kommunikationsutrustning som utförs av 

underleverantörer 26.30.99

26.4 Hemelektronik

26.40 Hemelektronik

26.400 Hemelektronik

26.400.01

Rundradiomottagare (utom till bilar), med eller utan inbyggd utrustning för 

inspelning eller återgivning av ljud eller ett ur 26.40.11

Omfattar inte:

       rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana 

slag som används i motorfordon, jfr 26.400.02

26.400.02

Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, av sådana slag 

som används i motorfordon 26.40.12

26.400.03

Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd 

utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler 26.40.20

26.400.04

Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare och andra apparater 

för ljudåtergivning 26.40.31

26.400.05 Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning 26.40.32

26.400.06

Videokameror och annan utrustning för inspelning eller återgivning av 

videosignaler 26.40.33

26.400.07

Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare och som inte i 

första hand används i ett ADB-system 26.40.34

26.400.08 Mikrofoner och mikrofonstativ 26.40.41

26.400.09 Högtalare; hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon 26.40.42

26.400.10 Tonfrekvensförstärkare; ljudförstärkaranläggningar 26.40.43

26.400.11 Andra apparater för radiotelefoni eller radiotelegrafi 26.40.44

26.400.12 Delar och tillbehör till ljud- och videoanläggningar 26.40.51

26.400.13 Delar till radiomottagare och radiosändare 26.40.52

26.400.14

Spelkonsoler (som används med en televisionsmottagare eller som innehåller en 

skärm) och andra skicklighets- eller turspel med elektronisk skärm 26.40.60

26.400.15 Delar av tillverkningen av hemelektronik som utförs av underleverantörer 26.40.99

26.5 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur

26.51 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering

26.510 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering

26.510.01 Kompasser; andra instrument och apparater för navigering 26.51.11

Omfattar:

       instrument och apparater för navigering såsom GPS och Galileo

26.510.02

Teodoliter och takymetrar; andra instrument och apparater för lantmäteri, 

hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi och geofysik 26.51.12

Omfattar inte:

       avståndsmätare, jfr 26.700.11

26.510.03 Radarapparater och apparater för radionavigering 26.51.20



26.510.04 Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre 26.51.31

26.510.05 Ritbord och ritapparater, andra ritinstrument och räkneinstrument 26.51.32

26.510.06 Övriga instrument för manuell längdmätning (t.ex. mikrometrar och skjutmått) 26.51.33

Omfattar också:

       mikrometrar och skjutmått

26.510.07 Instrument och apparater för mätning eller påvisande av joniserande strålning 26.51.41

26.510.08 Katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer 26.51.42

26.510.09 Instrument för mätning av elektriska storheter, utan registreringsanordning 26.51.43

26.510.10 Instrument och apparater för telekommunikation 26.51.44

26.510.11 Andra instrument och apparater för mätning av elektriska storheter 26.51.45

26.510.12

Areometrar, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och 

psykrometrar 26.51.51

26.510.13 Instrument för mätning av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. 26.51.52

26.510.14 Andra instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys 26.51.53

Omfattar inte:

       ljusmätare, jfr 26.700.11

26.510.15 Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror 26.51.61

Omfattar inte:

       optiska mikroskop, jfr 26.700.09

26.510.16 Maskiner och apparater för provning av materials mekaniska egenskaper 26.51.62

26.510.17 Förbruknings- och produktionsmätare för gas, vätskor eller elektricitet 26.51.63

26.510.18 Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar; hastighetsmätare och takometrar 26.51.64

Omfattar inte:

       stroboskop, jfr 26.700.11

26.510.19 Hydrauliska eller pneumatiska instrument och apparater för automatisk reglering 26.51.65

26.510.20 Diverse andra instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll 26.51.66

Omfattar inte:

       profilprojektorer och optiska intrument och apparater för mätning och 

kontroll, jfr 26.700.11

26.510.21

Termostater, tryckregulatorer och andra instrument och apparater för automatisk 

reglering 26.51.70

26.510.22 Delar till radarapparater och apparater för radionavigering 26.51.81

26.510.23

Delar och tillbehör till varor i 26.510.02, 26.510.05, 26.510.06, 26.510.07-11 och 

26.510.12-14; mikrotomer; diverse andra delar 26.51.82

26.510.24 Delar och tillbehör till mikroskop (andra än optiska) och diffraktionskameror 26.51.83

26.510.25 Delar och tillbehör till varor i 26.510.17 och 26.510.18 26.51.84

26.510.26

Delar och tillbehör till instrument och apparater i 26.510.19, 26.510.20 och 

26.510.21 26.51.85

26.510.27 Delar och tillbehör till instrument och apparater i 26.510.01 och 26.510.06 26.51.86

26.510.28

Delar av tillverkningen av instrument för mätning, provning och navigering som 

utförs av underleverantörer 26.51.99

26.52 Ur

26.520 Ur

26.520.01

Armbandsur, fickur, med boett av ädelmetall eller metall med plätering av 

ädelmetall 26.52.11

Omfattar också:

       stoppur

26.520.02 Andra armbandsur, fickur och andra ur, även med stoppursfunktion 26.52.12



26.520.03 Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon 26.52.13

26.520.04 Vägg- och bordsur med fickursverk; väckarur och väggur; andra ur 26.52.14

26.520.05 Urverk 26.52.21

26.520.06 Boetter till ur samt delar till sådana 26.52.22

26.520.07 Andra urdelar 26.52.23

26.520.08

Tidkontrollur, tidstämpelur, parkeringsmätare; tidströmställare med urverk eller 

synkronmotor 26.52.24

26.520.09 Delar av urtillverkningen som utförs av underleverantörer 26.52.99

26.6 Strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning

26.60 Strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning

26.600 Strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning

26.600.01 Apparater baserade på utnyttjande av röntgen-, alfa-, beta- eller gammastrålar 26.60.11

26.600.02 Apparater för elektrodiagnostik, för medicinskt bruk 26.60.12

26.600.03

Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus, för medicinskt, 

kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk 26.60.13

26.600.04 Pacemakrar; hörapparater 26.60.14

26.600.05 Tjänster i samband med tillverkning av medicinska instrument 26.60.91

26.600.06

Delar av tillverkningen av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och 

elektroterapeutisk utrustning som utförs av underleverantörer 26.60.99

26.7 Optiska instrument och fotoutrustning

26.70 Optiska instrument och fotoutrustning

26.700 Optiska instrument och fotoutrustning

26.700.01

Objektiv för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller 

förminskningsapparater 26.70.11

26.700.02

Stillbildskameror för framställning av klichéer eller andra tryckformar; 

stillbildskameror för fotografering av dokument på mikrofilm, mikrofiche o.d. 26.70.12

26.700.03 Digitala kameror 26.70.13

26.700.04 Kameror för omedelbar bildframställning och andra stillbildskameror 26.70.14

26.700.05 Kinokameror 26.70.15

26.700.06 Kinoprojektorer 26.70.16

26.700.07 Annan fotografisk utrustning; delar och tillbehör till fotografisk utrustning 26.70.19

Omfattar:

       diabildsprojektorer

       mikrokortläsare

       fotografisk förstorings- och förminskningsutrustning

       fotografiska ficklampor

26.700.08

Skivor och plattor av polariserande material; linser, prismor, speglar och andra 

optiska element (utom av glas som inte är optiskt bearbetat), monterade eller 

omonterade, men ej för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller 

förminskningsapparater 26.70.21

Omfattar inte:

       glas till glasögon som inte är optiskt bearbetade, jfr 23.190.04

26.700.09

Kikare (monokulära och binokulära) och andra teleskop; andra astronomiska 

instrument; optiska mikroskop 26.70.22

26.700.10

Anordningar med flytande kristaller; lasrar, andra än laserdioder; diverse andra 

optiska apparater och instrument 26.70.23

26.700.11 Optiska apparater och instrument för mätning och kontroll 26.70.24

26.700.12

Delar och tillbehör till kikare (monokulära och binokulära) och andra teleskop, till 

andra astronomiska instrument samt till optiska mikroskop 26.70.25

26.700.13

Delar och tillbehör till anordningar med flytande kristaller, lasrar (andra än 

laserdioder), diverse andra optiska apparater och instrument 26.70.26



26.700.14

Delar av tillverkningen av optiska instrument och fotoutrustning som utförs av 

underleverantörer 26.70.99

26.8 Magnetiska och optiska medier

26.80 Magnetiska och optiska medier

26.800 Magnetiska och optiska medier

26.800.01 Oinspelade magnetiska medier, utom kort med magnetremsa 26.80.11

Omfattar inte:

       kort med magnetremsa, jfr 26.800.04

26.800.02 Oinspelade optiska medier 26.80.12

26.800.03 Andra inspelningsmedier, inkl. matriser för skivtillverkning 26.80.13

Omfattar också:

       matriser för skivtillverkning

26.800.04 Kort med magnetremsa 26.80.14

26.800.05

Delar av tillverkningen av magnetiska och optiska medier som utförs av 

underleverantörer 26.80.99

27 Elapparatur

27.1

Elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och 

elkontrollapparater

27.11 Elmotorer, generatorer och transformatorer

27.110 Elmotorer, generatorer och transformatorer

27.110.01

Motorer med en uteffekt av högst 37,5 W; andra likströmsmotorer; 

likströmsgeneratorer 27.11.10

27.110.02 Universalmotorer med en uteffekt av mer än 37,5 W 27.11.21

27.110.03 Växelströmsmotorer, 1-fas 27.11.22

27.110.04 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av högst 750 W 27.11.23

27.110.05

Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 

kW 27.11.24

27.110.06 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer än 75 kW 27.11.25

27.110.07 Växelströmsgeneratorer 27.11.26

27.110.08 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning 27.11.31

27.110.09

Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning; andra 

generatoraggregat; elektriska roterande omformare 27.11.32

27.110.10 Dielektriska transformatorer med vätskeisolation 27.11.41

27.110.11 Andra transformatorer, med en normaleffekt av högst 16 kVA 27.11.42

27.110.12 Andra transformatorer, med en normaleffekt av mer än 16 kVA 27.11.43

27.110.13 Förkopplingsdon för gasurladdningslampor; andra induktionsspolar 27.11.50

Omfattar inte:

       växelriktare, likriktare, omformare, jfr 27.900.08

27.110.14 Delar till elmotorer och generatorer 27.11.61

27.110.15 Delar till transformatorer och induktionsspolar 27.11.62

27.110.16

Delar av tillverkningen av elmotorer, generatorer och transformatorer som utförs 

av underleverantörer 27.11.99

27.12 Eldistributions- och elkontrollapparater

27.120 Eldistributions- och elkontrollapparater

27.120.01

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande 

av elektriska kretsar, för en driftspänning av mer än 1 000 V 27.12.10

Omfattar inte:

       stötvågsfilter, för en driftspänning av mer än 1 000 V (utom för spänning på 

distributionsnivå), jfr 27.900.10

27.120.02 Smältsäkringar, för en driftspänning av högst 1 000 V 27.12.21

27.120.03 Automatiska brytare, för en driftspänning av högst 1 000 V 27.12.22

27.120.04

Övriga artiklar för skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av 

högst 1 000 V 27.12.23



27.120.05 Reläer, för en driftspänning av högst 1 000 V 27.12.24

27.120.06

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

elektriska kretsar, för en driftsspänning av högst 1 000 V 27.12.31

27.120.07

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

elektriska kretsar, för en driftsspänning av mer än 1 000 V 27.12.32

27.120.08 Delar till eldistributions- och elkontrollapparater 27.12.40

27.120.09

Delar av tillverkningen av eldistributions- och elkontrollapparater som utförs av 

underleverantörer 27.12.99

27.2 Batterier och ackumulatorer

27.20 Batterier och ackumulatorer

27.200 Batterier och ackumulatorer

27.200.01 Galvaniska element och batterier 27.20.11

27.200.02 Delar till galvaniska element och batterier 27.20.12

27.200.03 Blyackumulatorer som används som startbatterier för kolvmotorer 27.20.21

27.200.04 Andra blyackumulatorer 27.20.22

Omfattar inte:

       blyackumulatorer som används för startbatterier för kolvmotorer, jfr 

27.200.03

27.200.05

Nickelkadmium-, nickelmetallhydrid-, litiumjon-, litiumpolymer- och 

nickeljärnackumulatorer samt andra elektriska ackumulatorer 27.20.23

27.200.06 Delar till elektriska ackumulatorer, även separatorer 27.20.24

Omfattar också:

       separatorer

27.200.07 Delar av batteri- och ackumulatortillverkningen som utförs av underleverantörer 27.20.99

27.3 Kablar och kabeltillbehör

27.31 Optiska fiberkablar

27.310 Optiska fiberkablar

27.310.01 Optiska fiberkablar gjorda av separat mantlade fibrer 27.31.11

27.310.02

Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar (utom sådana som är 

gjorda av separat mantlade fibrer) 27.31.12

Omfattar inte:

       optiska fiberkablar gjorda av separat mantlade fibrer, jfr 27.310.01

27.310.03 Delar av tillverkningen av optiska fiberkablar som utförs av underleverantörer 27.31.99

27.32 Andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar

27.320 Andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar

27.320.01 Isolerad tråd för lindning av spolar 27.32.11

27.320.02 Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare 27.32.12

27.320.03 Andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1 000 V 27.32.13

Omfattar inte:

       apparatkablar, förlängningssladdar och andra elektriska anslutningssladdar 

med isolerad tråd och anslutningsdon, jfr 27.900.11

27.320.04 Andra elektriska ledare, för en spänning av mer än 1 000 V 27.32.14

27.320.05

Delar av tillverkningen av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar 

som utförs av underleverantörer 27.32.99

27.33 Kabeltillbehör

27.330 Kabeltillbehör

27.330.01 Strömställare, för en driftspänning av högst 1 000 V 27.33.11

27.330.02 Glödlampshållare, för en driftspänning av högst 1 000 V 27.33.12

27.330.03

Övriga stickproppar, uttag och andra apparater och artiklar för brytning, 

omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar 27.33.13



27.330.04 Elektriska isolerdetaljer av plast 27.33.14

27.330.05 Delar av tillverkningen av kabeltillbehör som utförs av underleverantörer 27.33.99

27.4 Belysningsarmatur

27.40 Belysningsarmatur

27.400 Belysningsarmatur

27.400.01 S.k. sealed beam lamp units 27.40.11

27.400.02 Volframhalogenlampor, utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus 27.40.12

Omfattar inte:

        lampor för ultraviolett eller infrarött ljus, jfr 27.400.05

27.400.03

Andra glödlampor med en effekt av högst 200 W och för en driftspänning av mer 

än 100 V 27.40.13

27.400.04 Övriga glödlampor 27.40.14

27.400.05 Gasurladdningslampor; lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor 27.40.15

27.400.06

Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla (t.ex. torrbatterier, ackumulatorer 

eller generatorer) 27.40.21

27.400.07 Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor 27.40.22

27.400.08 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska 27.40.23

27.400.09 Ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. 27.40.24

27.400.10 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor 27.40.25

27.400.11 Diverse andra lampor och belysningsartiklar 27.40.30

Omfattar inte:

        fotografiska ficklampor och ficklampsapparater, jfr 26.700.07

27.400.12 Delar till glödlampor och gasurladdningslampor 27.40.41

27.400.13 Delar till lampor och belysningsartiklar 27.40.42

27.400.14 Delar av tillverkningen av belysningsartiklar som utförs av underleverantörer 27.40.99

27.5 Hushållsmaskiner och hushållsapparater

27.51 Elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater

27.510 Elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater

27.510.01 Kylskåp och frysar för hushållsbruk 27.51.11

27.510.02 Diskmaskiner för hushållsbruk 27.51.12

27.510.03 Vattentvättmaskiner och torkmaskiner för hushållsbruk 27.51.13

27.510.04 Elektriska filtar 27.51.14

27.510.05 Fläktar och ventilations- eller cirkulationskåpor för hushållsbruk 27.51.15

27.510.06 Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor 27.51.21

27.510.07

Rakapparater, hårborttagningsapparater och hårklippningsapparater med 

inbyggd elektrisk motor 27.51.22

27.510.08

Elektriska värmeapparater för hårbehandling eller för torkning av händerna; 

elektriska stryk- och pressjärn 27.51.23

27.510.09 Andra elektriska värmeapparater 27.51.24

27.510.10 Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare 27.51.25

27.510.11 Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller golvvärme 27.51.26

27.510.12 Mikrovågsugnar 27.51.27

27.510.13 Andra ugnar; spisar, kokplattor, grillar och rostar för hushållsbruk 27.51.28

27.510.14 Elektriska värmemotstånd 27.51.29

27.510.15 Delar till elektriska hushållsapparater 27.51.30

27.510.16

Delar av tillverkningen av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 

som utförs av underleverantörer 27.51.99

27.52 Icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater

27.520 Icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater

27.520.01

Icke-elektriska hushållsapparater för matlagning samt tallriksvärmare, av järn, 

stål eller koppar 27.52.11



27.520.02 Icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater såsom kaminer o.d. 27.52.12

27.520.03

Diverse icke-elektriska varmluftsgeneratorer eller varmluftsfördelare, av järn eller 

stål 27.52.13

27.520.04 Icke-elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare 27.52.14

27.520.05

Delar till kaminer, spisar, tallriksvärmare och liknande icke-elektriska 

hushållsmaskiner och hushållsapparater 27.52.20

27.520.06

Delar av tillverkningen av icke-elektriska hushållsmaskiner och 

hushållsapparater som utförs av underleverantörer 27.52.99

27.9 Annan elapparatur

27.90 Annan elapparatur

27.900 Annan elapparatur

27.900.01 Elektriska maskiner och apparater med självständiga funktioner 27.90.11

Omfattar inte:

        ackumulatorladdare, jfr 27.110.13

27.900.02

Elektriska isolatorer (utom av glas och keramiskt material); isolerdetaljer (utom 

av keramiskt material och plast) för elektriska maskiner, apparater eller 

utrustning; elektriska isolerrör 27.90.12

27.900.03

Kolelektroder och andra artiklar av grafit eller annat kol av sådana slag som 

används för elektriskt ändamål 27.90.13

27.900.04

Indikatorpaneler med flytande kristaller eller lysdioder; elektrisk signalapparatur 

med ljud- eller ljussignal 27.90.20

27.900.05

Elektriska verktyg för hård- och mjuklödning och svetsar; elektriska maskiner 

och apparater för varmsprutning av metall eller hårdmetall 27.90.31

27.900.06

Delar till elektriska verktyg för hård- och mjuklödning och svetsar; elektriska 

maskiner och apparater för varmsprutning av metall eller hårdmetall 27.90.32

27.900.07

Delar till annan elapparatur; diverse andra elektriska delar till maskiner och 

apparater 27.90.33

27.900.08 Växelriktare, likriktare, omformare 27.90.41

27.900.09 Bränsleceller 27.90.42

27.900.10 Stötvågsfilter, för en driftspänning av mer än 1 000 V 27.90.43

27.900.11

Apparatkablar, förlängningssladdar och andra elektriska anslutningssladdar med 

isolerad tråd och anslutningsdon 27.90.44

27.900.12

Elektromagneter; elektromagnetiska kopplingar och bromsar; elektromagnetiska 

lyftdon; elektromagnetiska partikelacceleratorer; elektriska signalgeneratorer och 

diverse annan elapparatur 27.90.45

Omfattar också:

       solarier

27.900.13

Fasta kondensatorer för användning i kretsar med 50/60 Hz och som kan arbeta 

vid en reaktiv effekt av minst 0,5 kvar 27.90.51

27.900.14 Andra fasta kondensatorer 27.90.52

27.900.15 Vridkondensatorer och andra variabla kondensatorer 27.90.53

27.900.16 Elektriska motstånd, andra än värmemotstånd 27.90.60

Omfattar inte:

        elektriska värmemotstånd, jfr 27.510.14

27.900.17

Elektrisk signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning för järnvägar, 

spårvägar, landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, 

hamnanläggningar eller flygfält 27.90.70

27.900.18 Delar till elektriska kondensatorer 27.90.81

27.900.19 Delar till elektriska motstånd, reostater och potentiometrar 27.90.82

27.900.20 Delar av tillverkningen av annan elapparatur som utförs av underleverantörer 27.90.99

28 Övriga maskiner

28.1 Maskiner för allmänt ändamål

28.11 Motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon

Omfattar inte:

        förbränningsmotorer som används för motorfordon, jfr 29.10



        motorer för flygplan och rymdfarkoster, jfr 30.300

        förbränningskolvmotorer med gnisttändning för motorcyklar, jfr 30.910

28.110 Motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon

28.110.01 Utombordsmotorer 28.11.11

28.110.02 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning för fartygsdrift; andra motorer 28.11.12

28.110.03

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning utom för luftfartyg och 

fordon 28.11.13

28.110.04 Ångturbiner 28.11.21

28.110.05 Hydrauliska turbiner och vattenhjul 28.11.22

28.110.06 Gasturbinmotorer, utom turbojet- och turbopropmotorer 28.11.23

28.110.07 Vindturbiner 28.11.24

28.110.08 Delar till ångturbiner 28.11.31

28.110.09 Delar till hydrauliska turbiner och vattenhjul, inklusive regulatorer 28.11.32

Omfattar också:

       hydraliska turbiner och vattenhjulregulatorer

28.110.10 Delar till gasturbiner (utom turbojet- och turbopropmotorer) 28.11.33

Omfattar inte:

        turbojets- och turbopropmotorer, jfr 30.300.02

28.110.11

Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning, utom delar till 

luftfartygsmotorer 28.11.41

Omfattar inte:

        delar till luftfartygsmotorer med gnisttändning, jfr 30.300.05

        delar till turbojets- och turbopropmotorer, jfr 30.300.06

28.110.12 Delar till diverse andra motorer 28.11.42

28.110.13

Delar av tillverkningen av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon som 

utförs av underleverantörer 28.11.99

Omfattar inte:

        delar av tillverkningen av motorfordon som utförts av underleverantörer , jfr 

29.101.11 eller 29.102.10

        delar av tillverkningen av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. som utförts av 

underleverantörer , jfr 30.300.15

        delar av tillverkningen av motorcyklar som utförts av underleverantörer , jfr 

30.910.07

28.12 Fluidteknisk utrustning

28.120 Fluidteknisk utrustning

28.120.01 Linjärt arbetande hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer (cylindrar) 28.12.11

28.120.02 Roterande hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer 28.12.12

28.120.03 Hydrauliska pumpar 28.12.13

28.120.04 Hydrauliska ventiler och tryckluftsventiler 28.12.14

28.120.05 Hydrauliska enheter 28.12.15

28.120.06 Hydrauliska system 28.12.16

28.120.07 Delar till hydraulik- och pneumatikprodukter 28.12.20

28.120.08

Delar av tillverkningen av hydraulik- och pneumatikprodukter som utförs av 

underleverantörer 28.12.99

28.13 Andra pumpar och kompressorer

28.130 Andra pumpar och kompressorer

28.130.01 Bränsle-, smörjmedels- och kylmedelspumpar; betongpumpar 28.13.11

28.130.02 Andra kolv- eller membranpumpar för vätskor 28.13.12

28.130.03 Andra roterande förträngningspumpar för vätskor 28.13.13

28.130.04 Andra centrifugalpumpar och andra vätskepumpar 28.13.14

28.130.05 Vakuumpumpar 28.13.21

28.130.06 Hand- eller fotdrivna luftpumpar 28.13.22



28.130.07 Luftkompressorer för kyl- eller frysutrustning 28.13.23

28.130.08 Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett att dragas 28.13.24

28.130.09 Turbokompressorer 28.13.25

28.130.10 Kolvkompressorer 28.13.26

28.130.11 Rotationskompressorer, med en eller flera axlar 28.13.27

28.130.12 Andra kompressorer 28.13.28

28.130.13 Delar till vätskepumpar; delar till vätskeelevatorer 28.13.31

28.130.14

Delar till luft- eller vakuumpumpar, till kompressorer för luft eller andra gaser 

samt till fläktar och kåpor 28.13.32

28.130.15

Delar av tillverkningen av andra pumpar och kompressorer som utförs av 

underleverantörer 28.13.99

28.14 Andra kranar och ventiler

28.140 Andra kranar och ventiler

28.140.01 Reducer-, kontroll-, back- och säkerhetsventiler 28.14.11

28.140.02

Kranar, ventiler och liknande varor för sanitetsutrustning o.d.; ventiler till 

radiatorer för centralvärmeanläggningar 28.14.12

28.140.03 Processregleringsventiler, slidventiler, sätesventiler och andra ventiler 28.14.13

28.140.04 Delar till kranar, ventiler och liknande artiklar 28.14.20

28.140.05

Delar av tillverkningen av övriga kranar och ventiler som utförs av 

underleverantörer 28.14.99

28.15 Lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring

28.150 Lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring

28.150.01 Kullager och rullager 28.15.10

28.150.02 Ledbultkedjor, av järn eller stål 28.15.21

28.150.03 Transmissionsaxlar, inklusive kamaxlar och vevaxlar, och vevar 28.15.22

Omfattar också:

       kamaxlar och vevaxlar

28.150.04 Lagerhus och glidlager 28.15.23

28.150.05

Kuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor 

och andra utväxlingar 28.15.24

28.150.06 Svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor 28.15.25

Omfattar också:

       blockskivor

28.150.07 Friktionskopplingar och andra axelkopplingar, inklusive universalkopplingar 28.15.26

Omfattar också:

       universalkopplingar

28.150.08 Kulor, nålar och rullar; delar till kul- och rullager 28.15.31

28.150.09 Delar till ledbultkedjor, av järn eller stål 28.15.32

28.150.10 Övriga delar till lager samt andra delar för kraftöverföring 28.15.39

28.150.11

Delar av tillverkningen av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring som 

utförs av underleverantörer 28.15.99

28.2 Andra maskiner för allmänt ändamål

28.21 Ugnar och brännare

28.210 Ugnar och brännare

28.210.01

Brännare; mekaniska eldningsapparater (stokrar) och eldstadsrostar; mekaniska 

anordningar för avlägsnande av aska och liknande 28.21.11

28.210.02

Industri- eller laboratorieugnar, icke elektriska, inklusive förbränningsugnar, utom 

ugnar för bagerier och konditorier 28.21.12

Omfattar också:

       förbränningsugnar

Omfattar inte:

        ugnar för bagerier och konditorier, icke elektriska, jfr 28.930.05



28.210.03

Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk; utrustning med induktiv eller 

elektrisk uppvärmning 28.21.13

28.210.04 Delar till brännare och ugnar 28.21.14

28.210.05 Delar av tillverkningen av ugnar och brännare som utförs av underleverantörer 28.21.99

28.22 Lyft- och godshanteringsanordningar

28.220 Lyft- och godshanteringsanordningar

28.220.01 Taljor och lyftblock 28.22.11

28.220.02

Gruvspel; vinschar speciellt konstruerade för användning under jord; andra 

vinschar; gångspel 28.22.12

28.220.03 Domkrafter 28.22.13

28.220.04 Lyftkranar; mobila portallyftare, grensletruckar och krantruckar 28.22.14

28.220.05 Gaffeltruckar, andra truckar; dragtruckar som används på järnvägsperronger 28.22.15

28.220.06 Hissar, rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer 28.22.16

28.220.07

Pneumatiska elevatorer och andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och 

godstransportörer 28.22.17

28.220.08

Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan godshantering, lastning 

eller lossning 28.22.18

28.220.09 Delar till maskiner och apparater för lyftning eller annan godshantering 28.22.19

28.220.10 Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger till kranar, grävmaskiner och liknande 28.22.20

28.220.11

Delar av tillverkningen av lyft- och godshanteringsanordningar som utförs av 

underleverantörer 28.22.99

28.23 Kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)

Omfattar inte:

        datorer och kringutrustning, jfr 26.20

28.230 Kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)

28.230.01 Bokföringsmaskiner och liknande maskiner med inbyggt räkneverk 28.23.10

Omfattar:

       skrivmaskiner och ordbearbetningsmaskiner

       elektroniska räknemaskiner samt datainsamlings-, återgivnings-, och 

avläsningsmaskiner med räknefunktion i fickstorlek

       kassaapparater, frankeringsmaskiner, biljettmaskiner och liknande 

maskiner med inbyggt räkneverk

28.230.02 Kontorsmaskiner 28.23.21

Omfattar:

       fotokopieringsapparater med optiskt system eller av kontakttyp samt 

värmekopieringsapparater

       offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp

28.230.03 Delar och tillbehör till kontorsmaskiner 28.23.22

28.230.04

Tjänster i samband med tillverkning av kontors- och bokföringsmaskiner (utom 

datorer och kringutrustning) 28.23.91

Omfattar inte:

        tjänster i samband med tillverkning av datorer och kringutrustning, jfr 

26.200.13

28.230.05

Delar av tillverkningen av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer 

och kringutrustning) som utförs av underleverantörer 28.23.99

Omfattar inte:

       delar av tillverkningen av datorer och kringutrustning som utförs av 

underleverantörer, jfr 26.200.14

28.24 Motordrivna handverktyg

28.240 Motordrivna handverktyg

28.240.01 Elektromekaniska handverktyg med inbyggd elektrisk motor 28.24.11

28.240.02 Andra motordrivna handverktyg 28.24.12

28.240.03 Delar till elektromekaniska handverktyg med inbyggd elektrisk motor 28.24.21



28.240.04 Delar till andra motordrivna handverktyg 28.24.22

28.240.05

Delar av tillverkningen av motordrivna handverktyg som utförs av 

underleverantörer 28.24.99

28.25 Maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll

28.250 Maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll

28.250.01

Värmeväxlare samt maskiner och apparater för kondensering av luft eller annan 

gas till vätska, utom för hushåll 28.25.11

28.250.02 Luftkonditioneringsapparater 28.25.12

28.250.03 Kyl- och frysutrustning samt värmepumpar, utom för hushåll 28.25.13

28.250.04

Övriga maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser, utom för 

hushåll 28.25.14

28.250.05 Andra fläktar än bords-, golv-, vägg-, fönster-eller takfläktar, utom för hushåll 28.25.20

28.250.06

Delar till kyl- och frysutrustning, luftkonditioneringsapparater samt till 

värmepumpar 28.25.30

28.250.07

Delar av tillverkningen av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom 

för hushåll som utförs av underleverantörer 28.25.99

28.29 Övriga maskiner för allmänt ändamål

28.290 Övriga maskiner för allmänt ändamål

28.290.01

Generatorer för gengas eller vattengas; generatorer för framställning av 

acetylengas o.d.; maskiner och apparater för destillering eller rektifiering 28.29.11

28.290.02 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor 28.29.12

28.290.03 Oljefilter, bränslefilter och luftrenare till förbränningsmotorer 28.29.13

28.290.04

Maskiner och apparater för rengöring, påfyllning, tillslutning o.d. av flaskor eller 

andra kärl 28.29.21

28.290.05

Brandsläckningsapparater, sprutpistoler, ångbläster- och sandblästerapparater 

och liknande apparater, utom för jordbruksändamål 28.29.22

28.290.06 Packningar av metallplåt; mekaniska tätningar 28.29.23

28.290.07

Vågar för industriändamål; vågar för kontinuerlig vägning av varor på 

transportörer; tolerans- och doseringsvågar 28.29.31

Omfattar också:

       precisionsverktyg för användning av maskinoperatörer

28.290.08 Personvågar och hushållsvågar 28.29.32

28.290.09 Andra vågar och annan mätutrustning 28.29.39

Omfattar också:

       vattenpass, måttband och liknande handverktyg

28.290.10 Centrifuger, utom mjölkseparatorer och torkcentrifuger 28.29.41

28.290.11

Kalandrar eller andra valsmaskiner, utom maskiner för bearbetning av metall 

eller glas 28.29.42

28.290.12 Försäljningsautomater 28.29.43

28.290.13 Diskmaskiner för industriändamål 28.29.50

28.290.14

Diverse andra maskiner och apparater, för behandling av material genom 

förfaranden som inbegriper temperaturförändring 28.29.60

28.290.15

Icke elektriska verktyg för hård- och mjuklödning och svetsar och delar till 

sådana; maskiner och apparater för ythärdning med gas 28.29.70

28.290.16 Delar till generatorer för gengas eller vattengas 28.29.81

28.290.17

Delar till centrifuger; delar till maskiner och apparater för filtrering eller rening av 

vätskor eller gaser 28.29.82

28.290.18

Delar till kalandrar eller andra valsmaskiner; delar till sprutmaskiner, vikter till 

vågar, delar till försäljningsautomater 28.29.83

28.290.19

Andra delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska 

kopplingsanordningar 28.29.84

28.290.20

Delar till diskmaskiner och till maskiner för rengöring, påfyllning, förpackning 

eller inslagning 28.29.85

28.290.21

Delar till icke elektriska verktyg för hård- och mjuklödning och svetsar; maskiner 

och apparater för ythärdning med gas 28.29.86



28.290.22

Delar av tillverkningen av övriga maskiner för allmänt ändamål som utförs av 

underleverantörer 28.29.99

28.3 Jord- och skogsbruksmaskiner

28.30 Jord- och skogsbruksmaskiner

28.300 Jord- och skogsbruksmaskiner

28.300.01 Förarledda traktorer 28.30.10

28.300.02 Traktorer, med en effekt av högst 37 kW 28.30.21

28.300.03 Traktorer, med en effekt större än 37 kW men högst 59 kW 28.30.22

28.300.04 Traktorer, med en effekt större än 59 kW 28.30.23

28.300.05 Plogar 28.30.31

28.300.06 Harvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor 28.30.32

28.300.07 Såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner 28.30.33

28.300.08 Gödselspridare 28.30.34

28.300.09 Andra jordbearbetningsmaskiner 28.30.39

28.300.10 Gräsklippningsmaskiner 28.30.40

28.300.11 Slåttermaskiner, inklusive knivbalkar avsedda att monteras på traktorer 28.30.51

Omfattar också:

       knivbalkar avsedda att monteras på traktorer

28.300.12 Maskiner och redskap för höskörd, utom slåttermaskiner 28.30.52

28.300.13 Halm- och foderpressar, även med pickup 28.30.53

Omfattar också:

       pickuppressar

28.300.14 Bet-, rotfrukts- och potatisupptagare 28.30.54

28.300.15 Andra maskiner och redskap för skörd och tröskning 28.30.59

28.300.16

Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller 

pulver, för jordbruket eller trädgårdsnäringen 28.30.60

28.300.17

Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar för 

jordbruksändamål 28.30.70

28.300.18

Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter 

utom frön, spannmål och trindsäd 28.30.81

Omfattar inte:

        maskiner och apparater för rensning eller sortering av frön, spannmål och 

trindsäd, jfr 28.930.09

28.300.19 Mjölkningsmaskiner 28.30.82

28.300.20 Maskiner och apparater för beredning av djurfoder 28.30.83

28.300.21 Äggkläckningsapparater och kycklingmödrar 28.30.84

28.300.22 Maskiner och apparater för fjäderfäavel 28.30.85

28.300.23

Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, 

fjäderfäavel eller biodling 28.30.86

28.300.24 Delar till andra maskiner och redskap för skörd och tröskning 28.30.91

28.300.25 Delar till jordbearbetningsmaskiner 28.30.92

28.300.26 Delar till andra jordbruksmaskiner 28.30.93

28.300.27 Delar till mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för mejerihantering 28.30.94

28.300.28

Delar av tillverkningen av jord- och skogsbruksmaskiner som utförs av 

underleverantörer 28.30.99

28.4 Maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner

28.41 Maskiner för metallbearbetning

28.410 Maskiner för metallbearbetning

28.410.01 Verktygsmaskiner för bearbetning av metall med laser, ultraljud o.d. 28.41.11

Omfattar också:

       vattenskärningsmaskiner

28.410.02

Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet 

samt transfermaskiner, för metallbearbetning 28.41.12



28.410.03 Svarvar för avlägsnande av metall 28.41.21

28.410.04

Verktygsmaskiner för borrning, arborrning eller fräsning i metall; andra 

gängskärningsmaskiner för metallbearbetning 28.41.22

Omfattar inte:

        stationära rotationsborrmaskiner eller roterande slagborrmaskiner, 

28.490.03

28.410.05

Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning eller annan ytbehandling av 

metall 28.41.23

28.410.06

Verktygsmaskiner för hyvling, sågning, kapning eller annan avverkande 

bearbetning av metaller 28.41.24

Omfattar inte:

        filmaskiner, jfr 28.490.03

28.410.07 Maskiner för bockning, falsning eller riktning av metaller 28.41.31

28.410.08 Maskiner för klippning och stansning av metaller 28.41.32

Omfattar inte:

        plåtskärmaskiner, jfr 28.490.03

28.410.09

Smidesmaskiner; hydrauliska pressar och andra pressar för bearbetning av 

metall 28.41.33

28.410.10

Övriga verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av metall, hårdmetall 

eller annan kermet 28.41.34

Omfattar inte:

        nitmaskiner, jfr 28.490.03

28.410.11 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för metallbearbetning 28.41.40

28.410.12

Delar av tillverkningen av maskiner för metallbearbetning som utförs av 

underleverantörer 28.41.99

28.49 Övriga verktygsmaskiner

28.490 Övriga verktygsmaskiner

28.490.01

Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong eller 

liknande mineraliska material eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd 28.49.11

28.490.02

Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller 

liknande hårda material; maskiner för elmetallisering 28.49.12

28.490.03

Stationära rotationsborrmaskiner eller roterande slagborrmaskiner, filmaskiner, 

nitmaskiner, plåtskärmaskiner 28.49.13

28.490.04 Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden, för verktygsmaskiner 28.49.21

28.490.05 Materialhållare för verktygsmaskiner 28.49.22

28.490.06 Delningsdockor och andra specifika fastsättningsdon för verktygsmaskiner 28.49.23

28.490.07

Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, 

hårdgummi och liknande hårda material 28.49.24

28.490.08

Delar av tillverkningen av övriga verktygsmaskiner som utförs av 

underleverantörer 28.49.99

28.9 Andra specialmaskiner

28.91 Maskiner för metallurgi

28.910 Maskiner för metallurgi

28.910.01 Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner; metallvalsverk 28.91.11

28.910.02 Delar till maskiner för metallurgi; delar till metallvalsverk 28.91.12

28.910.03

Delar av tillverkningen av maskiner för metallurgi som utförs av 

underleverantörer 28.91.99

28.92 Gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner

28.920 Gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner

28.920.01

Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer, för användning 

under jord 28.92.11

28.920.02

Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc. samt maskiner för 

tunneldrivning; andra maskiner för borrning, inklusive djupborrningsmaskiner 28.92.12

28.920.03 Självgående bladschaktmaskiner 28.92.21



28.920.04 Självgående väghyvlar; motordrivna skrapor 28.92.22

28.920.05 Självgående stampmaskiner och vägvältar 28.92.23

28.920.06 Självgående lastare med framtill monterad skopa 28.92.24

28.920.07

Självgående grävmaskiner och lastare, som har en svängvinkel av 360 grader, 

utom lastare med framtill monterad skopa 28.92.25

Omfattar inte:

        lastare med framtill monterad skopa, jfr 28.920.06

28.920.08

Andra självgående grävmaskiner och lastare; andra självgående gräv-, bryt- eller 

schaktmaskiner 28.92.26

28.920.09 Blad till bladschaktmaskiner 28.92.27

28.920.10 Dumprar, konstruerade för användning i terräng 28.92.28

28.920.11 Andra maskiner för grävning, brytning eller schaktning 28.92.30

28.920.12

Maskiner och apparater för sortering, malning, blandning eller liknande 

behandling av jord, sten, malm och andra mineraliska ämnen 28.92.40

28.920.13 Bandtraktorer 28.92.50

28.920.14

Delar till borrmaskiner och till maskiner för grävning, brytning och schaktning; 

delar till kranar 28.92.61

28.920.15

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

jord, sten och liknande 28.92.62

28.920.16

Delar av tillverkningen av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner som utförs av 

underleverantörer 28.92.99

28.93 Maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror

28.930 Maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror

28.930.01 Mjölkseparatorer 28.93.11

28.930.02 Maskiner och apparater för mejerihantering, utom mjölkseparatorer 28.93.12

28.930.03

Maskiner och apparater för malning eller bearbetning av spannmål eller torkade 

grönsaker 28.93.13

28.930.04

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

eller liknande drycker 28.93.14

28.930.05

Ugnar för bagerier och konditorier, icke elektriska; utrustning för matlagning eller 

för uppvärmning av mat, dock inte för hushållsbruk 28.93.15

28.930.06 Maskiner och apparater för torkning av jordbruksprodukter 28.93.16

28.930.07

Maskiner och apparater för industriell beredning eller tillverkning av matvaror 

eller drycker, inklusive för utvinning och beredning av fetter och oljor 28.93.17

Omfattar också:

       maskiner och apparater  för industriell utvinning och beredning av fetter och 

oljor

28.930.08 Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak 28.93.18

28.930.09

Maskiner och apparater för rensning eller sortering av frön, spannmål och 

trindsäd 28.93.20

28.930.10 Delar till maskiner och apparater för framställning av drycker 28.93.31

28.930.11

Delar till maskiner och apparater för beredning eller tillverkning av spannmål och 

av matvaror 28.93.32

28.930.12 Delar till maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak 28.93.33

28.930.13

Delar till maskiner och apparater för rensning eller sortering av frön, spannmål 

och trindsäd 28.93.34

28.930.14

Delar av tillverkningen av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och 

tobaksvaror som utförs av underleverantörer 28.93.99

28.94 Maskiner för tillverkning av textil-, beklädnads- och lädervaror

28.940 Maskiner för tillverkning av textil-, beklädnads- och lädervaror

28.940.01

Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av 

konstfibermaterial; maskiner för beredning av textilfibrer 28.94.11

28.940.02

Maskiner för spinning; maskiner för tvinning, snodd, spolning, rullning eller 

haspling 28.94.12

28.940.03 Vävstolar 28.94.13

28.940.04

Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner och liknande maskiner; maskiner för 

tuftning 28.94.14



28.940.05

Hjälpmaskiner för användning tillsammans med maskiner för textilbearbetning; 

textiltryckmaskiner 28.94.15

28.940.06

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 28.94.21

28.940.07

Vattentvättmaskiner för tvätterier; kemtvättmaskiner; torkmaskiner för mer än 10 

kg torr tvätt 28.94.22

28.940.08 Torkcentrifuger för tvätt 28.94.23

28.940.09 Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner och symaskiner för hemsömnad 28.94.24

Omfattar inte:

        symaskiner för hemsömnad, jfr 28.940.11

        trådhäftsmaskiner, jfr 28.990.01

28.940.10

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 28.94.30

28.940.11 Symaskiner för hemsömnad 28.94.40

28.940.12 Delar och tillbehör till maskiner och apparater för vävning och spinning 28.94.51

28.940.13

Delar och tillbehör till maskiner och apparater för tillverkning av textilier och 

beklädnadsartiklar och för beredning av läder 28.94.52

28.940.14

Delar av tillverkningen av maskiner för tillverkning av textil-, beklädnads- och 

lädervaror som utförs av underleverantörer 28.94.99

28.95 Maskiner för tillverkning av massa, papper och papp

28.950 Maskiner för tillverkning av massa, papper och papp

28.950.01 Maskiner för tillverkning av papper och papp, exkl. delar till dessa 28.95.11

Omfattar inte:

        delar till maskiner för tillverkning av papper och papp, jfr 28.950.02

28.950.02 Delar till maskiner för tillverkning av papper och papp 28.95.12

28.950.03

Delar av tillverkningen av maskiner för tillverkning av papper och papp som 

utförs av underleverantörer 28.95.99

28.96 Plast- och gummibearbetningsmaskiner

28.960 Plast- och gummibearbetningsmaskiner

28.960.01

Maskiner och apparater för bearbetning av plast och gummi eller för tillverkning 

av varor av dessa material 28.96.10

28.960.02

Delar till maskiner och apparater för bearbetning av plast och gummi eller för 

tillverkning av varor av dessa material 28.96.20

28.960.03

Delar av tillverkningen av plast- och gummibearbetningsmaskiner som utförs av 

underleverantörer 28.96.99

28.99 Övriga specialmaskiner

28.990 Övriga specialmaskiner

28.990.01 Bokbinderimaskiner, inklusive trådhäftsmaskiner 28.99.11

Omfattar också:

       trådhäftsmaskiner

28.990.02

Maskiner, apparater och redskap för typsättning, för preparering eller tillverkning 

av klichéer, tryckplåtar 28.99.12

28.990.03 Offsetpressar, utom sådana som är av kontorstyp 28.99.13

Omfattar inte:

        offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp, jfr 28.230.02

28.990.04 Tryckpressar, utom offsetpressar, ej av kontorstyp 28.99.14

Omfattar inte:

        offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp, jfr 28.230.02

28.990.05

Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen 

används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), 

halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar 

eller flata bildskärmar 28.99.20

28.990.06

Torkmaskiner för trä, papper, pappersmassa eller papp; övriga torkmaskiner, 

utom för hushåll 28.99.31



28.990.07 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält 28.99.32

28.990.08

Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar samt liknande 

utrustning; utrustning för balansering av däck; övriga specialmaskiner 28.99.39

28.990.09 Delar till tryckpressar och bokbinderimaskiner 28.99.40

28.990.10

Delar till maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller 

huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), 

halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, 

elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar 28.99.51

28.990.11 Delar till övriga specialmaskiner 28.99.52

28.990.12

Delar av tillverkningen av övriga specialmaskiner som utförs av 

underleverantörer 28.99.99

29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

29.1 Motorfordon

29.10 Motorfordon

29.101 Personbilar och andra lätta motorfordon

29.101.01

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och 

återgående kolvar, till personbilar och andra lätta motorfordon, med en 

cylindervolym av högst 1 000 cm³ 29.10.11

29.101.02

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och 

återgående kolvar, till personbilar och andra lätta motorfordon, med en 

cylindervolym av mer än 1 000 cm³ 29.10.12*

29.101.03

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning för personbilar och andra 

lätta motorfordon 29.10.13*

29.101.04

Personbilar och andra lätta motorfordon med förbränningskolvmotor med 

gnisttändning, med en cylindervolym av högst 1 500 cm³ 29.10.21

29.101.05

Personbilar och andra lätta motorfordon med förbränningskolvmotor med 

gnisttändning, med en cylindervolym av mer än 1 500 cm³ 29.10.22

29.101.06

Personbilar och andra lätta motorfordon med förbränningskolvmotor med 

kompressionständning (diesel och semidieselmotor) 29.10.23

29.101.07 Andra lätta motorfordon för persontransport 29.10.24

29.101.08 Underreden för lätta motorfordon försedda med motor 29.10.44*

29.101.09

Fordon speciellt konstruerade för färd på snö; fordon för golfbanor och liknande 

fordon, med motor 29.10.52

29.101.10 Andra lätta motorfordon för speciella ändamål 29.10.59*

29.101.11

Delar av tillverkningen av personbilar och andra lätta motorfordon som utförs av 

underleverantörer 29.10.99*

29.102 Lastbilar och andra tunga motorfordon

29.102.01

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och 

återgående kolvar, till tunga motorfordon 29.10.12*

29.102.02 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning för tunga motorfordon 29.10.13*

29.102.03 Motorfordon för transport av minst 10 personer 29.10.30

29.102.04

Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med 

kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) 29.10.41

29.102.05

Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med gnisttändning; 

andra motorfordon för godsbefordran 29.10.42

29.102.06 Dragfordon för påhängsvagnar 29.10.43

29.102.07 Underreden för tunga motorfordon försedda med motor 29.10.44*

29.102.08 Kranbilar 29.10.51

29.102.09

Brandbilar, bilar med betongblandare och andra tunga motorfordon för speciella 

ändamål 29.10.59*

29.102.10 Delar av tillverkningen av tunga motorfordon som utförs av underleverantörer 29.10.99*

29.2 Karosserier för motorfordon; släpfordon och påhängsvagnar

29.20 Karosserier för motorfordon; släpfordon och påhängsvagnar

29.200 Karosserier för motorfordon; släpfordon och påhängsvagnar

29.200.01 Karosserier för motorfordon 29.20.10

29.200.02

Godsbehållare (containrar), speciellt konstruerade för befordran med ett eller 

flera slag av transportmedel 29.20.21



29.200.03

Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller 

campingändamål 29.20.22

29.200.04 Andra släpfordon och påhängsvagnar 29.20.23

29.200.05

Delar till släpfordon och påhängsvagnar samt andra fordon utan mekanisk 

framdrivningsanordning 29.20.30

29.200.06

Ombyggnad, montering, utrustnings- och karosseritjänster avseende 

motorfordon 29.20.40

Omfattar:

       bepansring av limousiner för att skydda passagerarna

       svarvningsarbeten på motorfordon

       utrustningsarbeten på motorfordon efter kundens önskemål

Omfattar inte:

       reparation och underhåll av motorfordon, jfr 45.20

29.200.07 Utrustningstjänster avseende husvagnar och husbilar 29.20.50

29.200.08

Delar av tillverkningen av karosserier för motorfordon, släpfordon och 

påhängsvagnar som utförs av underleverantörer 29.20.99

29.3 Delar och tillbehör till motorfordon

29.31 Elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon

29.310 Elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon

29.310.01

Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag som används i 

fordon, luftfartyg eller fartyg 29.31.10

29.310.02

Tändstift; tändmagneter; tändgeneratorer; svänghjulsmagneter; strömfördelare; 

tändspolar 29.31.21

29.310.03

Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer; andra generatorer och annan 

utrustning 29.31.22

29.310.04

Elektrisk signalutrustning, elektriska vindrutetorkare, avfrostnings- och 

avimningsanordningar för motorfordon och motorcyklar 29.31.23

29.310.05 Delar till annan elapparatur för motorfordon och motorcyklar 29.31.30

29.310.06

Delar av tillverkningen av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon 

som utförs av underleverantörer 29.31.99

29.32 Andra delar och tillbehör till motorfordon

29.320 Andra delar och tillbehör till motorfordon

29.320.01 Säten till motorfordon 29.32.10

29.320.02 Säkerhetsbälten och krockkuddar samt delar och tillbehör till karosserier 29.32.20

29.320.03 Diverse andra delar och tillbehör till motorfordon 29.32.30

29.320.04

Tjänster avseende montering av kompletta materialsatser för motorfordon som 

utförs av underleverantörer 29.32.91

Omfattar:

       montering av kompletta materialsatser vid tillverkning av motorfordon

29.320.05 Tjänster avseende montering av diverse andra delar och tillbehör till motorfordon 29.32.92

Omfattar:

       montering av ej egentillverkade (köpta eller tillhandahållna) delar av 

29.320.03 i monteringsgrupper, t.ex. montering av avgassystem, hjul eller 

stötfångare

29.320.06

Delar av tillverkningen av andra delar och tillbehör till motorfordon som utförs av 

underleverantörer 29.32.99

30 Andra transportmedel

30.1 Fartyg och båtar

30.11 Fartyg och flytande materiel

30.110 Fartyg och flytande materiel

30.110.01 Örlogsfartyg 30.11.10

30.110.02

Kryssningsfartyg, utflyktsbåtar och liknande fartyg för personbefordran; färjor av 

alla slag 30.11.21

30.110.03 Tankfartyg för transport av råolja, oljeprodukter, kemikalier, kondenserad gas 30.11.22



30.110.04 Kyl- och frysfartyg, exkl. tankfartyg 30.11.23

Omfattar inte:

       tankfartyg för transport av råolja, oljeprodukter, kemikalier, kondenserad 

gas, jfr 30.110.03

30.110.05 Lastfartyg för torrlast 30.11.24

30.110.06

Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av 

fiskeriprodukter 30.11.31

30.110.07 Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg 30.11.32

30.110.08 Mudderverk; fyrskepp, pontonkranar; andra specialfartyg 30.11.33

30.110.09 Offshorefartyg och offshore-infrastruktur 30.11.40

30.110.10

Annan flytande materiel (inkl. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och 

sjömärken) 30.11.50

Omfattar också: 

       säten för fartyg och flytande materiel

       flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken

30.110.11 Ombyggnad av fartyg, flytande plattformar och materiel 30.11.91

30.110.12 Tjänster avseende utrustning av fartyg, flytande plattformar och materiel 30.11.92

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

30.110.13

Delar av tillverkningen av fartyg och flytande materiel som utförs av 

underleverantörer 30.11.99

30.12 Fritidsbåtar

30.120 Fritidsbåtar

30.120.01 Segelbåtar (utom uppblåsbara), med eller utan hjälpmotor 30.12.11

Omfattar inte:

       uppblåsbara fritidsbåtar, jfr 30.120.02

30.120.02 Uppblåsbara fritidsbåtar 30.12.12

30.120.03 Andra fritidsbåtar; roddbåtar och kanoter 30.12.19

30.120.04 Delar av tillverkningen av fritidsbåtar som utförs av underleverantörer 30.12.99

30.2 Rälsfordon

30.20 Rälsfordon

30.200 Rälsfordon

30.200.01 Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla 30.20.11

30.200.02 Dieselelektriska lok 30.20.12

30.200.03 Andra lok; tendrar 30.20.13

30.200.04

Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än underhålls- och 

servicevagnar 30.20.20

Omfattar inte:

       underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar, jfr 30.200.05

30.200.05 Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar, även självgående 30.20.31

30.200.06

Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående; resgodsvagnar och 

andra specialvagnar 30.20.32

30.200.07 Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående 30.20.33

30.200.08

Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel; mekanisk 

trafikövervakningsutrustning 30.20.40

Omfattar också: 

       säten till rullande järnvägs- och spårvägsmaterial

30.200.09

Tjänster avseende ombyggnad och utrustning av lok eller annan rullande 

järnvägs- eller spårvägsmateriel 30.20.91



Omfattar:

       ombyggnadsarbeten av lok och annan rullande järnvägs- och 

spårvägsmaterial

       specialiserade utrustningsarbeten på lok och annan rullande järnvägs- och 

spårvägsmaterial, elinstallationer, installation av luftkonditionering, säten, 

invändiga paneler och fönster; specialiserade målningsarbeten

       specialiserade målningsarbeten på lok och annan rullande järnvägs- eller 

spårvägsmateriel

30.200.10 Delar av tillverkningen av rälsfordon som utförs av underleverantörer 30.20.99

30.3 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d.

30.30 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d.

30.300 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d.

30.300.01 Luftfartygsmotorer med gnisttändning 30.30.11

30.300.02 Turbojetmotorer och turbopropmotorer 30.30.12

30.300.03 Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer 30.30.13

Omfattar inte:

       turbojetmotorer, jfr 30.300.02

30.300.04 Markträningsapparater för flygutbildning samt delar till dessa 30.30.14

30.300.05 Delar till luftfartygsmotorer med gnisttändning 30.30.15

30.300.06 Delar till turbojetmotorer och turbopropmotorer 30.30.16

30.300.07 Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan samt andra luftfartyg utan motor 30.30.20

30.300.08 Helikoptrar 30.30.31

30.300.09 Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av högst 2 000 kg 30.30.32

30.300.10

Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 2 000 kg men 

högst 15 000 kg 30.30.33

30.300.11 Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 15 000 kg 30.30.34

30.300.12 Rymdfarkoster (inklusive satelliter) och bärraketer för rymdfarkoster 30.30.40

Omfattar också:

       interkontinentala ballistiska missiler (ICBM) och liknande missiler

       satelliter

30.300.13 Andra delar till luftfartyg och rymdfarkoster 30.30.50

30.300.14 Tjänster avseende underhåll och ombyggnad av luftfartyg och luftfartygsmotorer 30.30.60

30.300.15

Delar av tillverkningen av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. som utförs av 

underleverantörer 30.30.99

30.4 Militära stridsfordon

30.40 Militära stridsfordon

30.400 Militära stridsfordon

30.400.01 Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon samt delar till dessa 30.40.10

30.400.02 Delar av tillverkningen av militära stridsfordon som utförs av underleverantörer 30.40.99

30.9 Övriga transportmedel

30.91 Motorcyklar

30.910 Motorcyklar

30.910.01

Motorcyklar och mopeder med förbränningskolvmotor med fram- och återgående 

kolv eller kolvar och med en cylindervolym av högst 50 cm³ 30.91.11

30.910.02

Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller 

kolvar och med en cylindervolym av mer än 50 cm³ 30.91.12

30.910.03 Andra motorcyklar; sidvagnar 30.91.13

30.910.04 Delar och tillbehör till motorcyklar och sidvagnar 30.91.20

30.910.05

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och 

återgående kolvar, till motorcyklar, med en cylindervolym av högst 1 000 cm³ 30.91.31



30.910.06

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och 

återgående kolvar, till motorcyklar, med en cylindervolym av mer än 1 000 cm³ 30.91.32

30.910.07 Delar av motorcykeltillverkningen som utförs av underleverantörer 30.91.99

30.92 Cyklar och invalidfordon

30.920 Cyklar och invalidfordon

30.920.01 Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor 30.92.10

30.920.02 Invalidfordon, utom delar och tillbehör 30.92.20

Omfattar inte:

       delar och tillbehör till invalidfordon, jfr 30.920.03

30.920.03

Delar och tillbehör till tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor samt till 

invalidfordon 30.92.30

30.920.04 Barnvagnar och delar till barnvagnar 30.92.40

30.920.05

Delar av tillverkningen av cyklar och invalidfordon som utförs av 

underleverantörer 30.92.99

30.99 Diverse övriga transportmedel

30.990 Diverse övriga transportmedel

30.990.01 Diverse övriga transportmedel 30.99.10

30.990.02 Delar av tillverkningen av övriga transportmedel som utförs av underleverantörer 30.99.99

31 Möbler

31.0 Möbler

31.00 Sittmöbler och delar till sittmöbler; delar till möbler

31.000 Sittmöbler och delar till sittmöbler; delar till möbler

31.000.01 Sittmöbler, med metallstomme 31.00.11

31.000.02 Sittmöbler, med trästomme 31.00.12

31.000.03 Andra sittmöbler 31.00.13

31.000.04 Delar till sittmöbler 31.00.14

31.000.05 Delar till möbler (utom sittmöbler) 31.00.20

Omfattar inte:

       delar till sittmöbler, jfr 31.000.04

31.000.06 Tapetserartjänster avseende sittmöbler och säten 31.00.91

31.000.07

Delar av tillverkningen av sittmöbler som utförs av underleverantörer, delar till 

sittmöbler samt delar av möbler 31.00.99

31.01 Kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar

31.011 Kontors- och butiksmöbler 

31.011.01 Kontorsmöbler av metall 31.01.11*

31.011.02 Kontorsmöbler av trä 31.01.12*

31.011.03 Möbler av trä för butiker 31.01.13*

31.011.04

Delar av tillverkningen av kontors- och butiksmöbler som utförs av 

underleverantörer 31.01.99*

31.012 Kontors- och butiksinredningar

31.012.01 Kontorsinredningar av metall 31.01.11*

31.012.02 Kontorsinredningar av trä 31.01.12*

31.012.03 Inredningar av trä för butiker 31.01.13*

31.012.04

Delar av tillverkningen av kontors- och butiksinredningar som utförs av 

underleverantörer 31.01.99*

31.02 Köksmöbler och köksinredningar

31.021 Köksmöbler 

31.021.01 Köksmöbler 31.02.10*

31.021.02 Delar av tillverkningen av köksmöbler som utförs av underleverantörer 31.02.99*

31.022 Köksinredningar

31.022.01 Köksinredningar 31.02.10*



31.022.02 Delar av tillverkningen av köksinredningar som utförs av underleverantörer 31.02.99*

31.03 Madrasser

31.030 Madrasser

31.030.01 Resårbottnar till sängar 31.03.11

31.030.02 Madrasser, utom resårbottnar till sängar 31.03.12

Omfattar inte:

       resårbottnar till sängar, jfr 31.030.01

31.030.03 Delar av tillverkningen av madrasser som utförs av underleverantörer 31.03.99

31.09 Andra möbler

31.090 Andra möbler

31.090.01 Diverse andra möbler av metall 31.09.11

31.090.02 Trämöbler för sovrum, matrum och vardagsrum 31.09.12

31.090.03 Diverse andra trämöbler 31.09.13

31.090.04

Möbler (utom sittmöbler) av plast eller annat material (t.ex. rotting, vide eller 

bambu) 31.09.14

31.090.05

Tjänster avseende färdigställande av nya möbler, utom tapetserararbeten 

avseende sittmöbler och säten 31.09.91

Omfattar också:

       lackering, fernissning, förgyllning och målning i samband med 

tillverkningsprocessen

Omfattar inte:

       tapetserararbeten avseende sittmöbler och säten, jfr 31.000.06

       reparation, underhåll och restaurering av möbler, jfr 95.240.00

31.090.06 Delar av tillverkningen av andra möbler som utförs av underleverantörer 31.09.99

32 Andra tillverkade varor

32.1 Smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier

32.11 Mynt

32.110 Mynt

32.110.01 Mynt 32.11.10

32.110.02 Delar av mynttillverkningen som utförs av underleverantörer 32.11.99

32.12 Smycken, guld- och silversmedsvaror

32.120 Smycken, guld- och silversmedsvaror

32.120.01

Odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, inklusive syntetiska eller 

rekonstruerade, bearbetade men inte infattade 32.12.11

Omfattar också:

      odlade pärlor, inklusive syntetiska eller rekonstruerade 

32.120.02

Industridiamanter, bearbetade; stoft och pulver av naturliga eller syntetiska 

ädelstenar och halvädelstenar 32.12.12

32.120.03

Smycken av ädel metall och delar till sådana varor; guld- och silversmedsvaror 

och delar till sådana varor 32.12.13

Omfattar också: 

       renovering av bijouterivaror och guldsmedsvaror

32.120.04

Andra varor av ädel metall; varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor, 

ädelstenar eller halvädelstenar 32.12.14

32.120.05

Delar av tillverkningen av smycken och guld- och silversmedsvaror som utförs 

av underleverantörer 32.12.99

32.13 Bijouterivaror av oädel metall

32.130 Bijouterivaror av oädel metall

32.130.01 Bijouterivaror av oädel metall 32.13.10

32.130.02

Delar av tillverkningen av bijouterivaror av oädel metall som utförs av 

underleverantörer 32.13.99

32.2 Musikinstrument

32.20 Musikinstrument



32.200 Musikinstrument

32.200.01 Pianon och andra stränginstrument med klaviatur 32.20.11

32.200.02 Stränginstrument, utom pianon och andra stränginstrument med klaviatur 32.20.12

32.200.03

Piporglar med klaviatur, orgelharmonier och liknande instrument; dragspel och 

liknande instrument; munspel; blåsinstrument 32.20.13

32.200.04

Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk 

väg 32.20.14

32.200.05 Slaginstrument, speldosor och andra musikinstrument av olika slag 32.20.15

32.200.06

Metronomer, stämgafflar och stämpipor; mekanismer till speldosor; strängar till 

musikinstrument 32.20.16

32.200.07 Delar och tillbehör till musikinstrument 32.20.20

32.200.08 Delar av tillverkningen av musikinstrument som utförs av underleverantörer 32.20.99

32.3 Sportartiklar

32.30 Sportartiklar

32.300 Sportartiklar

32.300.01

Snöskidor samt utrustning för skidåkning på snö, utom pjäxor; skridskor och 

rullskridskor; delar till sådana artiklar 32.30.11

Omfattar inte:

      skid- och snowboardpjäxor, jfr 32.300.02

32.300.02 Skid- och snowboardpjäxor 32.30.12

32.300.03 Vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan utrustning för vattensport 32.30.13

32.300.04 Redskap och utrustning för gymnastik, kroppsbyggnad och idrott 32.30.14

32.300.05

Andra artiklar och annan utrustning för sport eller utomhusspel; simbassänger 

och plaskdammar 32.30.15

32.300.06

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

fiske 32.30.16

32.300.07 Delar av tillverkningen av sportartiklar som utförs av underleverantörer 32.30.99

32.4 Spel och leksaker

32.40 Spel och leksaker

32.400 Spel och leksaker

32.400.01 Dockor föreställande människor 32.40.11

32.400.02 Leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga varelser 32.40.12

32.400.03 Delar och tillbehör till dockor föreställande människor 32.40.13

32.400.04

Leksakståg och tillbehör till sådana artiklar; skalenliga modeller eller byggsatser 

och byggleksaker 32.40.20

32.400.05 Leksaksfordon med hjul, avsedda för barn; dockvagnar 32.40.31

32.400.06 Pussel 32.40.32

32.400.07 Diverse andra spel och leksaker 32.40.39

Omfattar också:

      musikinstrument för barn avsedda som leksaker 

32.400.08 Spelkort 32.40.41

32.400.09

Artiklar för biljardspel, artiklar för inomhusspel; spelapparater med mynt- eller 

polettinkast 32.40.42

32.400.10 Delar av tillverkningen av spel och leksaker som utförs av underleverantörer 32.40.99

32.5 Medicinsk och dental utrustning

32.50 Medicinsk och dental utrustning

32.501 Medicinska och dentala instrument och tillbehör

32.501.01 Instrument och apparater för dentalt bruk 32.50.11

32.501.02 Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för laboratoriebruk 32.50.12

32.501.03

Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för 

oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater 32.50.13



32.501.04 Terapeutiska instrument och apparater; andningsapparater 32.50.21

32.501.05

Konstgjorda leder; ortopediska artiklar; konstgjorda tänder; tandprotesartiklar; 

andra konstgjorda kroppsdelar 32.50.22*

32.501.06 Delar till dessa; delar och tillbehör till proteser och ortopediska artiklar 32.50.23

32.501.07

Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk; frisörstolar och 

liknande stolar samt delar till dessa 32.50.30

32.501.08 Kontaktlinser; glasögonlinser 32.50.41

32.501.09

Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat 

ändamål 32.50.42

32.501.10 Bågar och infattningar för glasögon e.d. 32.50.43

32.501.11 Delar till bågar och infattningar för glasögon e.d. 32.50.44

32.501.12 Andra artiklar för medicinskt eller kirurgiskt bruk 32.50.50

32.501.13

Delar av tillverkningen av medicinska och dentala instrument och tillbehör som 

utförs av underleverantörer 32.50.99*

32.502 Tandproteser

32.502.01 Tandproteser 32.50.22*

32.502.02 Delar av tillverkningen av tandproteser som utförs av underleverantörer 32.50.99*

32.9 Övriga tillverkade varor

32.91 Borstbinderiarbeten

32.910 Borstbinderiarbeten

32.910.01 Kvastar, viskor och borstar för hushållsbruk 32.91.11

32.910.02

Hårborstar, tandborstar och andra borstar för personligt bruk; konstnärspenslar 

och skrivpenslar samt penslar för kosmetiskt ändamål 32.91.12

32.910.03 Diverse andra borstbinderiarbeten 32.91.19

32.910.04 Delar av tillverkningen av borstbinderiarbeten som utförs av underleverantörer 32.91.99

32.99 Diverse övriga tillverkade varor

32.990 Diverse övriga tillverkade varor

32.990.01 Skyddshjälmar och andra säkerhetsprodukter 32.99.11

Omfattar också:

       gasmasker

       brandhärdiga skyddskläder

       livräddningsutrustning av kork

       öronproppar (t.ex. för användning vid simning eller som skydd mot ljud)

       skyddshjälmar av metall och annan personlig skyddsutrustning av metall

       linjearbetares säkerhetsbälten och andra bälten för yrkesmässig 

användning

32.990.02 Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; stiftpennor 32.99.12

32.990.03 Tuschpennor; reservoarpennor och liknande pennor 32.99.13

32.990.04 Satser med skrivmateriel, pennskaft o.d.; delar till sådana artiklar 32.99.14

32.990.05

Blyerts-, anilin- och färgpennor, blyerts-, anilin- och färgstift, grifflar, pastellkritor 

och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita 32.99.15

32.990.06

Skrivtavlor; datumstämplar, sigillstämplar och pagineringsstämplar och liknande 

handstämplar; färgband för skrivmaskiner och liknande färgband; färgdynor 32.99.16

32.990.07 Paraplyer och parasoller; promenadkäppar, sittkäppar o.d. 32.99.21

Omfattar inte:

      piskor, jfr 15.120.01

32.990.08

Delar, beslag och tillbehör till paraplyer och parasoller, promenadkäppar, 

sittkäppar o.d. 32.99.22

Omfattar inte:

      delar, beslag och tillbehör till piskor, jfr 15.120.01



32.990.09 Knappar (inkl. tryckknappar och delar till tryckknappar); blixtlås 32.99.23

32.990.10 Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen; delar till blixtlås 32.99.24

32.990.11 Varor av människohår; liknande varor av textilmaterial 32.99.30

32.990.12

Cigarettändare och andra tändare; rökpipor, cigarr- och cigarettmunstycken 

samt delar till sådana 32.99.41

32.990.13

Delar till cigarettändare och andra tändare; pyrofora legeringar; varor av 

brännbara ämnen 32.99.42

32.990.14

Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen till cigarettändare, i 

behållare med en rymd av högst 300 cm³ 32.99.43

32.990.15

Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, inkl. trolleri- 

och skämtartiklar 32.99.51

Omfattar också:

       trolleri- och skämtartikar 

32.990.16 Rafräschissörer samt beslag och lock till sådana 32.99.52

32.990.17 Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål 32.99.53

32.990.18 Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d. 32.99.54

32.990.19 Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor 32.99.55

32.990.20 Övriga artiklar, ej hänförliga till andra grupper 32.99.59

Omfattar också:

       likkistor

32.990.21 Tjänster avseende uppstoppning av djur 32.99.60

32.990.22 Delar av den övriga varutillverkningen som utförs av underleverantörer 32.99.99

33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater

33.1 Tjänster avseende reparation av metallvaror, maskiner och apparater

33.11 Tjänster avseende reparation av metallvaror

33.110 Tjänster avseende reparation av metallvaror

33.110.01 Tjänster avseende reparation och underhåll av byggnadsmetallvaror 33.11.11

33.110.02

Tjänster avseende reparation och underhåll av cisterner, tankar, kar och andra 

behållare av metall 33.11.12

33.110.03

Tjänster avseende reparation och underhåll av ånggeneratorer, utom 

varmvattenpannor för centraluppvärmning 33.11.13

Omfattar inte:

      tjänster avseende reparation och underhåll av varmvattenpannor för 

centraluppvärmning, jfr 33.110.02

33.110.04 Tjänster avseende reparation och underhåll av vapen och ammunition 33.11.14

33.110.05 Tjänster avseende reparation och underhåll av andra metallvaror 33.11.19

33.12 Tjänster avseende reparation av maskiner

33.120 Tjänster avseende reparation av maskiner

33.120.01

Tjänster avseende reparation och underhåll av motorer och turbiner utom för 

luftfartyg och fordon 33.12.11

33.120.02

Tjänster avseende reparation och underhåll av hydraulik- och 

pneumatikprodukter, andra pumpar, kompressorer, kranar och ventiler 33.12.12

33.120.03

Tjänster avseende reparation och underhåll av lager, kugghjul och andra delar 

för kraftöverföring 33.12.13

33.120.04 Tjänster avseende reparation och underhåll av ugnar och brännare 33.12.14

33.120.05

Tjänster avseende reparation och underhåll av lyft- och 

godshanteringsanordningar 33.12.15

Omfattar inte:

       reparation och underhåll av hissar och rulltrappor, jfr 43.290.03

33.120.06

Tjänster avseende reparation och underhåll av kontorsmaskiner och 

kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning) 33.12.16

Omfattar inte:

       tjänster avseende reparation av datorer och kringutrustning, jfr 95.110.00



33.120.07 Tjänster avseende reparation och underhåll av motordrivna handverktyg 33.12.17

33.120.08

Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner och apparater för kyla 

och ventilation utom för hushåll 33.12.18

33.120.09

Tjänster avseende reparation och underhåll av andra maskiner för allmänt 

ändamål 33.12.19

33.120.10 Tjänster avseende reparation och underhåll av jord- och skogsbruksmaskiner 33.12.21

Omfattar inte:

       reparation av gräsklippare, kantklippare, trimmer och liknande 

trädgårdsutrustning, jfr 95.220.00

33.120.11

Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner för metallbearbetning 

och verktygsmaskiner 33.12.22

33.120.12 Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner för metallurgi 33.12.23

33.120.13

Tjänster avseende reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och 

byggmaskiner 33.12.24

33.120.14

Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner och apparater för 

beredning av livsmedel, drycker och tobak 33.12.25

33.120.15

Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner och apparater för 

tillverkning av textilier, beklädnadsartiklar och lädervaror 33.12.26

33.120.16

Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner för tillverkning av 

papper och papp 33.12.27

33.120.17 Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner för gummi och plast 33.12.28

33.120.18 Tjänster avseende reparation och underhåll av andra specialmaskiner 33.12.29

33.13 Tjänster avseende reparation av elektronisk och optisk utrustning

33.130 Tjänster avseende reparation av elektronisk och optisk utrustning

33.130.01

Tjänster avseende reparation och underhåll av instrument och apparater för 

mätning, provning och navigering 33.13.11

33.130.02

Tjänster avseende reparation och underhåll av strålningsutrustning samt 

elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning 33.13.12

33.130.03

Tjänster avseende reparation och underhåll av optiska instrument och 

fotoutrustning för yrkesmässig användning 33.13.13

33.130.04

Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elektronisk utrustning för 

yrkesmässigt bruk 33.13.19

33.14 Tjänster avseende reparation av elapparatur

33.140 Tjänster avseende reparation av elapparatur

33.140.01

Tjänster avseende reparation och underhåll av elmotorer, generatorer och 

transformatorer samt eldistributions- och elkontrollapparater 33.14.11

33.140.02

Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elapparatur för 

yrkesmässigt bruk 33.14.19

33.15 Tjänster avseende reparation och underhåll av fartyg och båtar

33.150 Tjänster avseende reparation och underhåll av fartyg och båtar

33.150.00 Tjänster avseende reparation och underhåll av fartyg och båtar 33.15.10

33.16 Tjänster avseende reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster

33.160 Tjänster avseende reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster

33.160.00 Tjänster avseende reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster 33.16.10

33.17 Tjänster avseende reparation och underhåll av andra transportmedel

33.170 Tjänster avseende reparation och underhåll av andra transportmedel

33.170.01 Tjänster avseende reparation och underhåll av rälsfordon 33.17.11

33.170.02 Tjänster avseende reparation och underhåll av övriga transportmedel 33.17.19

33.19 Tjänster avseende reparation av annan apparatur

33.190 Tjänster avseende reparation av annan apparatur

33.190.00 Tjänster avseende reparation av annan apparatur 33.19.10

Omfattar också:



       tjänster avseende återställning, reparation och underhåll av orglar och 

historiska musikinstrument

33.2 Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur

33.20 Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur

33.200 Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur

33.200.01

Tjänster avseende installation av ånggeneratorer, utom varmvattenpannor för 

centraluppvärmning, inklusive installation av rörledningssystem av metall i 

industrianläggningar 33.20.11

Omfattar också:

       tjänster avseende installation av rörledningssystem av metall i 

industrianläggningar 

33.200.02

Tjänster avseende installation av andra metallvaror, utom maskiner och 

apparater 33.20.12

Omfattar inte:

       tjänster avseende installation av maskiner och apparater, jfr 33.200.03-

33.200.13

33.200.03 Tjänster avseende installation av kontors- och bokföringsmaskiner 33.20.21

33.200.04 Tjänster avseende installation av övriga maskiner för allmänt ändamål 33.20.29

33.200.05 Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för jordbruket 33.20.31

33.200.06 Tjänster avseende installation av maskiner för metallbearbetning 33.20.32

33.200.07 Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för metallurgi 33.20.33

33.200.08 Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för gruvbrytning 33.20.34

33.200.09

Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för 

framställning av livsmedel, drycker och tobak 33.20.35

33.200.10

Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för tillverkning 

av textilier, beklädnadsartiklar och lädervaror 33.20.36

33.200.11

Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för tillverkning 

av papper och papp 33.20.37

33.200.12

Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för tillverkning 

av gummi och plast 33.20.38

33.200.13 Tjänster avseende installation av andra specialmaskiner 33.20.39

Omfattar också:

       installationstjänster avseende stordatorer

33.200.14

Tjänster avseende installation av medicinsk utrustning samt 

precisionsinstrument och optiska instrument för yrkesmässig användning 33.20.41

33.200.15 Tjänster avseende installation av elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk 33.20.42

33.200.16 Tjänster avseende installation av elapparatur 33.20.50

33.200.17

Tjänster avseende installation av instrument för styrning av industriella 

processer 33.20.60

33.200.18 Tjänster avseende installation av övriga varor 33.20.70

D EL, GAS, VÄRME OCH KYLA

35 El, gas, värme och kyla

35.1 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft

35.11 Elektricitet

35.110 Elektricitet

35.110.00 Elektricitet 35.11.10

Omfattar:

       elektrisk energi, såsom värmekraft, kärnkraft, vattenkraft, gasturbin, diesel 

och förnyelsebara energikällor

35.12 Överföringstjänster avseende elektricitet

35.120 Överföringstjänster avseende elektricitet

35.120.00 Överföringstjänster avseende elektricitet 35.12.10

Omfattar:



       drifttjänster av system som överför elektricitet från genereringsanläggningar 

till distributionssystem

Omfattar inte:

       distributionstjänster avseende elektricitet, jfr 35.130.00

       installation av elmätare, jfr 43.210.00

35.13 Distributionstjänster avseende elektricitet

35.130 Distributionstjänster avseende elektricitet

35.130.00 Distributionstjänster avseende elektricitet 35.13.10

Omfattar:

       drifttjänster av distributionssystem (dvs. som består av ledningar, stolpar, 

mätare och kablar) som överför elektricitet från genereringsanläggningar via 

överföringssystem till den slutliga kunden

       underhåll av elmätare

Omfattar inte:

       överföringstjänster avseende elektricitet, jfr 35.120.00

       installation av elmätare, jfr 43.210.00

       avläsning av elmätare, jfr 82.990.03

35.14 Handel med elektricitet

35.140 Handel med elektricitet

35.140.00 Handel med elektricitet 35.14.10

Omfattar:

       försäljning av elektricitet till brukare

       tjänster som utförs av mäklare eller agenter som arrangerar försäljning av 

elektricitet via kraftöverföringssystem som drivs av andra

       drifttjänster hos elbörser för överkapacitet på el och överföring av el

35.2 Framställd gas; distributionstjänster avseende gasformiga bränslen via rörnät

35.21 Framställd gas

35.210 Framställd gas

35.210.00 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, andra än petroleumgaser 35.21.10

Omfattar:

       gas för gasförsörjning genom förgasning av kol, från biprodukter i jordbruket 

eller från avfall

Omfattar inte:

       rå naturgas, jfr 06.200.00

       raffinerade petroleumprodukter, jfr 19.200.13-19.200.15

       industrigaser, jfr 20.110

35.22 Distributionstjänster avseende gasformiga bränslen via rörnät

35.220 Distributionstjänster avseende gasformiga bränslen via rörnät

35.220.00 Distributionstjänster avseende gasformiga bränslen via rörnät 35.22.10

Omfattar:

       distribution och leverans av gasformiga bränslen av alla slag via ett rörnät

       underhåll av gasmätare

Omfattar inte:

       installation av gasmätare, jfr 43.229.00

       transporttjänster av gaser via rörledning (över långa avstånd), jfr 49.500.01

       avläsning av gasmätare, jfr 82.990.03

35.23 Handel med gas via rörnät

35.230 Handel med gas via rörnät



35.230.00 Handel med gas via rörnät 35.23.10

Omfattar:

       försäljning av gas till kunden via rörnät

       tjänster som utförs av mäklare eller agenter som arrangerar försäljning av 

gas via gasdistributionssystem som drivs av andra

       drifttjänster hos varubörser och börser för transportkapacitet avseende 

gasformiga bränslen

Omfattar inte:

       partihandel med gasformiga bränslen, jfr 46.710.03

       detaljhandel med gas i flaska, jfr 47.008.07

35.3 Försörjningstjänster avseende värme och kyla

35.30 Försörjningstjänster avseende värme och kyla

35.300 Försörjningstjänster avseende värme och kyla

35.300.01 Ånga och hetvatten 35.30.11

35.300.02 Ång- och hetvattenförsörjningstjänster via rörnät 35.30.12

Omfattar:

       tjänster för distribution av ånga och hetvatten för uppvärmning, elförsörjning 

och andra ändamål

Omfattar inte:

       avläsning av fjärrvärmemätare för hushåll, jfr 82.990.03

35.300.03 Is, inklusive is för kyländamål (dvs. annat än för livsmedel) 35.30.21

Omfattar också:

       is för kyländamål (dvs. annat än för livsmedel)

35.300.04 Kylluft- och kylvattenförsörjningstjänster 35.30.22

Omfattar:

       tjänster för distribution av nedkyld luft och kylt vatten via rörnät

       tjänster för distribution av is

E

VATTENFÖRSÖRJNINGSTJÄNSTER; AVLOPPSRENINGS-, 

AVFALLSHANTERINGS- OCH SANERINGSTJÄNSTER

36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster

36.0 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster

36.00 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster

36.001

Upptaget och renat vatten från grundvatten; distribution av vatten från 

grundvatten

36.001.01 Dricksvatten från grundvatten 36.00.11*

36.001.02 Vatten som inte är av dricksvattenkvalitet från grundvatten 36.00.12*

36.001.03 Distribution av vatten från grundvatten 36.00.20*

Omfattar också:

       tjänster avseende behandling av grundvatten för industriella och andra 

ändamål

       tjänster avseende drift av bevattningssystem

       underhåll av vattenmätare

Omfattar inte:

       tjänster avseende drift av bevattningssystem för jordbruksändamål, jfr 

01.610.00

       installation av vattenmätare, jfr 43.221.01

       tjänster avseende transport av vatten via rörledningar, jfr 49.500.03

       avläsning av vattenmätare, jfr 82.990.03

36.001.04 Handel med grundvatten 36.00.30*

36.002 Upptaget och renat vatten från ytvatten; distribution av vatten från ytvatten  

36.002.01 Dricksvatten från ytvatten 36.00.11*

36.002.02 Vatten som inte är av dricksvattenkvalitet från ytvatten 36.00.12*



36.002.03 Distribution av vatten från ytvatten 36.00.20*

Omfattar också:

       tjänster avseende rening av ytvatten för vattenförsörjning

       tjänster avseende behandling av ytvatten för industriella och andra ändamål

       tjänster avseende drift av bevattningssystem

       tjänster avseende avsaltning av havsvatten

       tjänster avseende insamling av regnvatten

Omfattar inte:

       tjänster avseende behandling av avloppsvatten för att förhindra 

föroreningar, jfr 37.000.01

36.002.04 Handel med ytvatten 36.00.30*

37 Avloppsreningstjänster; avloppsslam

37.0 Avloppsreningstjänster; avloppsslam

37.00 Avloppsreningstjänster; avloppsslam

37.000 Avloppsreningstjänster; avloppsslam

37.000.01 Operativa tjänster avseende avloppssystem och reningsanläggningar 37.00.11

Omfattar:

       tjänster avseende bortledning av avloppssvatten, latrin via avloppssystem 

(kloaker o.d.)

       tjänster avseende hantering av avlopssvatten genom fysiska, kemiska och 

biologiska processer såsom utspädning, silning, filtrering, sedimentering etc.

       tjänster avseende underhåll och rengöring av avloppssystemet

Omfattar inte:

       insamling eller rening av vatten, jfr 36.00

       distribution av vatten, jfr 36.001.03, 36.002.03

       konstruktion, reparation och ändring av avloppssystem, jfr 42.210.04, 

42.210.05, 42.210.06

37.000.02 Tjänster avseende avloppsbrunnar och septiktankar 37.00.12

Omfattar:

       tjänster avseende tömning och rengöring av avloppsbrunnar och 

septiktankar

       tjänster avseende underhåll av kemiska toaletter

Omfattar inte:

       tjänster av seende dekontaminering av grund- och ytvatten på en förorenad 

plats, jfr 39.000.01, 39.000.02

       tjänster avseende rengöring och rensning av avloppsrör i byggnader, jfr 

43.221.01

37.000.03 Avloppsslam 37.00.20

38 Avfallshanteringstjänster; återvinningstjänster

38.1 Avfall; insamlingstjänster avseende avfall

38.11 Icke-farligt avfall; insamlingstjänster avseende icke-farligt avfall

38.110 Icke-farligt avfall; insamlingstjänster avseende icke-farligt avfall

Omfattar också:

       tjänster avseende insamling av bygg- och rivningsavfall

       tjänster avseende insamling och bortskaffande av fyllnadssten

       tjänster avseende insamling av avfall från spinnerier, väverier etc.

38.110.01 Kommunala insamlingstjänster avseende icke-farligt återvinningsbart avfall 38.11.11

Omfattar:

       insamling av försorterat eller ihopblandat avfall reguljärt eller flexibelt 

såsom:

–       papp, kartong, papper, plast, glas, aluminium, metall och organiskt 

trädgårdsavfall från lägenheter och andra bostäder



38.110.02 Övriga insamlingstjänster avseende icke-farligt återvinningsbart avfall 38.11.19

Omfattar:

       insamling av försorterat eller ihopblandat avfall reguljärt eller flexibelt 

såsom:

–       papp, kartong, papper, plast, glas, aluminium, metall och andra 

återvinningsbara material från andra än bostäder

38.110.03 Kommunala insamlingstjänster avseende icke-farligt, icke återvinningsbart avfall 38.11.21

Omfattar:

       insamling av avfall, sopor, skräp och hopblandat material från lägenheter 

och andra bostäder reguljärt eller flexibelt

38.110.04 Övriga insamlingstjänster avseende icke-farligt, icke återvinningsbart avfall 38.11.29

Omfattar:

       insamling av avfall, sopor, skräp och hopblandat material från andra än 

bostäder reguljärt eller flexibelt

38.110.05 Icke återvinningsbart icke-farligt kommunalt avfall 38.11.31

Omfattar inte:

       pelletar och briketter av metall och plast, jfr 38.320.03

38.110.06 Annat icke återvinningsbart icke-farligt avfall 38.11.39

38.110.07 Fartyg och annan flytande materiel, avsedda att huggas upp 38.11.41

38.110.08

Uttjänta fordon, datorer, tv-apparater och andra apparater, avsedda att 

demonteras 38.11.49

38.110.09 Glasavfall 38.11.51

38.110.10 Avfall av papper och kartong 38.11.52

38.110.11 Begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi 38.11.53

38.110.12 Annat gummiavfall 38.11.54

38.110.13 Plastavfall 38.11.55

38.110.14 Textilavfall 38.11.56

38.110.15 Läderavfall 38.11.57

38.110.16 Icke-farligt metallavfall 38.11.58

38.110.17 Övrigt icke-farligt återvinningsbart avfall 38.11.59

Omfattar också:

       blandat insamlat material avsett för återvinning, t.ex. blandat metall och 

plastavfall

       träavfall som inte är agglomererat

Omfattar inte:

       pelletar och briketter av pressat och agglomererat trä, grönsaksavfall och 

skrot, jfr 16.291.01

       agglomererat träavfall, i andra former än pelletar, jfr 16.291.01

       pelletar och briketter av blandade industriavfall, jfr 38.320.03

38.110.18

Tjänster avseende omlastning och mellanlagring av icke-farligt återvinningsbart 

avfall 38.11.61

Omfattar inte:

       driftstjänster av anläggningar där hopblandat återvinningsbart material 

sorteras i distinkta kategorier, jfr 38.320.01, 38.320.02

38.110.19 Tjänster avseende omlastning och mellanlagring av annat icke-farligt avfall 38.11.69

Omfattar inte:

       bearbetningstjänster av avfall för slutlig förvaring, jfr 38.210.01

38.12 Farligt avfall; insamlingstjänster avseende farligt avfall

38.120 Farligt avfall; insamlingstjänster avseende farligt avfall

Omfattar inte:

       sanerings- och efterbehandlingstjänster i förorenade byggnader, gruvor, 

jord, grundvatten, t.ex. bortskaffande av asbest, jfr 39.000.01-39.000.04



38.120.01 Insamlingstjänster avseende medicinskt och annat miljöfarligt avfall 38.12.11

Omfattar:

       insamling av:

–       patologiskt avfall såsom anatomiskt avfall, icke-anatomiskt avfall, kanyler, 

skalpeller

–       annat biologiskt infekterat avfall från sjukhus, medicinska praktiker, 

tandvårdspraktiker, medicinska laboratorier och andra ställen som inte är 

avsedda för bostad

38.120.02 Insamlingstjänster avseende annat farligt industriavfall 38.12.12

Omfattar:

       insamling av:

–       farligt avfall (utom medicinskt eller biologiskt) som kan vara skadligt för 

hälsan eller miljön och som kräver speciella bearbetningstekniker specificerade i 

lagstiftning, t.ex. kärnavfall, spillolja från sjöfarten eller verkstäder

38.120.03 Insamlingstjänster avseende farligt kommunalt avfall 38.12.13

Omfattar:

       insamling av:

–       farligt avfall från bostäder inklusive material som kan vara skadligt för 

hälsan eller miljön och som kräver speciella bearbetningstekniker specificerade i 

lagstiftning, t.ex.använda batterier

38.120.04 Förbrukade (bestrålade) bränsleelement till kärnreaktorer 38.12.21

38.120.05 Läkemedelsavfall 38.12.22

38.120.06 Annat medicinskt riskavfall 38.12.23

38.120.07 Farligt kemiskt avfall 38.12.24

38.120.08 Spillolja 38.12.25

38.120.09 Farligt metallavfall 38.12.26

38.120.10 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer 38.12.27

38.120.11 Annat farligt avfall 38.12.29

38.120.12 Tjänster avseende omlastning och mellanlagring av farligt avfall 38.12.30

Omfattar:

       tjänster vid omlastningsstationer och containerstationer etc.

38.2 Tjänster avseende behandling och bortskaffande av avfall

38.21 Tjänster avseende behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall

38.210 Tjänster avseende behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall

38.210.01 Tjänster avseende behandling av icke-farligt avfall för slutförvaring 38.21.10

38.210.02 Kommunala deponianläggningstjänster 38.21.21

Omfattar:

       bortskaffande av icke-farligt avfall vid en kommunal deponianläggning, som 

följer kriterier specificerade i lagstiftning eller förordning, dvs. utformad för att 

förhindra läckage

38.210.03 Andra deponianläggningstjänster 38.21.22

Omfattar:

       bortskaffande av icke-farligt avfall vid deponianläggningar, andra än 

kommunala

38.210.04 Förbränningstjänster avseende icke-farligt avfall 38.21.23

Omfattar:

       förbränning av icke-farligt avfall vid en anläggning, som följer lagar och krav 

vid förbränning av icke-farligt avfall

38.210.05 Komposterings- och rötningstjänster av icke-farligt avfall 38.21.29*

Omfattar:

       tjänster avseende kemisk eller biologisk reduktion av jordbruksavfall och 

liknande bearbetningstjänster

       komposteringstjänster



       bearbetning av jordbruksavfall och annat avfall för att erhålla biogas

38.210.06 Tjänster avseende annat bortskaffande av icke-farligt avfall 38.21.29*

38.210.07 Avfall av organiska lösningsmedel 38.21.30

38.210.08 Aska och återstoder från förbränning av avfall 38.21.40

38.210.09 Pelletar av kommunalt avfall 38.21.50

Omfattar också:

       torkat kommunalt avfall som frigjorts från främmande material som 

pelleterats

38.22 Tjänster avseende behandling och bortskaffande av farligt avfall

38.220 Tjänster avseende behandling och bortskaffande av farligt avfall

38.220.01 Tjänster avseende behandling av kärnavfall 38.22.11

38.220.02 Tjänster avseende behandling av annat farligt avfall 38.22.19

Omfattar:

       bearbetning för att reducera, eliminera eller omvandla farligt avfall. 

Processerna består av biologiska, kemiska och/eller fysiska procedurer eller 

förbränning, vilket leder till en restprodukt för bortforslande eller resulterar i ett 

återvinningsbart material

38.220.03 Tjänster avseende bortskaffande av kärnavfall 38.22.21

38.220.04 Tjänster avseende bortskaffande av annat farligt avfall 38.22.29

Omfattar:

       tjänster avseende bortskaffande av farligt avfall vid en anläggning som följer 

lagarna avseende bortskaffande av farligt avfall, t.ex. vid tillåtna kontrollerade 

kontaminationsanläggningar eller deponier

38.3 Återvinningstjänster; returråvara

38.31 Demonteringstjänster avseende uttjänta fartyg, fordon och maskiner

38.311 Demonteringstjänster avseende uttjänta fordon 

38.311.00 Demonteringstjänster avseende uttjänta fordon 38.31.12*

Omfattar:

       demonteringstjänster avseende uttjänta fordon för att erhålla och separera 

återvinningsbart material

Omfattar inte:

       demonteringstjänster avseende fartyg, jfr 38.319.01

38.312 Demonteringstjänster avseende elektrisk och elektronisk utrustning 

38.312.00 Demonteringstjänster avseende elektrisk och elektronisk utrustning 38.31.12*

Omfattar:

       demonteringstjänster avseende elektrisk och elektronisk utrustning för att 

erhålla och separera återvinningsbart material

38.319 Demonteringstjänster avseende övrig kasserad utrustning 

38.319.01 Skrotningstjänster avseende fartyg 38.31.11

38.319.02

Demonteringstjänster avseende övrig kasserad utrustning, exkl. fartyg och 

annan flytande materiel 38.31.12*

38.32 Återvinningstjänster avseende källsorterat material; returråvara

38.320 Återvinningstjänster avseende källsorterat material; returråvara

38.320.01 Återvinningstjänster avseende källsorterat metallmaterial 38.32.11

Omfattar:

       bearbetningstjänster av metallavfall och -skrot och av metallartiklar, 

begagnade eller inte, till returråvara. Typisk input består av avfall och skrot, 

sorterat eller osorterat, men inte direkt användbart i den industriella processen. 

En process krävs, antingen mekanisk eller kemisk. Exempel är:

–       mekanisk krossning av metallavfall begagnade bilar, tvättmaskiner, cyklar 

o.d. med efterföljande sortering och separering

–       mekanisk förminskning av stora järnföremål såsom järnvägsvagnar

–       sönderdelning av begagnade varor såsom bilar för att erhålla 

återanvändbara delar



–       sönderdelning av begagnade varor såsom bilar eller kylskåp för att separera 

skadligt avfall (olja, vätskor, bränsle etc.)

38.320.02 Återvinningstjänster avseende annat källsorterat material än metall 38.32.12

Omfattar:

       bearbetningstjänster av avfall och skrot och av artiklar av icke-metall, 

begagnade eller inte, till returråvara. Typisk input består av avfall och skrot, 

sorterat eller osorterat, men inte direkt användbart i den industriella processen. 

En process krävs, antingen mekanisk eller kemisk. Exempel är:

–       regenerering av gummi från t.ex. uttjänta däck

–       sortering och pellettering av plast för att framställa returråvara till rör, 

blomkrukor, lastpallar och liknande

–       återvinning av kemikalier från kemiskt avfall

–       krossning, rengöring och sortering av glas

–       krossning, rengöring och sortering av annat avfall såsom rivningsavfall

38.320.03 Andra slags briketter (t.ex. framställda av flera olika sorters industriavfall) 38.32.13

Omfattar också:

       pelletar och briketter av blandad metall- eller pastavfalll

38.320.04 Returråvara av ädelmetall 38.32.21

38.320.05 Returråvara av järnhaltig metall 38.32.22

38.320.06 Returråvara av koppar 38.32.23

38.320.07 Returråvara av nickel 38.32.24

38.320.08 Returråvara av aluminium 38.32.25

38.320.09 Returråvara av annan metall 38.32.29

38.320.10 Returråvara av glas 38.32.31

38.320.11 Returråvara av papper och papp 38.32.32

38.320.12 Returråvara av plast 38.32.33

38.320.13 Returråvara av gummi 38.32.34

38.320.14 Returråvara av textil 38.32.35

38.320.15 Returråvara av annan icke-metall 38.32.39

39 Sanerings-, efterbehandlings- och andra tjänster för avfallshantering

39.0 Sanerings-, efterbehandlings- och andra tjänster för avfallshantering

39.00 Sanerings-, efterbehandlings- och andra tjänster för avfallshantering

39.000 Sanerings-, efterbehandlings- och andra tjänster för avfallshantering

Omfattar: 

       saneringstjänster, dvs. tjänster som handlar om effekterna från föroreningar 

vid drift av anordningar eller vid olyckor. Dessa tjänster har som mål att 

eliminera eller begränsa föroreningar av jord, vatten eller luft och måste utföras 

på plats.

39.000.01

Sanerings- och efterbehandlingstjänster avseende förorenad jord och förorenat 

grundvatten 39.00.11

Omfattar:

       tjänster som inbegriper införandet av godkända planer för sanering av jord 

och grundvatten på en förorenad plats, vilken följer kraven från lagstiftning

Omfattar också:

       minröjning o.d. (inklusive detonering)

Omfattar inte:

       rening av vatten för vattenförsörjning, jfr 36.001.03. 36.002.03

39.000.02 Sanerings- och efterbehandlingstjänster avseende förorenat ytvatten 39.00.12

Omfattar:

       tjänster som inbegriper införandet av godkända planer för sanering av 

ytvatten på en förorenad plats, vilken följer kraven från lagstiftning

39.000.03 Sanerings- och efterbehandlingstjänster avseende förorenad luft 39.00.13



Omfattar:

       tjänster som inbegriper införandet av godkända planer för sanering av luft 

på en förorenad plats, vilken följer kraven från lagstiftning

39.000.04 Saneringstjänster avseende byggnader 39.00.14

Omfattar:

       utveckling och genomförande av en saneringsplan vilken tar bort, förstör, 

begränsar eller på annat sätt förminskar föroreringar, såsom asbest, bly, radon, 

eller andra föroreningar i en byggnad

39.000.05

Tjänster avseende skadebegränsning, kontroll och övervakning m.m. av 

förorenade områden 39.00.21

Omfattar:

       tjänster för att förhindra utökad förorening på förorenad plats

       tjänster för att förhindra förflyttning av okontrollerade föroreningar från 

platsen

       övervakningstjänster för att bestämma effektiviteten av saneringsåtgärder

       tjänster för att kontrollera tillträdet till förorenat område

       övriga tjänster avseende skadebegränsning

39.000.06 Andra saneringstjänster 39.00.22

Omfattar också:

       miljöskyddstjänster

Omfattar inte:

       tjänster avseende bekämpning av skadedjur inom jordbruket, jfr 01.610.00

       gaturenhållningstjänster (inklusive bevattning), jfr 81.290.02

39.000.07 Andra specialtjänster för föroreningsbekämpning 39.00.23

Omfattar:

       tjänster avseende övervakning, kontroll och uppskattning av skador från 

försurningar

       andra icke tidigare nämnda specialtjänster för föroreningsbekämpning

Omfattar inte:

       miljökonsulttjänster, jfr 74.900.03

F

BYGGNADSARBETEN, ANLÄGGNINGSARBETEN SAMT SPECIALISERADE 

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

41 Byggnader och byggnadsarbeten

41.0 Byggnader och byggnadsarbeten

41.00 Byggnader och byggnadsarbeten

41.000 Byggnader och byggnadsarbeten

41.000.01 Enbostadshus 41.00.11

Omfattar:

       enfamiljshus såsom bungalows, villor, stugor, skogsstugor, lanthus, 

sommarstugor etc.

Omfattar också:

       parhus eller radhus, där varje bostad har ett eget tak och egen ingång från 

markplan

Omfattar inte:

       ekonomibyggnader, jfr 41.000.06

41.000.02 Tvåbostadshus 41.00.12

Omfattar:

       enfamiljshus, parhus eller radhus; med två bostäder

Omfattar inte:

       parhus eller radhus, där varje bostad har ett eget tak och egen ingång från 

markplan, jfr 41.000.01

41.000.03 Tre- eller flerbostadshus 41.00.13



Omfattar:

       andra bostadshus såsom lägenhetshus, med tre eller fler bostäder

Omfattar inte:

       gruppbostäder, jfr 41.000.04

       hotell, jfr 41.000.11

       vandrarhem, semesterbyar och semesterhus, jfr 41.000.11

41.000.04 Gruppbostäder 41.00.14

Omfattar:

       gruppbostäder, inklusive äldreboende, studentboende, barnhem, bostäder 

för hemlösa etc.

Omfattar inte:

       sjukhus och kliniker, jfr 41.000.12

       vårdinrättningar med medicinsk omvårdnad, jfr 41.000.12

       fängelser och kaserner, jfr 41.000.13

41.000.05 Industribyggnader 41.00.21

Omfattar:

       täckta byggnader som används för industriproduktion, t.ex. fabriker, 

verkstäder, slakthus, bryggerier, produktionsanläggningar etc.

Omfattar inte:

       ekonomibyggnader, jfr 41.000.06

       reservoarer, silor och lagerbyggnader, jfr 41.000.10

       komplexa industrianläggningar (kraftverk, raffinaderier) som inte 

kännetecknas av en byggnad, jfr 42.220.03, 42.990.01

41.000.06 Ekonomibyggnader (ej bostäder) 41.00.22

Omfattar:

       ekonomibyggnader (jordbruk) och lagerlokaler som används för lantbruk, 

t.ex. ladugårdar, stall, svinstior, kennlar, industriella hönshus, vingårdar, växthus 

etc.

Omfattar inte:

       uppbyggnad av zoologiska och botaniska trädgårdar, jfr 42.990.02

41.000.07 Kontorsbyggnader 41.00.23

Omfattar:

       hus för handel, administration såsom kontor, bankkontor, postkontor, 

kommunkontor, statliga kontorsbyggnader etc.

Omfattar också:

       konferens- och kongresscentra, domstolar, parlamentsbyggnader

41.000.08 Byggnader för parti- och detaljhandel 41.00.24

Omfattar:

       köpcentra, affärsgallerior, varuhus, fristående affärer, marknadsplatser, 

hallar som används för auktioner och mässor, inomhusmarknader, bensin- och 

serviceverkstäder etc.

41.000.09 Byggnader för trafik och kommunikation 41.00.25

Omfattar:

       byggnader och installationer av civila och militära flygplatser, 

järnvägsstationer, busstationer, hamnterminaler samt linbane- och sittliftstationer

       byggnader för radio- och televisionsändningar, telefonväxlar, 

telekommunikation etc.

       garage (markplan eller under markplan) och övertäckta bilparkeringar

Omfattar också:

       flygplanshangarer, ställverk samt maskin- och lokstall

       telefonkiosker

       fyrar



       kontrolltorn för flygtrafik

       cykelskjul

Omfattar inte:

       bensin- och serviceverkstäder, jfr 41.000.08

       reservoarer, silor och lagerbyggnader, jfr 41.000.10

       järnvägar och tunnelbanor, jfr 42.120.01

       start- och landningsbanor på flygfält, jfr 42.110.01

       anläggning för telekommunikation, jfr 42.220.01, 42.220.02

       kolväteterminaler, jfr 42.990.01

41.000.10 Reservoarer, silor och lagerbyggnader 41.00.26

Omfattar:

       reservoarer och cisterner

       reservoarer för olja och gas

       silos för spannmål, cement eller andra torra fyllmaterial

       kylanläggningar och specialanpassade magasin

Omfattar också:

       lagerplatser

Omfattar inte:

       spannmålsmagasin och lagerlokaler som används för lantbruk, jfr 

41.000.06

       vattentorn, jfr 42.210.03

       kolväteterminaler, jfr 42.990.01

41.000.11 Hotell och liknande byggnader 41.00.27

Omfattar:

       hotell, motell, värdshus, pensionat och liknande; med eller utan 

restauranger

       vandrarhem, semesterläger, semesterbungalows och liknande 

inkvarteringar

Omfattar också:

       fristående restauranger och barer

Omfattar inte:

       restauranger i hyresfastigheter, jfr 41.000.03

       restauranger i köpcentrum, jfr 41.000.08

       nöjes- och rekreationsparker, jfr 42.990.02

41.000.12

Nöjeslokaler, skolor, sjukhus, vårdinrättningar eller byggnader för religiösa 

ändamål 41.00.28

Omfattar:

       nöjeslokaler såsom biografer, konserthallar, operahus, teatrar etc.

       mötes- och multifunktionella hallar, som ofta används för underhållning

       kasinon, cirkusar, konserthus, danslokaler, diskotek, musikestrader etc.

       museer, konstgallerier, bibliotek och resurscentra

       byggnader för utbildning såsom förskolor, grund- och gymnasieskolor

       byggnader för högre utbildning och forskning; forskningslaboratorier

       byggnader för hälso- och sjukvård såsom sjukhus och vårdcentraler

       sanatorier, långvårdssjukhus, sjukhem, vårdboende, mentalsjukhus, 

apotek, förlossningsinstitutioner och mödravårdscentraler



       byggnader för inomhussporter (basket- och tennisplaner, simbassänger, 

gymnastikhallar, skridskobanor och ishockeyrinkar etc.) som erbjuder 

anläggningar för åskådare (läktare, terasser etc.) och för utövare (dusch- och 

omklädningsrum etc.)

       kyrkor, kapell, moskéer, synagogor etc.

Omfattar också:

       byggnader för arkiv

       specialskolor för funktionshindrade barn

       ytterligare lärosäten

       väderstationer, observatorier

       universitetssjukhus, fångvårdsanstalter, fängelser och lokaler för väpnade 

styrkor

       byggnader för värmebehandling, thalassoterapi (behandling med 

havsvatten), funktionell rehabilitering, blodtransfusioner, insamling av bröstmjölk, 

veterinärverksamhet etc.

       institutionsbyggnader med kombinerade bostads- och inkvarteringstjänster 

och sjuk- eller läkarvård för äldre eller personer med funktionshinder etc.

       kyrkogårdar, begravningsrum, krematorier och liknande

Omfattar inte:

       studenthem i form av enfamiljshus på internatskolor, jfr 41.000.04

       studenthem, jfr 41.000.04

       gruppbostäder och boende för äldre och funktionshindrade personer etc., jfr 

41.000.04

       nöjes- och rekreationsparker, jfr 42.990.02

       statyer och minnesmärken, artistiska eller dekorativa konstruktioner, jfr 

41.000.13

       idrottsanläggningar för idrotter som i allmänhet utövas utomhus såsom 

tennisplaner, utomhussimbassänger etc. jfr 42.990.02

41.000.13 Andra byggnader än bostäder 41.00.29

Omfattar:

       historiska eller skyddade byggnader som inte används för andra syften

       fångvårdsanstalter, fängelser och häkten, baracker för väpnade styrkor, 

polis- eller brandkår

Omfattar också:

       skyddade ruiner, arkeologiska utgrävningar och förhistoriska platser

       statyer och minnesmärken, artistiska eller dekorativa konstruktioner

       busskurer, publika toaletter, tvättinrättningar etc.

Omfattar inte:

       telefonkiosker, jfr 41.000.09

       museer, jfr 41.000.12

       religiösa byggnader, jfr 41.000.12

       fångvårdsanstalter, fängelser eller lokaler för väpnade styrkor, jfr 41.000.12

       militära ingenjörsarbeten, jfr 42.990.03

41.000.14 Byggande av enbostadshus 41.00.31

Omfattar:

       byggande av enfamiljshus såsom bungalows, villor, stugor, skogsstugor, 

lanthus, sommarstugor etc.

Omfattar också:

       byggande av parhus eller radhus, där varje bostad har ett eget tak och egen 

ingång från markplan

Omfattar inte:

       byggande av ekonomibyggnader, jfr 41.000.19



       byggande av särskilda betong- eller ståkramar för byggnader, jfr 43.999.04, 

43.999.05

41.000.15 Byggande av tvåbostadshus 41.00.32

Omfattar:

       byggande av enfamiljshus, parhus eller radhus; med två bostäder

Omfattar inte:

       byggande av parhus eller radhus, där varje bostad har ett eget tak och 

egen ingång från markplan, jfr 41.000.14

       byggande av särskilda betong- eller ståkramar för byggnader, jfr 43.999.04, 

43.999.05

41.000.16 Byggande av tre- eller flerbostadshus 41.00.33

Omfattar:

       byggande av andra bostadshus såsom lägenhetshus, med tre eller fler 

bostäder

Omfattar inte:

       byggande av gruppbostäder, jfr 41.000.17

       byggande av hotell, vandrarhem, semesterbyar och semesterhus, jfr 

41.000.24

       byggande av särskilda betong- eller ståkramar för byggnader, jfr 43.999.04, 

43.999.05

41.000.17 Byggande av gruppbostadshus 41.00.34

Omfattar:

       byggande av gruppbostäder, inklusive äldreboende, studentboende, 

barnhem, bostäder för hemlösa etc.

Omfattar inte:

       byggande av sjukhus och kliniker, vårdinrättningar med medicinsk 

omvårdnad, jfr 41.000.25

       byggande av fängelser och kaserner, jfr 41.000.26

       byggande av särskilda betong- eller ståkramar för byggnader, jfr 43.999.04, 

43.999.05

41.000.18 Byggande av industribyggnader 41.00.41

Omfattar:

       byggande av täckta byggnader som används för industriproduktion, t.ex. 

fabriker, verkstäder, slakthus, bryggerier, produktionsanläggningar etc.

Omfattar inte:

       byggande av reservoarer, silor och lagerbyggnader, jfr 41.000.23

       byggande av ekonomibyggnader, jfr 41.000.19

       byggande av komplexa industrianläggningar (kraftverk, raffinaderier) som 

inte kännetecknas av en byggnad, jfr 42.220.06, 42.990.04

41.000.19 Byggande av ekonomibyggnader 41.00.42

Omfattar:

       byggande av ekonomibyggnader (jordbruk) och lagerlokaler som används 

för lantbruk, t.ex. ladugårdar, stall, svinstior, kennlar, industriella hönshus, 

vingårdar, växthus etc.

Omfattar inte:

       byggande av zoologiska och botaniska trädgårdar, jfr 42.990.05

41.000.20 Byggande av kontorsbyggnader 41.00.43

Omfattar:

       byggande av hus för handel, administration såsom kontor, bankkontor, 

postkontor, kommunkontor, statliga kontorsbyggnader etc.

Omfattar också:

       byggande av konferens- och kongresscenter, domstolar, 

parlamentsbyggnader

41.000.21 Byggande av byggnader för parti- och detaljhandel 41.00.44



Omfattar:

       byggande av köpcentrum, affärsgallerior, varuhus, fristående affärer, 

marknadsplatser, auktioner och mässor, inomhusmarknader, bensin- och 

serviceverkstäder etc.

41.000.22 Byggande av byggnader för trafik och kommunikation 41.00.45

Omfattar:

       byggande av byggnader och installationer av civila och militära flygplatser, 

järnvägsstationer, busstationer, hamnterminaler samt linbane- och sittliftstationer

       byggande av byggnader för radio- och televisionsändningar, telefonväxlar, 

telekommunikation etc.

       byggande av garage (markplan eller under markplan) och övertäckta 

bilparkeringar

Omfattar också:

       byggande av flygplanshangarer, ställverk och maskin- och lokstall

       byggande av telefonkiosker

       byggande av fyrar

       byggande av kontrolltorn för flygtrafik

       byggande av cykelskjul

Omfattar inte:

       byggande av parkeringshus i byggnader som främst används för andra 

syften, jfr huvudgrupp 41, 42

       byggande av bensin- och serviceverkstäder, jfr 41.000.21

       byggande av reservoarer, silor och lagerbyggnader, jfr 41.000.23

       byggande av järnvägar och tunnelbanor, jfr 42.120.02

       byggande av start- och landningsbanor på flygfält, jfr 42.110.02

       byggande av anläggning för telekommunikation, jfr 42.220.04, 42.220.05

       byggande av kolväteterminaler, jfr 42.990.04

41.000.23 Byggande av reservoarer, silor och lagerbyggnader 41.00.46

Omfattar:

       byggande av reservoarer och cisterner

       byggande av reservoarer för olja och gas

       byggande av silos för spannmål, cement eller andra torra fyllmaterial

       byggande av kylanläggningar och specialanpassade magasin

Omfattar också:

       byggande av lagerplatser

Omfattar inte:

       byggande av spannmålsmagasin och lagerlokaler som används för 

lantbruk, jfr 41.000.19

       byggande av vattentorn, jfr 42.210.05

       byggande av kolväteterminaler, jfr 42.990.04

41.000.24 Byggande av hotell och liknande byggnader 41.00.47

Omfattar:

       byggande av hotell, motell, värdshus, pensionat och liknande, med eller 

utan restauranger

       byggande av vandrarhem, semesterläger, semesterbungalows och liknande 

inkvarteringar

Omfattar också:

       byggande av fristående restauranger och barer

Omfattar inte:

       byggande av restauranger i flerbostadshus, jfr 41.000.16

       byggande av restauranger i köpcentrum, jfr 41.000.21

       byggande av nöjes- och rekreationsparker, jfr 42.990.05



41.000.25

Byggande av nöjeslokaler, skolor, sjukhus, vårdinrättningar eller byggnader för 

religiösa ändamål 41.00.48

Omfattar:

       byggande av nöjeslokaler såsom biografer, konserthallar, operahus, teatrar 

etc.

       byggande av mötes- och multifunktionella hallar, som ofta används för 

underhållning

       byggande av kasinon, cirkusar, konserthus, danslokaler och diskotek, 

musikestrader etc.

       byggande av museer, konstgallerier, bibliotek och resurscentra

       byggande av byggnader för utbildning såsom förskolor, grund- och 

gymnasieskolor

       byggande av byggnader för högre utbildning och forskning; 

forskningslaboratorier

       byggande av byggnader för hälso- och sjukvård såsom sjukhus och 

vårdcentraler

       byggande av sanatorier, långvårdssjukhus, sjukhem, vårdboende, 

mentalsjukhus, apotek, förlossningsinstitutioner, mödravårdscentraler

       byggande av byggnader för inomhussporter (basket- och tennisplaner, 

simbassänger, gymnastikhallar, skridskobanor och ishockeyrinkar etc.) som 

erbjuder anläggningar för åskådare (läktare, terasser etc.) och för utövare (dusch- 

och omklädningsrum etc.)

       byggande av kyrkor, kapell, moskéer, synagogor etc.

Omfattar också:

       byggande av byggnader för arkiv

       byggande av specialskolor för funktionshindrade barn

       byggande av ytterligare lärosäten

       byggande av väderstationer, observatorier

       byggande av universitetssjukhus, fångvårdsanstalter, fängelser eller lokaler 

för väpnade styrkor

       byggande av byggnader för värmebehandling, thalassoterapi (behandling 

med havsvatten), funktionell rehabilitering, blodtransfusioner, insamling av 

bröstmjölk, veterinärverksamhet etc.

       byggande av institutionsbyggnader med kombinerade bostads- och 

inkvarteringstjänster och sjuk- eller läkarvård för äldre eller personer med 

funktionshinder etc.

       byggande av kyrkogårdar, begravningsrum, krematorier och liknande

Omfattar inte:

       byggande av studenthem som används som enfamiljshus på internatskolor, 

jfr 41.000.17

       byggande av studenthem, jfr 41.000.17

       byggande av gruppbostäder och boende för äldre och funktionshindrade 

personer etc., jfr 41.000.17

       byggande av nöjes- och rekreationsparker, jfr 42.990.05

       byggande av statyer och minnesmärken, artistiska eller dekorativa 

konstruktioner, jfr 41.000.26

       byggande av idrottsanläggningar för idrotter som i allmänhet utövas 

utomhus såsom tennisplaner, utomhussimbassänger etc. jfr 42.990.05

41.000.26 Byggande av andra byggnader än bostäder 41.00.49

Omfattar:

       byggande av fångvårdsanstalter, fängelser och häkten, baracker för 

väpnade styrkor, polis- eller brandkår

Omfattar också:

       byggande av statyer och minnesmärken, artistiska eller dekorativa 

konstruktioner

       byggande av busskurer, publika toaletter, tvättinrättningar etc.

Omfattar inte:



       byggande av telefonkiosker, jfr 41.000.22

       byggande av museer, jfr 41.000.25

       byggande av religiösa byggnader, jfr 41.000.25

       byggande av fångvårdsanstalter, fängelser eller lokaler för väpnade styrkor, 

jfr 41.000.25

       byggande av militära ingenjörsarbeten, jfr 42.990.06

42 Anläggningsarbeten

Omfattar:

       utveckling av anläggningsprojekt

Omfattar inte:

       utveckling av byggnadsprojekt, jfr huvudgrupp 41

42.1 Vägar och järnvägar; anläggning av vägar och järnvägar

42.11 Vägar och motorvägar; anläggning av vägar och motorvägar

42.110 Vägar och motorvägar; anläggning av vägar och motorvägar

42.110.01

Motorvägar, vägar, gator o.d. för fordon eller fotgängare samt start- och 

landningsbanor på flygfält 42.11.10

Omfattar:

       motorvägar (utom upphöjda vägar), gator, vägar, andra kör- eller gångvägar

       skyddsräcken och parkeringsplatser, garageinfarter, över- och undergångar 

för trafik och fotgängare och cykelbanor

       start- och landningsbanor på flygfält, inklusive vägar för taxi och andra 

tillhörande byggnadsverk andra än byggnader

Omfattar inte:

       upphöjda vägar, jfr 42.130.01

       motorvägstunnlar, jfr 42.130.01

42.110.02

Anläggning av motorvägar, vägar, gator o.d. för fordon eller fotgängare samt 

start- och landningsbanor på flygfält 42.11.20

Omfattar:

       anläggning av grund till vägar (utom upphöjda vägar), gator och andra kör- 

och gångvägar samt parkeringsplatser utan tak

       anläggning eller reparation av vägytor, med asfalt, betong, etc.

       anläggning av gångbanor, hastighetsbegränsande anordningar, cykelvägar 

etc.

       anläggning av vägräcken, låga skiljebarriärer, prefabricerade bullerskydd, 

uppsättning av vägmärken etc.

       anläggning, underhåll och skyltning av stigar, gångar och banor

       underhåll och reparation av vägar

       anläggning av förbindelsebanor och hangarplattor för flygfält

       målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser och 

liknande platser

Omfattar inte:

       anläggning av upphöjda vägar, tunnlar och broar jfr 42.130.02

       vägarbeten som avser rörledningar och kablar (för vatten, dränering, gas, 

elektricitet, telefoni etc.), jfr 42.21, 42.22

       anläggning av kraftledningar för järnvägar, jfr 42.220.04

42.12 Järnvägar och tunnelbanor; anläggning av järnvägar och tunnelbanor

42.120 Järnvägar och tunnelbanor; anläggning av järnvägar och tunnelbanor

42.120.01 Järnvägar och tunnelbanor 42.12.10

Omfattar:

       räls

       ställverk

Omfattar inte:

       tunnlar för tunnelbanor, jfr 42.130.01

42.120.02 Anläggning av järnvägar och tunnelbanor 42.12.20



Omfattar:

       anläggning av järnvägar och tunnelbanor:

–       läggning av ballast och räls

–       installation av ställverk, spårväxlar och korsningar

–       anläggningsarbeten för kontroll- och säkerhetssystem för järnvägsspår

–       anläggningsarbeten för linbanor av olika slag, inklusive sådana med korgar 

som balanserar varandra

       reparation av järnvägsspår

Omfattar inte:

       anläggning av tunnlar för tunnelbanor, jfr 42.130.02

42.13 Broar och tunnlar; anläggning av broar och tunnlar

42.130 Broar och tunnlar; anläggning av broar och tunnlar

42.130.01 Broar och tunnlar 42.13.10

Omfattar:

       broar och viadukter av metall, betong eller annat material, för alla typer av 

landtransport och för gångbanor

       upphöjda vägar för motortrafik

       tunnlar

Omfattar också:

       tunnlar till tunnelbanor

Omfattar inte:

       undergångar för fordonstrafik och fotgängare, jfr 42.110.01

       anläggningar för gruvor, jfr 42.990.01

42.130.02 Anläggning av broar och tunnlar 42.13.20

Omfattar inte:

       anläggning av motorvägar, vägar och järnvägar samt start- och 

landningsbanor på flygfält, jfr 42.110.02, 42.120.02

       vattenbyggnadsarbeten, jfr 42.91

       uppförande av stålkonstruktioner, jfr 43.999.05

       schaktsänkning, jfr 43.999.08

42.2 Allmännyttiga anläggningar och anläggningsarbeten

42.21

Allmännyttiga anläggningar och anläggningsarbeten för värme, vatten och 

avlopp

42.210

Allmännyttiga anläggningar och anläggningsarbeten för värme, vatten och 

avlopp

42.210.01 Rörsystem för fjärrtransport av värme, vatten och avlopp 42.21.11

Omfattar:

       rörledningar på land eller på havsbotten för fjärrtransport av olja och gas

       rörledningar på land eller på havsbotten för fjärrtransport av vatten och 

andra produkter

Omfattar inte:

       lokala rörledningar för transport av gas och vatten, jfr 42.210.02

42.210.02 Lokala rörledningar för transport av värme, vatten och avlopp 42.21.12

Omfattar:

       lokala rörledningar för transport av vatten, avlopp och andra vätskor

42.210.03

Bevattningssystem (kanaler); vattenledningar; vatten- och avloppsreningsverk 

samt pumpstationer 42.21.13

42.210.04 Anläggning av rörsystem för fjärrtransport av värme, vatten och avlopp 42.21.21

Omfattar:

       anläggning av rörledningar på land eller på havsbotten för fjärrtransport av:



–       olja och gas

–       vatten, avlopp och regnvatten

–       andra vätskor

42.210.05 Anläggning av lokala rörsystem, samt därmed förknippade arbeten 42.21.22

Omfattar:

       anläggning och underhåll av lokala rörledningar för transport av gas och 

vatten:

–       vatten och avlopp

–       hetvatten

–       gas och ånga

–       andra vätskor

42.210.06

Anläggning av bevattningssystem (kanaler), vattenledningar, vatten- och 

avloppsreningsverk samt pumpstationer 42.21.23

Omfattar inte:

       anläggning av rörledningar för transport av vatten och avlopp, jfr 42.210.04, 

42.210.05

42.210.07 Brunnsborrning och installation av septiktankar 42.21.24

Omfattar:

       borrning och grävning av vattenbrunnar

       installation av pumpar och rörsystem för vattenbrunnar

       installation av septiktankar

42.22

Allmännyttiga anläggningar och anläggningsarbeten för el och 

telekommunikation

42.220

Allmännyttiga anläggningar och anläggningsarbeten för el och 

telekommunikation

42.220.01 Fjärrnät för el och kommunikation 42.22.11

Omfattar:

       fjärrledningar för el

       rörledningar på land eller på havsbotten för fjärrtransport av 

telekommunikation

42.220.02 Lokala nät för el och kommunikation 42.22.12

Omfattar:

       lokala ledningar för el, ovan och under jord

       lokala linjenät ovan och under jord för telekommunikation

       sändningstorn

       antenner

       transformatorstationer

42.220.03 Kraftverk 42.22.13

Omfattar:

       kraftverk och kärnkraftverk

42.220.04 Anläggning av fjärrnät för el och kommunikation 42.22.21

Omfattar:

       anläggning och underhåll av fjärrledningar för el, ovan jord, även för järnväg

       anläggning och underhåll av sjö- eller jordkablar för fjärröverföring av el

       anläggning och underhåll av fjärrledningar för telekommunikation, ovan jord

       anläggning och underhåll av sjö- eller jordkablar för telekommunikation

Omfattar inte:

       anläggning och underhåll av lokala rörledningar, jfr 42.220.05

       mark och grundarbeten, jfr 43.120.02

42.220.05 Anläggning av lokala nät för el och kommunikation 42.22.22



Omfattar:

       anläggning och underhåll av lokala ledningar för el, ovan och under jord 

samt byggande, som komplement, av t.ex. transformatorundercentraler för lokal 

distribution

       anläggning och underhåll av lokala linjenät ovan och under jord för 

telekommunikation och annan kommunikation, samt därmed förknippade 

arbeten som anläggning av sändningstorn

       anläggning av antenner

Omfattar inte:

       anläggning och underhåll av fjärrledningar för el och telekommunikation, jfr 

42.220.04

       mark- och grundarbeten, jfr 43.120.02

       installation av ledningar för kabel TV i byggnader, jfr 43.210.00

42.220.06 Anläggning av kraftverk 42.22.23

Omfattar:

       anläggning av alla slags kraftverk

42.9 Andra bygg- och anläggningsarbeten

42.91 Vattenanläggningar och vattenbyggnad

42.910 Vattenanläggningar och vattenbyggnad

42.910.01

Kust- och hamnanläggningar, dammar, slussar och liknande hydromekaniska 

anläggningar 42.91.10

Omfattar:

       hamnar, marinor, kajer, vågbrytare, pirar, dockor och liknande 

hamnanläggningar

       dammar, kanaler för transport och akvedukter

       slussar, portar, dammluckor, torrdockor, slipar, fördämningar och liknande 

hydromekaniska anläggningar

42.910.02

Anläggning av kust- och hamnanläggningar, dammar, slussar och liknande 

hydromekaniska anläggningar 42.91.20

Omfattar:

       anläggning och underhåll av hamnar, marinor, kajer, vågbrytare, pirar, 

dockor och liknande hamnanläggningar

       anläggning och underhåll av dammar och fördämningar

       anläggning och underhåll av slussar, portar, dammluckor, torrdockor, slipar, 

fördämningar och liknande hydromekaniska anläggningar

       muddringsarbeten, avlägsnande av slam och berggrund samt andra 

vattenrelaterade anläggningsarbeten

       andra undervattensarbeten, t.ex. med anlitande av dykare och grodmän 

eller med utnyttjande av annan teknik

       andra vattenanläggnings- och underhållsarbeten samt underhåll av dessa

Omfattar inte:

       anläggning av sjökabel, jfr 42.220.04

       anläggning av kraftverk, jfr 42.220.06

       pålningsarbeten, jfr 43.999.03

42.99 Övriga anläggningar och bygg- och anläggningsarbeten

42.990 Övriga anläggningar och bygg- och anläggningsarbeten

42.990.01 Gruv- och industrianläggningar 42.99.11

Omfattar:

       anläggningar för gruvor, t.ex. på- och avlastningsstationer, 

uppfordringsschakt, tunnlar

       industrianläggningar för tillverkning av baskemikalier, farmaceutiska 

produkter och andra kemikalier

       industrianläggningar som tackjärnsgjuterier, masugnar och koksugnar

       övriga specialiserade industrianläggningar 



Omfattar inte:

       industribyggnader som inte är byggda för speciell tillverkning av vissa 

produkter, jfr 41.000.05

42.990.02 Idrotts- och fritidsanläggningar 42.99.12

Omfattar:

       idrottsanläggningar för idrotter som i allmänhet utövas utomhus såsom 

fotboll, baseball, rugby, friidrott, motorsport och hästkapplöpning

       fritidsanläggningar t.ex. golfbanor, badstränder, övernattningsstugor och 

fritidsparker

Omfattar inte:

       inomhusarenor och läktare för åskådare, jfr 41.000.12

42.990.03 Övriga anläggningar 42.99.19

Omfattar:

       tomt- och markförbättring (landstycke) inkluderat iordningställande av 

vägar, kommunikationer och/eller andra liknande tillfälliga landförbättringar

       andra anläggningar

42.990.04 Anläggningsarbeten för gruvor och industri 42.99.21

Omfattar:

       anläggnings- och underhållsarbeten för gruvor t.ex. på- och 

avlastningsstationer, uppfordringsschakt, tackjärnsgjuterier, masugnar och 

koksugnar

       anläggnings- och underhållsarbeten för kemiska anläggningar

       anläggnings- och underhållsarbeten för industrianläggningar

Omfattar inte:

       anläggning av industribyggnader, jfr 41.000.18

       anläggning av lagerbyggnader, jfr 41.000.23

42.990.05 Uppförande av byggnader till utomhusstadion och liknande idrottsanläggningar 42.99.22

Omfattar:

       byggande av annat än byggnader (dvs. markanläggningar av banor o.d.) för 

stadion och andra idrottsanläggningar för idrotter som i allmänhet utövas 

utomhus såsom fotboll, baseball, rugby, friidrott, motorsport och 

hästkapplöpning

       anläggning av fritidsanläggningar t.ex. golfbanor, badstränder, 

övernattningsstugor, fritidsparker och botaniska trädgårdar etc.

Omfattar inte:

       förberedande jord- och markarbeten, röjningsarbeten, jfr 43.120

42.990.06 Övriga bygg- och anläggningsarbeten 42.99.29

Omfattar:

       tomt- och markförbättring (t.ex. vid byggande av vägar, infrastruktur för 

samhällsservice o.d.)

       andra bygg- och anläggningsarbeten

43 Specialiserade bygg- och anläggningsarbeten

43.1 Husrivningsarbeten samt mark- och grundarbeten

43.11 Rivningsarbeten av hus och byggnader

43.110 Rivningsarbeten av hus och byggnader

43.110.00 Rivningsarbeten av hus och byggnader 43.11.10

Omfattar:

       rivnings- och raseringsarbeten av byggnader och anläggningar

       rivnings- och raseringsarbeten av vägar och motorvägar

43.12 Förberedande byggplatsarbeten

43.120 Förberedande byggplatsarbeten

43.120.01 Förberedande jord- och markarbeten; röjningsarbeten 43.12.11

Omfattar:



       iordningsställande av jordbruksmark

       iordningställande av platser för efterföljande byggnadsarbete, inklusive 

sprängning och bergrensning

       bortforslande av överliggande jordlager och annat iordningställande av ägor 

och platser som innehåller mineraler utom platser med olja och gas

       röjning av arbetsplatser, röjning av undervegetation

       markstabilisering

       horisontell borrning för genomledning av kablar eller avloppsrör

       grävning av diken för dräneringsarbeten

Omfattar inte:

       grävningsarbeten främst för utvinning av olja och naturgas, jfr 09.100.01

       brunnsborrning, jfr 42.210.07

43.120.02 Mark- och grundarbeten 43.12.12

Omfattar:

       grävning av diken, för dränering av städer och för diverse vägarbeten etc.

       grävning av vanliga diken för olika byggnader och anläggningar

       borttagande av förorenad jord

       återskapande av mark

       stora markarbeten, schaktningar, skapande av lutningar, markarbeten med 

bankar eller skärningar, vilket utförs före vägbyggen (landsvägar, motorvägar, 

järnvägar etc.)

       övriga schaktnings- och markarbeten

43.13 Markundersökningsarbeten

43.130 Markundersökningsarbeten

43.130.00 Markundersökningsarbeten 43.13.10

Omfattar:

       provborrning och uttagning av borrkärna, för byggande, för geofysiska, 

geologiska eller liknande ändamål

Omfattar inte:

       borrning i anslutning till utvinning av råolja eller naturgas, jfr 09.100.01

       testborrning som stödtjänst till utvinning, jfr 09.900

       brunnsborrning, jfr 42.210.07

43.2 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer

43.21 Elinstallationsarbeten

43.210 Elinstallationsarbeten

43.210.00 Elinstallationsarbeten 43.21.10

Omfattar:

       specialistarbeten avseende normala elinstallationer i byggnader

       elektriska arbeten i samband med installation av anordningar

       installation av system för tjuvlarm och brandlarm

       installation av antenner

       installation av kabel inomhus för kabel-TV

       installation av telekablar

       installation av elvärme och annan elektrisk utrustning, inklusive elektriska 

solfångare (eller elektriska solenergianläggningar) och golvlist värmare i 

byggnader

       installation av elmätare

       installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och 

hamnar

Omfattar inte:



       installationsarbeten för elmotorer, generatorer och transformatorer i 

kraftverk, jfr 33.200.16

       installation av kontroll- och säkerhetssystem för järnvägsspår, jfr 42.120.02

       installation av värmesystem, jfr 43.221.02

       installation av sprinkler, jfr 43.221.01

       eldsäkring, jfr 43.290.01

43.22 VVS-arbeten

43.221 Värme- och sanitetsarbeten

43.221.01 Rör- och sanitetsinstallationer 43.22.11

Omfattar:

       anläggningsarbeten avseende huvudrörsystem för varm- och kallvatten 

samt installation av sprinklers

       installation av sanitetsgods

       installationsarbeten för torra stigarledningar, dvs. tryckvattenförråd för 

brandsläckning (inklusive brandposter med slang och pip)

       installation av avloppsledningar

       installation av vattenmätare  

Omfattar också:

       tjänster avseende rengöring och rensning av avloppsrör i byggnader

Omfattar inte:

       installation av värmeelement med tillhörande rörarbeten, jfr 43.221.02

43.221.02 Värmeinstallation 43.22.12*

Omfattar:

       installation, reparation och underhåll av icke-elektrisk värmeutrustning, inkl. 

icke-elektriska solenergianläggningar, arbeten med rör, kanaler samt närstående 

plåtarbeten, som ingår i sådana arbeten.

       installation, reparation och underhåll av central- och fjärrvärmesystem

       installation, reparation och underhåll av pannor och brännare för 

hushållsbruk

Omfattar inte:

       underhåll och reparation av brännare för industriellt bruk, jfr 33.120.04

       elektriska installationer av solfångare och golvlistvärmare, jfr 43.210.00

       rengöring av skorstenar, jfr 81.222.00

43.222 Ventilationsarbeten

43.222.00 Ventilationsarbeten 43.22.12*

Omfattar:

       installation, reparation och underhåll av ventilationsutrustning för bostäder, 

datorcentraler, kontor och butiker, inklusive arbeten med rör, kanaler samt 

närstående plåtarbeten, som ingår i sådana arbeten

Omfattar inte:

       installation av industriell kylutrustning, jfr 33.200.04

       underhåll och reparation av industriell kylutrustning, jfr 33.120.08

43.223 Kyl- och frysinstallationsarbeten

43.223.00 Kyl- och frysinstallationsarbeten 43.22.12*

Omfattar:

       installation, reparation och underhåll av kyl- och frysutrustning för bostäder, 

datorcentraler, kontor och butiker, inklusive arbeten med rör, kanaler samt 

närstående plåtarbeten, som ingår i sådana arbeten

43.229 Övriga VVS-arbeten



43.229.00 Installation av gasarmaturer 43.22.20

Omfattar:

       installationsarbeten för distribution av diverse gaser (t.ex. syre på sjukhus) 

och anslutning av annan utrustning som utnyttjar gas

       installation av gasmätare  

Omfattar inte:

       värmeinstallation, jfr 43.221.02

       kyl- och frysinstallationsarbeten, jfr 43.223.00

43.29 Andra bygginstallationsarbeten

43.290 Andra bygginstallationsarbeten

43.290.01 Isoleringsarbeten 43.29.11

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

       isoleringsarbeten innefattande ljudisolering och eldsäkring

Omfattar inte:

       akustikisolering, jfr 43.390.02

       vattentätningsarbeten, jfr 43.999.01

43.290.02 Uppsättning av inhägnader och staket 43.29.12

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)

       specialinstallationer av brandtrappor i metall

43.290.03 Övriga installationer 43.29.19

Omfattar:

       specialistinstallationer, reparation och underhåll av hissar, rulltrappor, 

rullramper och rulltrottoarer

       installation av automatiska dörrar och svängdörrar

       installation av persienner och markiser

       uppsättning av skyltar (även neonskyltar)

       installation av åskledare

       övriga installationer av artiklar som inte anses utgöra en del av 

byggnadsverkets basstruktur

       andra installationer

43.3 Slutbehandlingsarbeten av byggnader

43.31 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten

43.310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten

43.310.00 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 43.31.10

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

Omfattar inte:

       isoleringsarbeten innefattande ljudisolering, jfr 43.290.01

43.32 Byggnadssnickeriarbeten

43.320 Byggnadssnickeriarbeten

43.320.00 Byggnadssnickeriarbeten 43.32.10

Omfattar:



       installation av dörr- och fönsterkarmar samt av dörrar (utom automatiska), 

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

       installation av invändiga trappor, byggande av väggskåp, installation av fast 

inredning till kök

       installation av paneler etc.

       installation av flyttbara skiljeväggar och undertak på metallkonstruktioner

       installation av verandor och växthus för privathus

Omfattar inte:

       installation av andra inhägnader och staket, jfr 43.290.02

       installation av automatiska dörrar och svängdörrar, jfr 43.290.03

       järnarbeten avseende ornament, jfr 43.390.01

       hopsättning och montering av fristående möbler t.ex. lagerhyllor och 

bokhyllor, jfr 95.240.00

43.33 Golv- och väggbeläggningsarbeten

43.330 Golv- och väggbeläggningsarbeten

43.330.01 Kakelsättning och klinkerläggning 43.33.10

Omfattar:

       läggning eller sättning av vägg- och golvplattor samt stenplattor av 

keramiskt material, betong eller sten, på utsidan av respektive utanför hus och 

andra byggnadsverk

       läggning eller sättning av vägg- och golvplattor av keramiskt material, 

betong eller huggen sten, inuti hus och andra byggnadsverk

       prydnadsbeläggning av byggnaders ytterväggar med keramiska material, 

sten, tegel etc.

43.330.02 Cementmosaik-, marmor-, granit- och skifferarbeten 43.33.21

Omfattar:

       tillverkning av terrazzoarbeten genom gjutning på plats samt invändiga 

marmor-, granit- eller skifferarbeten

Omfattar inte:

       installation av plattor, jfr 43.330.01

43.330.03 Övrig golvläggning, väggbeklädning och tapetsering 43.33.29

Omfattar:

       läggning av textilmattor, linoleummattor och andra mjuka golvbeläggningar

       läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä samt 

väggbeläggningar av trä, inklusive närstående arbeten med färdigställande 

såsom slipning, boning, spärrgrundning

       uppsättning av papperstapeter och andra mjuka väggbeklädnader

       borttagning av tapeter

Omfattar inte:

       installation av betonggolv (utom betongplattor), jfr 43.999.04

       installation av golvplattor av sten, betong eller keramiskt material, jfr 

43.330.01

43.34 Måleri- och glasmästeriarbeten

43.341 Måleriarbeten

43.341.00 Måleriarbeten 43.34.10

Omfattar:

       utvändiga måleriarbeten på byggnader (huvudsakligen i skyddande syfte)

       invändig målning av byggnader

       måleriarbeten på räcken, galler, dörr- och fönsterkarmar på byggnader etc.



       målning av tak

       målning av andra anläggningar

       borttagning av färg

Omfattar inte:

       målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser och 

liknande platser, jfr 42.110.02

       taktätningsarbeten och andra vattentätningsarbeten, jfr 43.999.01

43.342 Glasmästeriarbeten

43.342.00 Glasmästeriarbeten 43.34.20

Omfattar:

       uppförande av glasarbeten, väggbeklädnader av glas, spegelväggar och 

andra glasvaror

       montering av fönsterglas

Omfattar inte:

       installation av färdiga fönster, jfr 43.320.00

       reparation av vindrutor och fönster på motorfordon utom motorcyklar, jfr 

45.202

43.39 Andra slutbehandlingsarbeten av byggnader

43.390 Andra slutbehandlingsarbeten av byggnader

43.390.01 Montering av ornament 43.39.11

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 43.911.00

43.390.02 Diverse annan slutbehandling av byggnader 43.39.19

Omfattar:

       invändig städning av nybyggda byggnader (byggstädning)

       övrig slutbehandling av byggnader

       akustikisolering

Omfattar inte:

       ljudisolering, jfr 43.290.01

43.9 Andra specialiserade bygg- och anläggningsarbeten

43.91 Takarbeten

43.911 Takarbeten av plåt

43.911.00 Takarbeten av plåt 43.91.19*

Omfattar:

       anläggningsarbeten där det ingår installation av taktäckning med plåt

       anläggning av takrännor o.d., täckning av tak med takspån samt arbeten 

med tak av metall

Omfattar inte:

       målning av tak, jfr 43.341.00

43.912 Takarbeten av andra material än plåt

43.912.01 Uppförande av takstommar 43.91.11

Omfattar:

       anläggningsarbeten där det ingår installation av takstommar

43.912.02 Andra takarbeten 43.91.19*

Omfattar:

       anläggningsarbeten där det ingår installation av någon slags taktäckning, 

med alla material utom takspån eller metall



Omfattar inte:

       målning av tak, jfr 43.341.00

43.99 Övriga specialiserade bygg- och anläggningsarbeten

43.991 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

43.991.00 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 43.99.90*

43.999 Diverse övriga specialiserade bygg- och anläggningsarbeten

43.999.01 Taktätningsarbeten och andra vattentätningsarbeten 43.99.10

Omfattar:

       taktätningsarbeten på horisontaltak och terrasser

       vattentätningsarbeten på utsidan av byggnader och underjordiska 

byggnadsverk

       avfuktning

Omfattar inte:

       isoleringsarbeten, jfr 43.290.01

43.999.02 Montering av byggnadsställningar 43.99.20

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 

77.320.00

43.999.03 Pålning; grundarbeten 43.99.30

Omfattar inte:

       grävningsarbeten, jfr 43.120.02

       betongarbeten, jfr 43.999.04

43.999.04 Betongarbeten 43.99.40

Omfattar:

       gjutning av betong i form samt andra arbeten där betong i allmänhet 

används (allmänna grundkonstruktioner, bärlager, hela grundplattor, stöttor, 

bärlag etc.)

       arbeten där det ingår tillverkning av formar

       grundförstärkning

       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:

       monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- och 

anläggningsarbeten, av betong, jfr 23.610.02

       fabriksblandad betong, jfr 23.630.01

       anläggningsarbeten där det ingår beläggning av gator, vägar och allmänna 

gångvägar, jfr 42.110.02

       anläggningsarbeten för broar och upphöjda vägar, jfr 42.130.02

       anläggningsarbeten för tunnlar, jfr 42.130.02

43.999.05 Uppförande av stålkonstruktioner 43.99.50

Omfattar:

       specialistarbeten avseende stålskelett

       resning av prefabricerade delar (ej egentillverkade) av stålkonstruktioner för 

byggnader och för andra byggnadsverk såsom broar, traverskranar och 

kraftledningsstolpar

       resning av utfackningsväggar

       närstående svetsningsarbeten



Omfattar inte:

       anläggning av hela broar jfr 42.130.02

43.999.06 Murning och stenläggning 43.99.60

Omfattar:

       tegelmurning, blockmurning, stenläggning och andra mureriarbeten

Omfattar inte:

       golv- och väggarbeten, jfr 43.330

       betongarbeten, jfr 43.999.04

43.999.07 Montering och uppförande av prefabricerade byggnader 43.99.70

Omfattar:

       installation, montering och uppförande av prefabricerade konstruktioner

       installation av gatumöbler såsom telefonkiosker, bänkar, busskurar

Omfattar inte:

       montering och uppförande av kompletta byggnader jfr 41.000.14-41.000.26

       installation av prefabricerade stålkonstruktioner, jfr 43.999.05

43.999.08 Diverse andra specialiserade bygg- och anläggningsarbeten 43.99.90*

Omfattar:

       byggande av fabriksskorstenar

       beklädning av ugnar med eldfasta foder

       anläggningsarbeten avseende utomhusbassänger

       byggande eller uppförande av öppna spisar som installeras såsom prydnad

       ång- och sandblästring av husfasader

       schaktsänkning

       övriga specialiserade bygg- och anläggningsarbeten

G HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON

45 Handel samt reparation av motorfordon

45.1 Handel med motorfordon utom motorcyklar

45.11 Handel med personbilar och lätta motorfordon  

45.110 Handel med personbilar och lätta motorfordon  

45.110.01 Partihandel med personbilar 45.11.11

Omfattar:

       partihandel med både nya och begagnade bilar samt lätta motorfordon, 

utom provisionshandel

45.110.02

Partihandel med personbilar för särskilda ändamål, t.ex. ambulanser och 

minibussar, och terränggående fordon (högst 3,5 ton) 45.11.12

Omfattar:

       partihandel med både nya och begagnade bilar samt lätta motorfordon, 

utom provisionshandel 

45.110.03 Specialiserad detaljhandel i butik med nya personbilar 45.11.21

45.110.04 Specialiserad detaljhandel i butik med begagnade personbilar 45.11.22

45.110.05

Specialiserad detaljhandel i butik med nya personbilar för särskilda ändamål, 

t.ex. ambulanser och minibussar, och terränggående fordon som jeepar o.d. 

(högst 3,5 ton) 45.11.23

45.110.06

Specialiserad detaljhandel i butik med begagnade personbilar för särskilda 

ändamål, t.ex. ambulanser och minibussar, och terränggående fordon (högst 3,5 

ton) 45.11.24

45.110.07 Detaljhandel via internet med personbilar och lätta motorfordon 45.11.31

45.110.08 Övrig detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon 45.11.39

45.110.09 Provisionshandel via internet med personbilar och lätta motorfordon 45.11.41

45.110.10 Annan provisionshandel med personbilar och lätta motorfordon 45.11.49

45.19 Handel med andra motorfordon  



45.191 Handel med lastbilar, bussar och specialfordon  

45.191.01 Partihandel med lastbilar, bussar och specialfordon 45.19.11*

Omfattar:

       partihandel med både nya och begagnade lastbilar, bussar och tunga 

motorfordon, utom provisionshandel

45.191.02

Specialiserad detaljhandel i butik med lastbilar, truckar, släpfordon, 

påhängsvagnar och bussar 45.19.21

45.191.03 Provisionshandel via internet med lastbilar, bussar och specialfordon 45.19.41*

45.191.04 Annan provisionshandel med lastbilar, bussar och specialfordon 45.19.49*

45.192 Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar

45.192.01 Partihandel med husvagnar, husbilar och andra campingvagnar 45.19.12

Omfattar:

       partihandel med både nya och begagnade campingvagnar, utom 

provisionshandel

45.192.02 Partihandel med släpfordon och påhängsvagnar 45.19.11*

Omfattar:

       partihandel med både nya och begagnade släpfordon och påhängsvagnar, 

utom provisionshandel

45.192.03

Specialiserad detaljhandel i butik med husvagnar, husbilar och andra 

campingvagnar 45.19.22

45.192.04 Detaljhandel via internet med husvagnar, husbilar och andra campingvagnar 45.19.31

45.192.05 Annan detaljhandel med husvagnar, husbilar och andra campingvagnar 45.19.39

45.192.06

Provisionshandel via internet med husvagnar, husbilar och andra 

campingvagnar 45.19.41*

45.192.07 Annan provisionshandel med husvagnar, husbilar och andra påhängsvagnar 45.19.49*

45.192.08 Provisionshandel via internet med släpfordon och påhängsvagnar 45.19.41*

45.192.09 Annan provisionshandel med släpfordon och påhängsvagnar 45.19.49*

45.2 Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar

45.20 Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar

45.201 Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar

Omfattar inte:

       bogseringstjänster av motorfordon, jfr 52.211.00

45.201.01

Allmän service och reparation av personbilar och lätta varutransportfordon (utom 

reparation och service av elsystem, däck och karosseri) 45.20.11

Omfattar:

       mekaniskt underhåll och reparation av personbilar, vilket kan innefatta 

översyn av motorer, finjustering av motorer, reparation och justering av 

förgasare, reparation av elektroniska insprutningssystem, reparation och 

justering av styrinrättningar, 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 71.200.04

      reparation av elsystem till personbilar och lätta varutransportfordon, jfr 

45.203.01

      reparation av däck till personbilar och lätta varutransportfordon, inklusive 

hjuljustering och -balansering, jfr 45.204.01

      reparation av karosseri och liknande tjänster (reparation av lås, dörrar och 

fönster, omlackering samt reparation av krockskador) för personbilar och lätta 

varutransportfordon, jfr 45.202.01

45.201.02

Allmän service och reparation av andra motorfordon än personbilar (utom 

reparation och service av elsystem, däck och karosseri) 45.20.21*



Omfattar:

       mekaniskt underhåll och reparation av andra motorfordon än personbilar, 

vilket kan innefatta översyn av motorer, finjustering av motorer, reparation och 

justering av förgasare, reparation och justering av styrinrättningar, reparation av 

upphängningar, reparation och justering av bromsar, reparation och justering av 

kraftöverföringssystem, reparation av avgassystem, reparation av kylsystem 

samt andra underhålls- och reparationstjänster

Omfattar inte:

       teknisk besiktning av bilar, jfr 71.200.04

       allmän service och reparation på motorcyklar, jfr 45.400.05

      reparation av elsystem till andra motorfordon, jfr 45.203.02

      reparation av karosseri och liknande tjänster (reparation av lås, dörrar och 

fönster, lackering samt reparation av krockskador), för andra motorfordon, jfr 

45.202.02

45.201.03 Biltvätt, polering och liknande tjänster 45.20.30

Omfattar:

       tvätt av bilar, bussar och andra motorfordon inkl. invändig rengöring, 

underredsbehandling, polering och vaxning etc.

Omfattar inte:

       rostskyddsbehandling, jfr 45.202

       städning av bussar, tåg, flygplan och fartyg, jfr 81.290.04

45.202 Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar

45.202.01

Reparation av karosseri och liknande tjänster (reparation av lås, dörrar och 

fönster, omlackering samt reparation av krockskador) för personbilar och lätta 

varutransportfordon 45.20.14

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

45.202.02

Reparation av karosseri och liknande tjänster (reparation av lås, dörrar och 

fönster, lackering samt reparation av krockskador), för andra motorfordon 45.20.23

Omfattar:

       reparation av karosseri och liknande tjänster för andra motorfordon än 

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 karosser för andra motorfordon 

än personbilar

45.203 Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom motorcyklar

45.203.01 Reparation av elsystem till personbilar och lätta varutransportfordon 45.20.12

45.203.02 Reparation av elsystem till andra motorfordon 45.20.22

45.204 Däckservice

45.204.01

Reparation av däck till personbilar och lätta varutransportfordon, inklusive 

hjuljustering och -balansering 45.20.13

Omfattar:

       reparation av punkteringar på personbilar samt justering, inkl. skränkning 

och balansering av hjul på personbilar

       däckmontering

       reparation av innerslangar

Omfattar inte:

       regummerade däck, jfr 22.110.07

       detaljhandel med däck, jfr 45.320.01

45.204.02

Reparation av däck till andra motorfordon, inklusive hjuljustering och -

balansering 45.20.21*

Omfattar:



       reparation av punkteringar på andra motorfordon samt justering, inkl. 

skränkning och balansering av hjul

       reparation av innerslangar

Omfattar inte:

       regummerade däck, jfr 22.110.07

       detaljhandel med däck, jfr 45.320.01

45.3 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

45.31

Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 

motorcyklar

45.310

Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 

motorcyklar

45.310.01 Partihandel med däck och slangar 45.31.11

Omfattar:

       partihandel med gummidäck och innerslangar för däck, utom 

provisionshandel

45.310.02

Partihandel med andra reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 

motorcyklar 45.31.12

Omfattar:

       partihandel med andra reservdelar och tillbehör till motorfordon, utom 

provisionshandel

45.310.03 Provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon 45.31.20

45.32 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

45.320 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

45.320.01 Specialiserad butikshandel med däck 45.32.11

45.320.02

Specialiserad butikshandel med andra reservdelar och tillbehör till motorfordon 

utom motorcyklar 45.32.12

45.320.03

Detaljhandel via internet med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 

motorcyklar 45.32.21

45.320.04 Postorderhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 45.32.22

45.320.05

Övrig detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 

motorcyklar 45.32.29

Omfattar:

       detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon i icke-

specialiserade butiker, torg- och marknadshandel o.d.

45.4 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör

45.40 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör

45.400 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör

Omfattar också:

       handel med och service av mopeder inklusive reservdelar och tillbehör

Omfattar inte:

       handel med och service av cyklar inklusive reservdelar och tillbehör, jfr 

46.491.00, 47.006.06, 95.290.02

45.400.01 Partihandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 45.40.10

45.400.02

Specialiserad detaljhandel i butik med motorcyklar inklusive reservdelar och 

tillbehör 45.40.20

45.400.03 Annan detaljhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 45.40.30

45.400.04 Provisionshandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 45.40.40

45.400.05 Underhåll och reparation av motorcyklar 45.40.50

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

Omfattar inte:

       partihandel med motorfordon, jfr huvudgrupp 45 



46.1 Provisionshandel utom med motorfordon

46.11

Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och 

textilhalvfabrikat

46.110

Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och 

textilhalvfabrikat

46.110.01 Provisionshandel med levande djur 46.11.11

46.110.02 Provisionshandel med blommor och växter 46.11.12

46.110.03 Provisionshandel med andra jordbruksråvaror, textilråvaror och textilhalvfabrikat 46.11.19

46.12 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier

46.120 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier

46.120.01 Provisionshandel med bränslen 46.12.11

46.120.02 Provisionshandel med malm och metaller i obearbetad form 46.12.12

46.120.03

Provisionshandel med industrikemikalier, gödselmedel och lantbrukskemiska 

produkter 46.12.13

46.13 Provisionshandel med virke och byggmaterial

46.130 Provisionshandel med virke och byggmaterial

46.130.01 Provisionshandel med virke 46.13.11

46.130.02 Provisionshandel med byggmaterial 46.13.12

Omfattar:

       provisionshandel med byggmaterial (t.ex. färg och fernissa, bituminösa 

byggmaterial, keramiska byggvaror, byggmaterial av glas etc.)

46.14 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg

46.141

Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg utom 

kontorsutrustning och datorer

46.141.01 Provisionshandel med fartyg, luftfartyg och andra transportmedel 46.14.12

46.141.02

Provisionshandel med övriga maskiner och övrig industriell utrustning, ej 

kontorsutrustning och datorer 46.14.19

46.142 Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer

46.142.00 Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer 46.14.11

Omfattar också:

       provisionshandel med programvara, elektronik- och 

telekommunikationsutrustning

46.15

Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror

46.150

Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror

46.150.01 Provisionshandel med möbler 46.15.11

46.150.02 Provisionshandel med radio- och tv-apparater samt videoutrustning 46.15.12

46.150.03 Provisionshandel med handverktyg och andra järnhandelsvaror 46.15.13

46.150.04 Provisionshandel med bestick och övriga hushållsvaror 46.15.19

46.16 Provisionshandel med textilier, kläder, päls, skodon och lädervaror

46.160 Provisionshandel med textilier, kläder, päls, skodon och lädervaror

46.160.01 Provisionshandel med textilier 46.16.11

Omfattar:

       garn och tyger

       hushållslinnen, gardiner, draperier och olika hushållsartiklar av textilmaterial

46.160.02 Provisionshandel med kläder, päls och skodon 46.16.12

46.160.03 Provisionshandel med lädervaror och reseffekter 46.16.13

46.17 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak

46.170 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak

46.170.01 Provisionshandel med livsmedel 46.17.11

46.170.02 Provisionshandel med drycker 46.17.12



46.170.03 Provisionshandel med tobak 46.17.13

46.18 Provisionshandel med annat specialsortiment

46.180 Provisionshandel med annat specialsortiment

46.180.01

Provisionshandel med läkemedel, sjukvårdsartiklar, parfymeri- och hygienartiklar 

samt rengöringsmedel 46.18.11

46.180.02

Provisionshandel med spel och leksaker, sportartiklar, cyklar, böcker, tidningar 

och tidskrifter, pappersvaror, musikinstrument, ur och guldsmedsvaror, 

fotoutrustning och optiska instrument 46.18.12

46.180.03 Provisionshandel med övrigt specialsortiment 46.18.19

Omfattar:

       papper och pappersvaror, obearbetat virke, avfall och material för 

återvinning etc.

46.19 Provisionshandel med blandat sortiment

46.190 Provisionshandel med blandat sortiment

46.190.00 Provisionshandel med blandat sortiment 46.19.10

46.2 Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur

46.21 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder

46.210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder

46.210.01 Partihandel med spannmål 46.21.11

46.210.02 Partihandel med utsäde, utom oljeväxtfrön 46.21.12

46.210.03 Partihandel med oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter 46.21.13

46.210.04 Partihandel med djurfoder 46.21.14

46.210.05 Partihandel med andra jordbruksråvaror 46.21.19

46.210.06 Partihandel med råtobak 46.21.20

46.22 Partihandel med blommor och växter

46.220 Partihandel med blommor och växter

46.220.00 Partihandel med blommor och växter 46.22.10

46.23 Partihandel med levande djur

46.230 Partihandel med levande djur

46.230.00 Partihandel med levande djur 46.23.10

Omfattar också:

       partihandel med sällskapsdjur

46.24 Partihandel med hudar, skinn och läder

46.240 Partihandel med hudar, skinn och läder

46.240.00 Partihandel med hudar, skinn och läder 46.24.10

46.3 Partihandel med livsmedel, drycker och tobak

46.31 Partihandel med frukt och grönsaker

46.310 Partihandel med frukt och grönsaker

46.310.01 Partihandel med färsk frukt och färska grönsaker 46.31.11

46.310.02 Partihandel med beredda frukter och grönsaker 46.31.12

46.32 Partihandel med kött och köttvaror

46.320 Partihandel med kött och köttvaror

46.320.01 Partihandel med kött (inkl. fågel) 46.32.11

Omfattar också:

       partihandel med fågel

46.320.02 Partihandel med köttvaror 46.32.12

Omfattar också:

       partihandel med köttvaror av fågel

46.33 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett

46.330 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett

46.330.01 Partihandel med mejeriprodukter 46.33.11

46.330.02 Partihandel med ägg 46.33.12



46.330.03 Partihandel med matolja och matfett 46.33.13

46.34 Partihandel med drycker

46.340 Partihandel med drycker

46.340.01

Partihandel med frukt- och grönsaksjuice, mineralvatten och andra alkoholfria 

drycker 46.34.11

Omfattar inte:

       partihandel med kaffe, te och kakaopulver, jfr 46.370.00

46.340.02 Partihandel med alkoholhaltiga drycker 46.34.12

46.35 Partihandel med tobak

46.350 Partihandel med tobak

46.350.00 Partihandel med tobak 46.35.10

46.36 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer

46.360 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer

46.360.01 Partihandel med socker 46.36.11

46.360.02 Partihandel med bageriprodukter 46.36.12

46.360.03 Partihandel med choklad och sockerkonfektyrer 46.36.13

46.37 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor

46.370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor

46.370.00 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 46.37.10

46.38 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur

Omfattar också:

       partihandel med fisk samt skal- och blötdjur 

46.380 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur

46.380.01 Partihandel med fisk samt skal- och blötdjur 46.38.10

46.380.02 Partihandel med homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 46.38.21

46.380.03 Partihandel med övriga livsmedel 46.38.29

Omfattar:

       partihandel med övriga livsmedel t.ex. salt, kvarnprodukter samt nudlar och 

liknande mjölprodukter

46.39 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak

46.390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak

46.390.01 Icke specialiserad partihandel med frysta livsmedel 46.39.11

46.390.02 Icke specialiserad partihandel med icke frysta livsmedel samt drycker och tobak 46.39.12

46.4 Partihandel med hushållsvaror

46.41 Partihandel med textilier

46.410 Partihandel med textilier

46.410.01 Partihandel med garn 46.41.11

46.410.02 Partihandel med vävnader 46.41.12

46.410.03 Partihandel med hushållslinne och inredningstextilier 46.41.13

46.410.04 Partihandel med sybehör 46.41.14

46.42 Partihandel med kläder och skodon

46.420 Partihandel med kläder och skodon

46.420.01 Partihandel med kläder 46.42.11

Omfattar också:

       partihandel med sportkläder

46.420.02 Partihandel med skodon 46.42.12

Omfattar också:

       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 46.491.00

46.43 Partihandel med elektriska hushållsapparater

46.431 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater

46.431.00 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater 46.43.11*

Omfattar:

       partihandel med hushållsapparater t.ex. kylskåp och frysar, diskmaskiner, 

tvättmaskiner och torkmaskiner för hushållsbruk, hushållsutrustning för 

matlagning och uppvärmning, dammsugare, symaskiner och andra små 

elektriska hushållsapparater

Omfattar inte:

      partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning, jfr 

46.432.00

      partihandel med fotografiska och optiska produkter, jfr 46.435.00

46.432 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning

46.432.00 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 46.43.12

Omfattar:

       partihandel med radio- och TV-apparater

       partihandel med cd- och dvd-spelare

       partihandel med videokameror och videobandspelare

       partihandel med andra ljud- och bildanläggningar

       partihandel med bilradior

46.433 Partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild

 46.433.00 Partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild 46.43.13

Omfattar inte:

      partihandel med oinspelade band och skivor för musik och bild, jfr 

46.521.02 

46.434 Partihandel med elartiklar

46.434.00 Partihandel med elartiklar 46.43.11*

Omfattar inte:

      partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning, jfr 

46.432.00

      partihandel med fotografiska och optiska produkter, jfr 46.435.00

46.435 Partihandel med fotografiska och optiska produkter

46.435.00 Partihandel med fotografiska och optiska produkter 46.43.14

46.44 Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel

46.440 Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel

46.440.01 Partihandel med glas och porslin samt keramikvaror 46.44.11

Omfattar:

       partihandel med sådana glasvaror som används vid matbordet eller i köket, 

som inomhusdekoration eller för liknande ändamål, samt keramiska hushålls- 

och prydnadsartiklar

46.440.02 Partihandel med rengöringsmedel 46.44.12

46.45 Partihandel med parfym och kosmetika

46.450 Partihandel med parfym och kosmetika

46.450.00 Partihandel med parfym och kosmetika 46.45.10

Omfattar:

       partihandel med parfymer, kosmetika och toalettartiklar (inklusive tvål)

46.46 Partihandel med apoteksvaror och medicinsk utrustning

46.460 Partihandel med apoteksvaror och medicinsk utrustning

46.460.01 Partihandel med apoteksbasvaror och farmaceutiska basberedningar 46.46.11

46.460.02 Partihandel med kirurgisk, medicinsk och ortopedisk utrustning 46.46.12

46.47 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar



46.470 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar

46.470.01 Partihandel med möbler för hemmet 46.47.11

Omfattar inte:

       partihandel med kontorsmöbler, jfr 46.650.00

46.470.02 Partihandel med belysningsartiklar 46.47.12

46.470.03 Partihandel med mattor 46.47.13

Omfattar:

       partihandel med mattor och mjuka material som används till 

golvbeläggningar

Omfattar inte:

       partihandel med hårda golvmaterial, jfr 46.731.07

46.48 Partihandel med ur, guldsmedsvaror och smycken

46.480 Partihandel med ur, guldsmedsvaror och smycken

46.480.00 Partihandel med ur, guldsmedsvaror och smycken 46.48.10

46.49 Partihandel med andra hushållsvaror

46.491 Partihandel med sport- och fritidsartiklar, även cyklar

46.491.00 Partihandel med sport- och fritidsartiklar, även cyklar 46.49.33

Omfattar:

       partihandel med sportartiklar t.ex. skidutrustning, vattensportutrustning, 

utrustning för sportfiske, artiklar och utrustning för friidrott samt andra artiklar 

och annan utrustning för idrott eller utomhusspel inklusive cyklar, fritidsbåtar etc.

Omfattar också:

       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 

46.420.02

       partihandel med sportkläder, jfr 46.420.01

46.492 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror

46.492.00 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 46.49.23

Omfattar:

       partihandel med kontorsböcker, skrivmaterial, etiketter, pennvässare, 

plastmappar, hålslag m.m.

       partihandel med pennor och bläck

       partihandel med konstnärsmaterial

46.499 Partihandel med övriga hushållsvaror

46.499.01 Partihandel med bestick och andra metallvaror för hushållsbruk 46.49.11

46.499.02 Partihandel med trävaror, korgarbeten och korkvaror m.m. 46.49.12

46.499.03 Partihandel med diverse andra hushållsvaror och hushållsutrustning 46.49.19

Omfattar inte:

       partihandel med bestick och andra bordsartiklar i metall, jfr 46.499.01

46.499.04 Partihandel med böcker 46.49.21

46.499.05 Partihandel med tidningar och tidskrifter 46.49.22

46.499.06 Partihandel med musikinstrument 46.49.31

46.499.07 Partihandel med spel och leksaker 46.49.32

46.499.08 Partihandel med lädervaror och reseffekter 46.49.34

46.499.09 Partihandel med frimärken och mynt 46.49.35

46.499.10 Partihandel med souvenirer och konst 46.49.36

46.499.11 Partihandel med övriga konsumtionsvaror 46.49.39

46.5 Partihandel med informations- och kommunikationsutrustning



46.51 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara

46.510 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara

46.510.00 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 46.51.10

46.52 Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning

46.521 Partihandel med elektronikkomponenter

46.521.01 Partihandel med elektronikutrustning 46.52.12

Omfattar:

       partihandel med kondensatorer, elektriska motstånd, elektroniska kretsar, 

elektronrör, bildrör, transistorer, dioder, halvledarkomponenter, elektroniska 

integrerade kretsar och andra elektroniska mikrokretsar

46.521.02

Partihandel med oinspelade kassettband och videokassetter och disketter, 

magnetiska och optiska skivor, cd- och dvd-skivor 46.52.13

46.522 Partihandel med teleprodukter

46.522.00 Partihandel med teleprodukter 46.52.11

Omfattar:

       partihandel med telekommunikationsutrustning samt delar av sådan 

utrustning

46.6 Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning

46.61 Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning

46.610 Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning

46.610.01 Partihandel med jord- och skogsbruksmaskiner samt utrustning, inkl. traktorer 46.61.11

Omfattar också:

       partihandel med traktorer

46.610.02 Partihandel med trädgårdsmaskiner och -utrustning 46.61.12

46.62 Partihandel med verktygsmaskiner

46.620 Partihandel med verktygsmaskiner

46.620.01 Partihandel med verktygsmaskiner för träbearbetning 46.62.11

46.620.02 Partihandel med verktygsmaskiner för metallbearbetning 46.62.12

46.620.03 Partihandel med verktygsmaskiner för bearbetning av andra material 46.62.19

46.63 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

46.630 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

46.630.00 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 46.63.10

46.64 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner

46.640 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner

46.640.00 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 46.64.10

46.65 Partihandel med kontorsmöbler

46.650 Partihandel med kontorsmöbler

46.650.00 Partihandel med kontorsmöbler 46.65.10

46.66 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning

46.660 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning

46.660.00 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 46.66.10

46.69 Partihandel med andra maskiner och annan utrustning

46.691 Partihandel med mät- och precisionsinstrument

46.691.01

Partihandel med instrument och apparater för navigering, lantmäteri, hydrografi, 

oceanografi, hydrologi, meteorologi, geofysik samt mätning av elektriska 

storheter 46.69.15*

46.691.02

Partihandel med instrument och apparater för annan mätning, kontroll och 

provning 46.69.19*

46.692 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning

46.692.00 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 46.69.15*

46.699 Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning

46.699.01 Partihandel med transportmedel, utom motorfordon, motorcyklar och cyklar 46.69.11



46.699.02 Partihandel med tillbehör till maskiner och utrustning 46.69.12

Omfattar:

       partihandel med tillbehör till de maskiner och den utrustning som 

klassificeras inom grupp 46.6, t.ex. övriga maskindelar och övrig industriell 

materiel

46.699.03 Partihandel med lyft- och lastningsutrustning 46.69.13

46.699.04 Partihandel med maskiner för livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri 46.69.14

46.699.05

Partihandel med övriga elektriska och elektroniska maskiner och apparater och 

material för yrkesmässig användning 46.69.15*

46.699.06 Partihandel med vapen och ammunition 46.69.16

46.699.07

Partihandel med andra maskiner, apparater och utrustning för allmänna och 

speciella ändamål 46.69.19*

46.7 Annan specialiserad partihandel

46.71 Partihandel med bränslen

46.710 Partihandel med bränslen

46.710.01 Partihandel med fasta bränslen 46.71.11

46.710.02 Partihandel med motorbränslen, inklusive flygbränslen 46.71.12

Omfattar också:

       partihandel med flygbränslen

46.710.03

Partihandel med andra flytande och gasformiga bränslen samt liknande 

produkter 46.71.13

46.72 Partihandel med metaller och metallmalmer

46.720 Partihandel med metaller och metallmalmer

46.720.01 Partihandel med järnmalm 46.72.11

46.720.02 Partihandel med icke-järnmalm 46.72.12

46.720.03 Partihandel med obearbetat järn och stål 46.72.13

46.720.04 Partihandel med obearbetade icke-järnmetaller 46.72.14

46.73 Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods

46.731 Partihandel med virke och andra byggmaterial 

46.731.01 Partihandel med leveransvirke 46.73.11

46.731.02 Partihandel med sågade och hyvlade trävaror 46.73.12

46.731.03 Partihandel med färg, fernissa och lacker 46.73.14

46.731.04 Partihandel med planglas 46.73.15

46.731.05 Partihandel med andra byggmaterial 46.73.16

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.

46.731.06 Partihandel med tapeter 46.73.17

46.731.07 Partihandel med golvbeläggningar (utom mattor) 46.73.18

Omfattar inte:

       partihandel med mattor, jfr 46.470.03

46.732 Partihandel med sanitetsgods

46.732.00 Partihandel med sanitetsgods 46.73.13

46.74 Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur

46.741 Partihandel med järnhandelsvaror 

46.741.01 Partihandel med järnhandelsvaror, utom handverktyg 46.74.11

46.741.02 Partihandel med handverktyg 46.74.13

46.742 Partihandel med VVS-armatur

46.742.00 Partihandel med VVS-armatur 46.74.12

46.75 Partihandel med kemiska produkter

46.750 Partihandel med kemiska produkter



46.750.01 Partihandel med gödselmedel och kemiska produkter för jordbruket 46.75.11

46.750.02 Partihandel med industrikemikalier 46.75.12

46.76 Partihandel med andra insatsvaror

46.761 Partihandel med industriförnödenheter

46.761.00 Partihandel med industriförnödenheter 46.76.19*

46.762 Partihandel med emballage

46.762.00 Partihandel med emballage 46.76.19*

46.769 Partihandel med övriga insatsvaror

 46.769.01 Partihandel med papper och papp 46.76.11

46.769.02 Partihandel med textilfibrer 46.76.12

46.769.03 Partihandel med plast och gummi i obearbetad form 46.76.13

46.769.04

Partihandel med övriga insatsvaror, ej papper och papp, textilfibrer samt plast 

och gummi i obearbetad form 46.76.19*

46.77 Partihandel med avfallsprodukter och skrot

46.771 Partihandel med uttjänta fordon

46.771.00 Partihandel med uttjänta fordon 46.77.10*

Omfattar:

       partihandel med uttjänta bilar

       försäljning av reservdelar från uttjänta bilar till privatpersoner och 

yrkesanvändare

Omfattar inte:

       bearbetning av avfall och skrot från uttjänta fordon till returråvara, t.ex. 

mekanisk krossning, sönderdelning etc., jfr 38.320.01, 38.320.02

       partihandel med begagnade bilar, jfr 45.11, 45.19

46.772 Partihandel med metallavfall och metallskrot

46.772.00 Partihandel med metallavfall och metallskrot 46.77.10*

Omfattar:

       partihandel med metallavfall och metallskrot

       insamling, sortering, separering, (om)packning, lagring och leverans av 

metallavfall och metallskrot men utan en faktisk bearbetningsprocess

Omfattar inte:

       kemisk eller mekanisk bearbetning av avfall och skrot och andra varor av 

metall till returråvara, som direkt kan användas i en industriell 

tillverkningsprocess, jfr 38.320.01

       partihandel med avfall och skrot av icke-metall, jfr 46.773.00

46.773 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall

46.773.00 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall 46.77.10*

Omfattar:

       partihandel med avfall och skrot av icke-metall såsom begagnade däck, 

glas-, plast-, virkes-, pappers-, kartong- och textilavfall etc.

       insamling, sortering, separering, (om)packning, lagring och leverans av 

avfall och skrot av icke-metall men utan en faktisk bearbetningsprocess

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 

tillverkningsprocess, jfr 38.320.02

       partihandel med metallavfall och metallskrot, jfr 46.772.00

46.9 Övrig partihandel

46.90 Övrig partihandel

46.900 Övrig partihandel

46.900.00 Övrig partihandel 46.90.10

Omfattar:



       partihandel med blandat sortiment utan särskild specialisering

       övrig specialiserad partihandel

47 Detaljhandel utom med motorfordon

Omfattar inte:

       detaljhandel med motorfordon, jfr huvudgrupp 45

47.0 Detaljhandel utom med motorfordon

47.00 Detaljhandel utom med motorfordon

47.001

Detaljhandel med frukt, grönsaker, kött, fisk, bageriprodukter, mejeriprodukter 

och ägg

47.001.01 Detaljhandel med färska frukter och grönsaker 47.00.11

47.001.02 Detaljhandel med beredda frukter och grönsaker 47.00.12

47.001.03 Detaljhandel med kött 47.00.13

47.001.04 Detaljhandel med köttvaror 47.00.14

47.001.05 Detaljhandel med fisk, skaldjur och blötdjur 47.00.15

47.001.06 Detaljhandel med bageriprodukter 47.00.16

47.001.07 Detaljhandel med konfektyrer 47.00.17

47.001.08 Detaljhandel med mejeriprodukter 47.00.18

47.001.09 Detaljhandel med ägg 47.00.19

47.002 Detaljhandel med andra livsmedel, drycker och tobak

47.002.01 Detaljhandel med kaffe, te, kakao och kryddor 47.00.21

47.002.02 Detaljhandel med matolja och matfett 47.00.22

47.002.03 Detaljhandel med hälsokost 47.00.24*

47.002.04 Detaljhandel med homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 47.00.23

47.002.05 Detaljhandel med övriga livsmedel 47.00.24*

47.002.06 Detaljhandel med alkoholhaltiga drycker 47.00.25

47.002.07 Detaljhandel med andra drycker 47.00.26

47.002.08 Detaljhandel med tobak 47.00.27

47.003 Detaljhandel med informations- och kommunikationsutrustning

47.003.01 Detaljhandel med datorer och kringutrustning samt programvara 47.00.31

Omfattar inte:

       detaljhandel med oinspelade band och skivor för musik och bild, jfr 

47.006.04

47.003.02 Detaljhandel med telekommunikationsutrustning 47.00.32

47.003.03 Detaljhandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 47.00.33

47.004 Detaljhandel med bygg-, järn- och vvs-varor

Omfattar också:

       detaljhandel med gör-det-själv-artiklar

47.004.01 Detaljhandel med järnvaror 47.00.41

47.004.02 Detaljhandel med färger, fernissor och lacker 47.00.42

47.004.03 Detaljhandel med planglas 47.00.43

47.004.04 Detaljhandel med trädgårdsmaskiner 47.00.44

47.004.05 Detaljhandel med VVS-armatur 47.00.45

47.004.06 Detaljhandel med sanitetsgods 47.00.46

47.004.07 Detaljhandel med handverktyg 47.00.47

47.004.08 Detaljhandel med virke 47.00.49*

47.004.09 Detaljhandel med övriga byggvaror 47.00.49*

47.005 Detaljhandel med hushålls- och heminredningsartiklar

47.005.01 Detaljhandel med textilier 47.00.51

Omfattar specialiserad detaljhandel med: 

       tyger

       stickgarn



       basmaterial för att tillverka mattor, väv och broderier

       hushållslinnen, bordsdukar, handdukar och diverse hushållsartiklar av 

textilmaterial 

       nålar, sticknålar och liknande artiklar 

47.005.02 Detaljhandel med inredningstextilier 47.00.52

47.005.03 Detaljhandel med tapeter, golvbeläggningar och mattor 47.00.53

47.005.04 Detaljhandel med elektriska hushållsapparater 47.00.54

Omfattar också:

       partihandel med elektriska säkerhetssystem t.ex. låsanordningar, 

kassaskåp o.d., utan installation och underhåll

47.005.05 Detaljhandel med möbler för hemmet 47.00.55*

47.005.06 Detaljhandel med kontorsmöbler 47.00.55*

47.005.07 Detaljhandel med belysningsartiklar 47.00.56

47.005.08 Detaljhandel med trä-, kork- och korgartiklar 47.00.57

47.005.09 Detaljhandel med musikinstrument och noter 47.00.58

47.005.10

Detaljhandel med diverse köksartiklar, glas och porslin, bestick, icke elektriska 

hushållsapparater och övriga hushållsartiklar 47.00.59

Omfattar: 

       detaljhandel med porslin, lergods, glas och bestick 

       detaljhandel med säkerhetssytem, såsom låsanordningar, kassaskåp och 

valv, utom installation eller underhåll

47.006 Detaljhandel med kultur- och fritidsartiklar

47.006.01 Detaljhandel med böcker 47.00.61

47.006.02 Detaljhandel med tidningar och tidskrifter 47.00.62

47.006.03 Detaljhandel med kontorsförbrukningsvaror 47.00.63

47.006.04 Detaljhandel med musik- och videoinspelningar 47.00.64

Omfattar också: 

       detaljhandel med oinspelade band och skivor för musik och bild

47.006.05 Detaljhandel med sportutrustning 47.00.65*

47.006.06 Detaljhandel med cyklar 47.00.65*

47.006.07 Detaljhandel med båtar 47.00.65*

47.006.08 Detaljhandel med campingartiklar 47.00.66

47.006.09 Detaljhandel med spel och leksaker 47.00.67

47.006.10 Detaljhandel med frimärken och mynt 47.00.68

47.006.11 Detaljhandel med souvenirer och konst 47.00.69

Omfattar inte:

       butikshandel med antikviteter, jfr 47.009.01

47.007

Detaljhandel med kläder, apoteksvaror och sjukvårdsartiklar, hygienartiklar, 

blommor och andra växter, sällskapsdjur och mat till sällskapsdjur

47.007.01 Detaljhandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 47.00.71*

47.007.02 Detaljhandel med herrkläder 47.00.71*

47.007.03 Detaljhandel med damkläder 47.00.71*

47.007.04 Detaljhandel med barnkläder 47.00.71*

47.007.05 Detaljhandel med pälsar 47.00.71*

47.007.06 Detaljhandel med skodon 47.00.72

47.007.07 Detaljhandel med lädervaror och reseffekter 47.00.73

47.007.08 Detaljhandel med apoteksvaror 47.00.74

47.007.09 Detaljhandel med sjukvårdsartiklar 47.00.75

47.007.10 Detaljhandel med kosmetika och hygienartiklar 47.00.76

47.007.11 Detaljhandel med blommor, andra växter och frön 47.00.77

47.007.12 Detaljhandel med gödselmedel och lantbrukskemiska produkter 47.00.78



47.007.13 Detaljhandel med sällskapsdjur och mat till sällskapsdjur 47.00.79

47.008 Detaljhandel med drivmedel och övriga nya varor

47.008.01 Detaljhandel med drivmedel 47.00.81

47.008.02 Detaljhandel med ur 47.00.82*

47.008.03 Detaljhandel med guldsmedsvaror och smycken 47.00.82*

47.008.04 Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar 47.00.83*

47.008.05 Detaljhandel med fotoutrustning 47.00.83*

47.008.06 Detaljhandel med rengöringsmedel 47.00.84

47.008.07 Detaljhandel med olja, gasol, kol och ved för hushållsbruk 47.00.85

47.008.08 Övrig detaljhandel med andra konsumentvaror än livsmedel 47.00.86

Omfattar också:

       detaljhandel med barnvagnar

47.008.09 Detaljhandel med övriga jordbruksråvaror 47.00.87

Omfattar:

       detaljhandel med spannmål, oljeväxtfrön, andra växtfrön och djurfoder

       detaljhandel med levande djur

       andra jordbruksråvaror

47.008.10 Detaljhandel med övriga maskiner 47.00.88

Omfattar:

       detaljhandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning

       detaljhandel med industrispecifika maskiner, utrustning och tillbehör  

       detaljhandel med andra maskiner

47.008.11 Övrig detaljhandel med andra varor än konsumentvaror och livsmedel 47.00.89

Omfattar:

       detaljhandel med papper och papp

       detaljhandel med mineraler och andra varor än konsumentvaror och 

livsmedel  

47.009 Detaljhandel med antikviteter och andra begagnade varor

47.009.01 Detaljhandel med antikviteter 47.00.91

Omfattar också:

       auktioner i butik

47.009.02 Detaljhandel med begagnade böcker 47.00.92

47.009.03 Detaljhandel med andra begagnade varor 47.00.99

H TRANSPORT- OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER

49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem

49.1 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik

49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik

49.100 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik

49.100.01 Tjänster avseende passagerartrafik med turisttåg 49.10.11

49.100.02 Tjänster avseende järnvägstransport, annan passagerartrafik 49.10.19

Omfattar:

       tjänster avseende passagerartransport med fjärrtåg, oberoende av sträcka 

eller klass

       transporttjänster av medföljande fordon, bagage, djur och andra artiklar

Omfattar inte:

       tjänster avseende passagerartransport i pendeltågs- och 

tunnelbanesystem, jfr 49.319.01

       tjänster i anslutning till järnvägstransport såsom växlings- och 

rangeringstjänster, tjänster avseende infrastrukturen för järnväg, tjänster 

avseende passagerarterminaler, jfr 52.219.01, 52.219.02

       sovvagnstjänster, jfr 55.900.03



       restaurangvagnstjänster, jfr 56.100.02

49.2 Tjänster avseende järnvägstransport, godstrafik

49.20 Tjänster avseende järnvägstransport, godstrafik

49.200 Tjänster avseende järnvägstransport, godstrafik

49.200.01 Tjänster avseende järnvägstransport av gods med kylvagn 49.20.11

Omfattar:

       tjänster avseende järnvägstransport av frysta eller kylda varor i speciella 

kylvagnar

49.200.02 Tjänster avseende järnvägstransport av gods med tankvagn, petroleumprodukter 49.20.12

Omfattar:

       tjänster avseende järnvägstransport av petroleumprodukter (råpetroleum, 

naturgas och raffinerade petroleumprodukter) i speciella tankvagnar

49.200.03

Tjänster avseende järnvägstransport av gods med tankvagn, vätskor och gaser i 

bulk 49.20.13

Omfattar:

       tjänster avseende järnvägstransport i speciella tankvagnar av vätskor och 

gaser i bulk

49.200.04 Tjänster avseende järnvägstransport av intermodala containrar 49.20.14

Omfattar:

       tjänster avseende järnvägstransport av enskilda artiklar och förpackat gods 

hopsamlat och transporterat i containrar som är specialkonstruerade för att vara 

lätthanterliga vid transport

49.200.05 Tjänster avseende järnvägstransport av brev och paket 49.20.15

Omfattar:

       tjänster avseende järnvägstransport av post för nationella och utländska 

postverks räkning

       tjänster avseende järnvägstransport av brev och paket för andra post- och 

kurirföretags räkning

49.200.06 Tjänster avseende järnvägstransport av torra varor i bulk 49.20.16

Omfattar:

       tjänster avseende järnvägstransport av torra varor i bulk såsom säd, mjöl, 

cement, sand, kol etc.

49.200.07 Tjänster avseende järnvägstransport av annat gods 49.20.19

Omfattar:

       tjänster avseende järnvägstransport av bilar, lastbilar och trailers

       tjänster avseende järnvägstransport av levande djur

       tjänster avseende järnvägstransport av annat gods

Omfattar inte:

       transporttjänster på järnväg för passagerare och deras medföljande fordon, 

jfr 49.100.02

49.3 Tjänster avseende annan landtransport, passagerartrafik

49.31 Tjänster avseende kollektivtrafik

49.311 Tjänster avseende linjebusstrafik

49.311.00 Tjänster avseende linjebusstrafik 49.31.21*

Omfattar:

       tjänster avseende regionaltrafik med buss enligt tidtabell och med fasta 

hållplatser för på- och avstigning

       transporttjänster av medföljande fordon, bagage, djur och andra artiklar

Omfattar inte:

       tjänster avseende lokaltrafik med buss enligt tidtabell och med fasta 

hållplatser för på- och avstigning, jfr 49.319.03

       tjänster avseende fjärrtrafik med buss enligt tidtabell och med fasta 

hållplatser för på- och avstigning, jfr 49.390.01



49.319 Tjänster avseende övrig kollektivtrafik

49.319.01 Tjänster avseende lokaltrafik med tunnelbana och tåg 49.31.10

Omfattar:

       tjänster avseende kollektivtrafik med järnväg i städer och förorter, inklusive 

tunnelbana

       transporttjänster av medföljande fordon, bagage, djur och andra artiklar

Omfattar inte:

       tjänster avseende kollektivtrafik med spårväg, jfr 49.319.03

       tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik, jfr 49.100

49.319.02 Tjänster avseende reguljär lokaltrafik med olika transportmedel 49.31.22

Omfattar:

       tjänster avseende en kombination av olika kollektivtrafikmedel som man 

kan använda med en enda gemensam biljett, t.ex. börja med buss, sedan tåg 

och avsluta med tunnelbana

49.319.03 Tjänster avseende övrig lokaltrafik 49.31.21*

Omfattar:

       tjänster avseende lokaltrafik med buss, trådbuss, spårvagn enligt tidtabell 

och med fasta hållplatser för på- och avstigning

49.32 Tjänster avseende taxitrafik och uthyrning av personbil med förare

49.320 Tjänster avseende taxitrafik och uthyrning av personbil med förare

49.320.01 Tjänster avseende taxitrafik 49.32.11

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

       tjänster avseende icke-reguljär trafik till flygplatser

Omfattar inte:

       taxitjänster där dragdjur används, jfr 49.390.09

       taxibåt- och taxiflygtjänster, jfr 50.102.03, 50.301.02, 50.302.04

       ambulanstransporttjänster, jfr 86.902.00

49.320.02 Tjänster avseende uthyrning av personbil med förare 49.32.12

Omfattar:

       hyrbilstjänster med chaufför, oberoende av var de tillhandahålls, utom 

taxitjänster, där tjänsten vanligen baseras på tid, riktar sig till ett begränsat antal 

passagerare och ofta innebär transport till mer än ett mål

49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare

49.390 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare

49.390.01 Tjänster avseende passagerartransport på väg, fjärrlinjetrafik 49.39.11

Omfattar:

       tjänster avseende fjärrtrafik med buss, spårvagn och liknande 

transportfordon enligt tidtabell och med fasta hållplatser för på- och avstigning

       tjänster avseende transport av medföljande bagage, djur och andra föremål 

som kan utföras utan extra kostnad

49.390.02 Tjänster avseende passagerartransport på väg, särskild fjärrlinjetrafik 49.39.12

Omfattar:

       tjänster avseende särskild passagerartransport på väg i fjärrtrafik, 

organiserade för en speciell grupp av användare och som trafikerar i förväg 

fastställda linjer med tidtabell

       fjärrtransporter i linjetrafik mellan en stad och flygplatser

49.390.03 Tjänster avseende annan passagerartransport på väg, särskild linjetrafik 49.39.13

Omfattar:



       tjänster avseende särskild passagerartransport på väg i lokaltrafik 

organiserade för en speciell grupp av användare (t.ex. anställda i företag) och 

som trafikerar i förväg fastställda linjer med tidtabell

       transporter i lokal linjetrafik mellan en stad och flygplats

       tjänster avseende skolskjutsar med buss

Omfattar inte:

       tjänster avseende taxitrafik, jfr 49.320.01

       tjänster avseende icke-reguljär trafik till flygplatser, jfr 49.320.01

       tjänster avseende uthyrning av personbil med förare, 49.320.02

       tjänster avseende passagerartransport med linbanor, kabinbanor och 

skidliftar, jfr 49.390.04

       tjänster avseende turisttrafik, jfr 49.390.06

49.390.04 Tjänster avseende passagerartransport med linbanor, kabinbanor och skidliftar 49.39.20

Omfattar:

       tjänster avseende passagerartransport med bergbanor, linbanor, skid- och 

kabelliftar och liknande tjänster som inte tillhör lokaltrafiken

Omfattar inte:

       tjänster avseende passagerartransport med linbanor, kabinbanor och 

skidliftar som tillhör lokaltrafiken, jfr 49.390.03

49.390.05 Tjänster avseende uthyrning av bussar med förare 49.39.31

Omfattar:

       tjänster avseende abonnerade bussar med chaufför, utom 

sightseeingbussar

Omfattar inte:

       tjänster avseende icke linjebunden lokal busstrafik och charterbusstrafik, jfr 

49.390.07

       tjänster avseende icke linjebunden långfärdsbusstrafik (även 

charterbussar), jfr 49.390.08

49.390.06 Tjänster avseende turisttrafik 49.39.32

Omfattar:

       sightseeingbusstjänster, inklusive stadsrundturer

49.390.07 Tjänster avseende icke linjebunden lokal busstrafik och charterbusstrafik 49.39.33

Omfattar:

       tjänster avseende icke linjebunden busstrafik med hyrd chaufför inom stads- 

och förortsområden, återges på en tid- och avståndsbasis, innebär ofta transport 

till mer än en destination till skillnad från uthyrning av en buss som ger kunden 

full kontroll, tillhandahålls denna tjänst på en förutbestämd rutt och tidtabell

Omfattar inte:

       tjänster avseende uthyrning av bussar med förare, jfr 49.390.05

49.390.08 Tjänster avseende icke linjebunden långfärdsbusstrafik (även charterbussar) 49.39.34

Omfattar:

       tjänster avseende busstrafik med hyrd chaufför mellan städer och långa 

avstånd, återges på en tid- och avståndsbasis, innebär ofta transport till mer än 

en destination. Till skillnad från uthyrning av en buss som ger kunden full 

kontroll, tillhandahålls denna tjänst på en förutbestämd rutt och tidtabell

Omfattar inte:

       tjänster avseende uthyrning av bussar med förare, jfr 49.390.05

49.390.09

Tjänster avseende passagerartransport med fordon dragna av djur eller 

människor 49.39.35

Omfattar:

       tjänster avseende passagerartransport med fordon dragna av djur, 

människor eller transportmedel som rickshaw eller flockdjur, med förare

Omfattar inte:



       tjänster avseende passagerartransport med fordon dragna av djur eller 

människor utan förare, jfr 77.120.02

49.390.10 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 49.39.39

Omfattar:

       tjänster avseende passagerartransport med förare

       tjänster avseende transport av medföljande bagage, djur och andra föremål 

som kan utföras utan extra kostnad

Omfattar inte:

       ambulanstjänster, jfr 86.902.00

49.4 Tjänster avseende vägtransport av gods och flyttjänster

49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods

49.410 Tjänster avseende vägtransport av gods

49.410.01 Tjänster avseende vägtransport av gods med kylfordon 49.41.11

Omfattar:

       vägtransport av frysta eller kylda varor i speciella kylbilar

Omfattar inte: 

       packningstjänster avseende vägtransporter, jfr 52.290.04

49.410.02

Tjänster avseende vägtransport av petroleumprodukter med tankbilar eller 

påhängsvagnar 49.41.12

Omfattar:

       vägtransport av petroleumprodukter (råpetroleum, naturgas och raffinerade 

petroleumprodukter) i speciella tankbilar

Omfattar inte: 

       packningstjänster avseende vägtransporter, jfr 52.290.04

49.410.03

Tjänster avseende vägtransport av andra vätskor eller gaser i bulk med tankbilar 

eller påhängsvagnar 49.41.13

Omfattar:

       vägtransport i speciella tankbilar av vätskor och gaser i bulk

Omfattar inte: 

       tjänster avseende distribution av vatten i tankbilar, jfr 36.001.03, 36.002.03

       packningstjänster avseende vägtransporter, jfr 52.290.04

49.410.04 Tjänster avseende vägtransport av intermodala containrar 49.41.14

Omfattar:

       vägtransport av enskilda artiklar och förpackat gods hopsamlat och 

transporterat i containrar som är specialkonstruerade för att vara lätthanterliga 

vid transport

Omfattar inte: 

       packningstjänster avseende vägtransporter, jfr 52.290.04

49.410.05 Tjänster avseende vägtransport av torra varor i bulk 49.41.15

Omfattar:

       vägtransport av torra varor i bulk såsom säd, mjöl, cement, sand, kol etc.

Omfattar inte: 

       packningstjänster avseende vägtransporter, jfr 52.290.04

49.410.06 Tjänster avseende vägtransport av levande djur 49.41.16

Omfattar:

       vägtransport med specialfordon för levande djur

Omfattar inte: 

       packningstjänster avseende vägtransporter, jfr 52.290.04

49.410.07 Tjänster avseende godstransport med fordon dragna av djur eller människor 49.41.17

Omfattar:

       vägtransport av gods med fordon dragna av djur eller människor



Omfattar inte: 

       packningstjänster avseende vägtransporter, jfr 52.290.04

49.410.08 Tjänster avseende vägtransport av brev och paket 49.41.18

Omfattar:

       vägtransport av brev och paket på uppdrag av post- och kurirföretag

Omfattar inte:

       post-  och kurirtjänster, jfr 53.10, 53.20

       packningstjänster avseende vägtransporter, jfr 52.290.04

49.410.09 Tjänster avseende vägtransport av annat gods 49.41.19

Omfattar:

       vägtransport av avfall och avfallsmaterial (utan insamling eller 

bortskaffande), betong och tjärmakadam, bilar etc. med specialfordon

       vägtransport med andra ej tidigare nämnda specialfordon

       vägtransport med vanliga fordon av annat gods

Omfattar inte: 

       packningstjänster avseende vägtransporter, jfr 52.290.04

49.410.10 Tjänster avseende uthyrning av lastbilar med förare 49.41.20

Omfattar:

       lastbilar- och andra motordrivna lastfordonsuthyrningar, med förare

Omfattar inte:

       vägtransporter av gods, jfr 49.410.01-49.410.09

       uthyrning av lastbilar utan förare, jfr 77.120.01

49.42 Flyttjänster

49.420 Flyttjänster

49.420.01 Flyttjänster för hushåll 49.42.11

Omfattar:

       flyttjänster av möbler och hushållsartiklar, inklusive hjälptjänster med 

packning etc.

49.420.02 Andra flyttjänster 49.42.19

Omfattar:

       flyttjänster av kontorsutrustning, maskiner och möbler, inklusive 

hjälptjänster med packning etc.

49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem

49.50 Tjänster avseende transporter i rörsystem

49.500 Tjänster avseende transporter i rörsystem

Omfattar också:

       drifttjänster för pumpstationer

49.500.01

Tjänster avseende transport av råolja eller raffinerad olja samt 

petroleumprodukter i rörsystem 49.50.11

49.500.02 Tjänster avseende transport av naturgas i rörsystem 49.50.12

Omfattar inte:

       tjänster avseende förtätning av naturgas till vätska och återförande till 

gasform på utvinningsplatsen,  jfr 09.100.03

       förtätning av naturgas till vätska och återförande till gasform för vidare 

transport från utvinningsplatsen, jfr 52.21

49.500.03 Tjänster avseende transport av andra varor i rörsystem 49.50.19

Omfattar:

       transport i rörledningar av andra kemiska produkter, kolslam och andra 

produkter

Omfattar inte:

       distribution av ånga och vatten till konsumenter, jfr 35.300.02, 36.001.03, 

36.002.03



50 Tjänster avseende sjötransport

50.1 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik

50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik

50.101 Tjänster avseende reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare

50.101.01 Tjänster avseende reguljär färjetrafik över hav eller i kustsjöfart av passagerare 50.10.11*

Omfattar:

       tjänster avseende linjebunden passagerartransport med färja, inklusive 

bärplansbåtar och svävarfarkoster

       transporttjänster av medföljande bagage, djur och andra artiklar utan extra 

kostnad

50.101.02

Tjänster avseende reguljär trafik utom med färja över hav eller i kustsjöfart av 

passagerare 50.10.19*

Omfattar:

       tjänster avseende linjebunden passagerartransport utom med färja eller 

kryssningsfartyg oavsett serviceklass

       transporttjänster av passagerare mellan hamnar, inklusive på fraktfartyg

       transporttjänster av medföljande bagage, djur och andra artiklar utan extra 

kostnad

50.102 Tjänster avseende icke reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare

50.102.01

Tjänster avseende icke reguljär färjetrafik över hav eller i kustsjöfart av 

passagerare 50.10.11*

Omfattar:

       tjänster avseende icke-linjebunden passagerartransport med färja, inklusive 

bärplansbåtar och svävarfarkoster

       transporttjänster av medföljande bagage, djur och andra artiklar utan extra 

kostnad

50.102.02

Tjänster avseende passagerartransport med kryssningsfartyg över hav eller i 

kustsjöfart 50.10.12

Omfattar:

       tjänster avseende kryssningar inklusive transport, logi, tillhandahållande av 

mat samt rekreations- och nöjestjänster i anslutning, vilka inte debiteras separat

50.102.03

Tjänster avseende annan icke reguljär trafik över hav eller i kustsjöfart av 

passagerare 50.10.19*

Omfattar:

       tjänster avseende annan icke-linjebunden passagerartransport oavsett 

serviceklass

       transporttjänster av passagerare mellan hamnar, inklusive på fraktfartyg

       transporttjänster av medföljande bagage, djur och andra artiklar utan extra 

kostnad

50.102.04

Tjänster avseende uthyrning av passagerarfartyg med besättning över hav eller i 

kustsjöfart 50.10.20

Omfattar också:

       tjänster avseende uthyrning av fritidsbåtar med besättning (t.ex. för 

fisketurer)

Omfattar inte:

       tjänster avseende uthyrning av godsfartyg med besättning över hav eller i 

kustsjöfart, jfr 50.202.07

       tjänster avseende operationell leasing och uthyrning av fritidsbåtar utan 

besättning, jfr 77.210.00

       tjänster avseende operationell leasing och uthyrning av kommersiella fartyg 

utan besättning, jfr 77.340.00

50.2 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik

50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik

50.201 Tjänster avseende reguljär sjötrafik över hav och kust av gods

Omfattar inte:



       godshanteringstjänster, jfr 52.24

50.201.01

Tjänster avseende transport av frysta eller kylda varor med kylfartyg över hav 

eller i kustsjöfart i reguljär trafik 50.20.11*

Omfattar:

       tjänster avseende linjebunden transport med havsgående fartyg av frysta 

eller kylda varor i speciella kylrum

Omfattar inte:

       tjänster avseende transport av andra vätskor eller gaser i bulk med 

tankfartyg över hav eller i kustsjöfart i reguljär trafik, jfr 50.201.03

50.201.02

Tjänster avseende transport av råolja med tankfartyg över hav eller i kustsjöfart i 

reguljär trafik 50.20.12*

50.201.03

Tjänster avseende transport av andra vätskor eller gaser i bulk med tankfartyg 

över hav eller i kustsjöfart i reguljär trafik 50.20.13*

Omfattar:

       tjänster avseende linjebunden transport med havsgående fartyg, av andra 

vätskor och gaser i bulk, såsom naturgas, metan och raffinerade 

petroleumprodukter, i speciella tankfartyg

50.201.04

Tjänster avseende transport av intermodala containrar med containerfartyg över 

hav eller i kustsjöfart i reguljär trafik 50.20.14*

Omfattar:

       tjänster avseende linjebunden transport med havsgående fartyg, av 

enskilda artiklar och förpackat gods hopsamlat och transporterat i containrar 

som är specialkonstruerade för att vara lätthanterliga vid transport

50.201.05

Tjänster avseende transport av torra varor i bulk över hav eller i kustsjöfart i 

reguljär trafik 50.20.15*

Omfattar:

       tjänster avseende linjebunden transport med havsgående fartyg, av torra 

varor i bulk såsom säd, mjöl, cement, sand, kol etc.

50.201.06

Tjänster avseende annan godstransport över hav eller i kustsjöfart i reguljär 

trafik 50.20.19*

Omfattar:

       tjänster avseende linjebunden transport med havsgående fartyg av brev och 

paket för post- och kurirföretags räkning

       tjänster avseende linjebunden transport med havsgående fartyg av annat 

gods

50.202 Tjänster avseende icke reguljär sjötrafik över hav och kust av gods

50.202.01

Tjänster avseende transport av frysta eller kylda varor med kylfartyg över hav 

eller i kustsjöfart i icke reguljär trafik 50.20.11*

Omfattar:

       tjänster avseende icke-linjebunden transport med havsgående fartyg av 

frysta eller kylda varor i speciella kylrum

Omfattar inte:

       tjänster avseende transport av andra vätskor eller gaser i bulk med 

tankfartyg över hav eller i kustsjöfart i icke reguljär trafik, jfr 50.202.03

50.202.02

Tjänster avseende transport av råolja med tankfartyg över hav eller i kustsjöfart i 

icke reguljär trafik 50.20.12*

50.202.03

Tjänster avseende transport av andra vätskor eller gaser i bulk med tankfartyg 

över hav eller i kustsjöfart i icke reguljär trafik 50.20.13*

Omfattar:

       tjänster avseende icke-linjebunden transport med havsgående fartyg, av 

andra vätskor och gaser i bulk, såsom naturgas, metan och raffinerade 

petroleumprodukter, i speciella tankfartyg

50.202.04

Tjänster avseende transport av intermodala containrar med containerfartyg över 

hav eller i kustsjöfart i icke reguljär trafik 50.20.14*

Omfattar:



       tjänster avseende icke-linjebunden transport med havsgående fartyg, av 

enskilda artiklar och förpackat gods hopsamlat och transporterat i containrar 

som är specialkonstruerade för att vara lätthanterliga vid transport

50.202.05

Tjänster avseende transport av torra varor i bulk över hav eller i kustsjöfart i icke 

reguljär trafik 50.20.15*

Omfattar:

       tjänster avseende icke-linjebunden transport med havsgående fartyg, av 

torra varor i bulk såsom säd, mjöl, cement, sand, kol etc.

50.202.06

Tjänster avseende annan godstransport över hav eller i kustsjöfart i icke reguljär 

trafik 50.20.19*

Omfattar:

       tjänster avseende icke-linjebunden transport med havsgående fartyg av 

brev och paket för post- och kurirföretags räkning

       tjänster avseende linjebunden transport med havsgående fartyg av annat 

gods

50.202.07

Tjänster avseende uthyrning av godsfartyg med besättning över hav eller i 

kustsjöfart 50.20.21

Omfattar:

       tjänster avseende 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:

       tjänster avseende uthyrning av passagerarfartyg med besättning över hav 

eller i kustsjöfart, jfr 50.102.04

       tjänster avseende operationell leasing och uthyrning av kommersiella fartyg 

utan besättning, jfr 77.340.00

50.202.08 Tjänster avseende bogsering över hav eller i kustsjöfart 50.20.22

Omfattar:

       tjänster avseende transport, genom att bogsera eller genom att skjuta på. 

Dessa tjänster utförs vanligtvis av fartyg som inte fraktar gods eller passagerare.

       bogsering av oljeriggar, flytkranar, mudderverk, bojar och flytande prickar 

samt av skrov och skadade fartyg

50.3 Tjänster avseende sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik

50.30 Tjänster avseende sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik

50.301 Tjänster avseende reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare

50.301.01 Tjänster avseende reguljär färjetrafik på inre vattenvägar av passagerare 50.30.11*

Omfattar:

       tjänster avseende linjebunden passagerartransport på floder, kanaler, sjöar 

och andra inre vattenvägar, med icke-havsgående färjor inklusive bärplansbåtar 

och svävarfarkoster

       transporttjänster av medföljande fordon, bagage, djur och andra artiklar

50.301.02

Tjänster avseende reguljär trafik utom med färja på inre vattenvägar av 

passagerare 50.30.19*

Omfattar:

       tjänster avseende linjebunden passagerartransport på floder, kanaler, sjöar 

och andra inre vattenvägar, med icke-havsgående fartyg utom färjor

50.302 Tjänster avseende icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare

50.302.01 Tjänster avseende icke reguljär färjetrafik på inre vattenvägar av passagerare 50.30.11*

Omfattar:

       tjänster avseende icke-linjebunden passagerartransport på floder, kanaler, 

sjöar och andra inre vattenvägar, med icke-havsgående färjor inklusive 

bärplansbåtar och svävarfarkoster



       transporttjänster av medföljande fordon, bagage, djur och andra artiklar

50.302.02

Tjänster avseende passagerartransport med kryssningsfartyg på inre 

vattenvägar 50.30.12

Omfattar:

       tjänster avseende kryssningar på inre vattenvägar inklusive transport, logi, 

tillhandahållande av mat samt nöjestjänster i anslutning, vilka inte debiteras 

separat

50.302.03 Tjänster avseende turer med sightseeing- och utflyktsbåtar 50.30.13

50.302.04 Tjänster avseende annan icke reguljär trafik på inre vattenvägar av passagerare 50.30.19*

Omfattar:

       tjänster avseende annan icke-linjebunden passagerartransport på floder, 

kanaler, sjöar och andra inre vattenvägar, med icke-havsgående fartyg

       taxibåtstjänster

50.302.05

Tjänster avseende uthyrning av fartyg och båtar med besättning på inre 

vattenvägar av passagerare 50.30.20

Omfattar också:

       tjänster avseende uthyrning av icke-havsgående fritidsbåtar med besättning

Omfattar inte:

       tjänster avseende uthyrning av fartyg och båtar med besättning för 

godstransport på inre vattenvägar, jfr 50.402.06

       tjänster avseende operationell leasing och uthyrning av fritidsbåtar utan 

besättning, jfr 77.210.00

       tjänster avseende operationell leasing och uthyrning av kommersiella fartyg 

utan besättning, jfr 77.340.00

50.4 Tjänster avseende sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik

50.40 Tjänster avseende sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik

50.401 Tjänster avseende reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods

Omfattar inte:

       tjänster avseende godshantering, jfr 52.24

50.401.01

Tjänster avseende transport av frysta eller kylda varor med kylfartyg på inre 

vattenvägar i reguljär trafik 50.40.11*

Omfattar:

       tjänster avseende linjebunden transport med icke-havsgående fartyg, av 

frysta eller kylda varor i speciella kylrum

50.401.02

Tjänster avseende transport av råolja med tankfartyg på inre vattenvägar i 

reguljär trafik 50.40.12*

Omfattar:

       tjänster avseende linjebunden transport med icke-havsgående fartyg, av 

råpetroleum i speciella tankfartyg

50.401.03

Tjänster avseende transport av andra vätskor eller gaser i bulk med tankfartyg 

på inre vattenvägar i reguljär trafik 50.40.13*

Omfattar:

       tjänster avseende linjebunden transport med icke-havsgående fartyg, av 

andra vätskor och gaser i bulk, såsom naturgas, metan och raffinerade 

petroleumprodukter, i speciella tankfartyg

50.401.04

Tjänster avseende transport av intermodala containrar med containerfartyg på 

inre vattenvägar i reguljär trafik 50.40.14*

Omfattar:

       tjänster avseende linjebunden 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

50.401.05 Tjänster avseende transport av annat gods på inre vattenvägar i reguljär trafik 50.40.19*

Omfattar:



       tjänster avseende linjebunden transport med icke-havsgående fartyg av 

annat gods

50.402 Tjänster avseende icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods

50.402.01

Tjänster avseende transport av frysta eller kylda varor med kylfartyg på inre 

vattenvägar i icke reguljär trafik 50.40.11*

Omfattar:

       tjänster avseende icke-linjebunden transport med icke-havsgående fartyg, 

av frysta eller kylda varor i speciella kylrum

50.402.02

Tjänster avseende transport av råolja med tankfartyg på inre vattenvägar i icke 

reguljär trafik 50.40.12*

Omfattar:

       tjänster avseende icke-linjebunden transport med icke-havsgående fartyg, 

av råpetroleum i speciella tankfartyg

50.402.03

Tjänster avseende transport av andra vätskor eller gaser i bulk med tankfartyg 

på inre vattenvägar i icke reguljär trafik 50.40.13*

Omfattar:

       tjänster avseende icke-linjebunden transport med icke-havsgående fartyg, 

av andra vätskor och gaser i bulk, såsom naturgas, metan och raffinerade 

petroleumprodukter, i speciella tankfartyg

50.402.04

Tjänster avseende transport av intermodala containrar med containerfartyg på 

inre vattenvägar i icke reguljär trafik 50.40.14*

Omfattar:

       tjänster avseende icke-linjebunden 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

50.402.05

Tjänster avseende transport av annat gods på inre vattenvägar i icke reguljär 

trafik 50.40.19*

Omfattar:

       tjänster avseende icke-linjebunden transport med icke-havsgående fartyg 

av annat gods

50.402.06

Tjänster avseende uthyrning av fartyg och båtar med besättning för 

godstransport på inre vattenvägar 50.40.21

Omfattar:

       tjänster avseende uthyrning av alla slags självgående, icke-havsgående 

fartyg med besättning såsom tankfartyg, lastfartyg för torr last i bulk, last- och 

fraktfartyg, bogserbåtar och fiskefartyg

Omfattar inte:

       tjänster avseende operationell leasing och uthyrning av kommersiella fartyg 

utan besättning, jfr 77.340.00

       tjänster avseende uthyrning av fartyg och båtar med besättning på inre 

vattenvägar av passagerare, jfr 50.302.05

50.402.07 Tjänster avseende bogsering på inre vattenvägar 50.40.22

Omfattar:

       tjänster avseende bogsering av pråmar på inre vattenvägar och kanaler

       bogsering av oljeriggar, flytkranar, mudderverk, bojar och flytande prickar 

samt av skrov och skadade fartyg

Omfattar inte:

       tjänster avseende dockning och urdockning med bogserbåt, jfr 52.220.04

51 Tjänster avseende lufttransport

51.1 Tjänster avseende lufttransport, passagerartrafik

51.10 Tjänster avseende lufttransport, passagerartrafik

51.101 Tjänster avseende reguljär lufttransport av passagerare

51.101.01 Tjänster avseende reguljär passagerartrafik, inrikesflyg 51.10.11

Omfattar:

       tjänster avseende lufttransport av passagerare på reguljära inrikes linjer, 

med alla slags luftfartyg (inklusive helikoptrar)



       anknutna transporttjänster av bagage och andra artiklar tillhörande 

passagerare till ingen extra kostnad

51.101.02 Tjänster avseende reguljär passagerartrafik, utrikesflyg 51.10.13

Omfattar:

       tjänster avseende lufttransport av passagerare på reguljära utrikes linjer, 

med alla slags luftfartyg (inklusive helikoptrar)

       anknutna transporttjänster av bagage och andra artiklar tillhörande 

passagerare till ingen extra kostnad

51.102 Tjänster avseende icke-reguljär lufttransport av passagerare

51.102.01

Tjänster avseende icke-reguljär passagerartrafik, inrikesflyg, utom för 

sightseeing 51.10.12

Omfattar:

       tjänster avseende lufttransport av passagerare på icke reguljära inrikes 

linjer, med alla slags luftfartyg (inklusive helikoptrar)

       anknutna transporttjänster av bagage och andra artiklar tillhörande 

passagerare till ingen extra kostnad

Omfattar inte:

       tjänster avseende uthyrning av luftfartyg för passagerartransport, med 

besättning, jfr 51.102.04

       tjänster avseende lufttransport av passagerare på sightseeing, jfr 

51.102.03

       tjänster avseende godshantering, jfr 52.24

51.102.02 Tjänster avseende icke-reguljär passagerartrafik, utrikesflyg 51.10.14

Omfattar:

       tjänster avseende lufttransport av passagerare på icke reguljära utrikes 

linjer, med alla slags luftfartyg (inklusive helikoptrar)

       anknutna transporttjänster av bagage och andra artiklar tillhörande 

passagerare till ingen extra kostnad

Omfattar inte:

       tjänster avseende uthyrning av luftfartyg för passagerartransport, med 

besättning, jfr 51.102.04

       tjänster avseende lufttransport av passagerare på sightseeing, jfr 

51.102.03

51.102.03 Tjänster avseende icke-reguljär passagerartrafik, för sightseeing 51.10.15

51.102.04

Tjänster avseende uthyrning av luftfartyg för passagerartransport, med 

besättning 51.10.20

Omfattar:

       tjänster avseende uthyrning av alla slags luftfartyg för passagerartransport 

(inklusive helikoptrar) med besättning, där tjänsten vanligen baseras på tid och 

ofta innebär transport till flera olika mål

Omfattar inte:

       tjänster avseende operationell leasing och uthyrning av luftfartyg utan 

besättning, jfr 77.350.00

51.2 Tjänster avseende lufttransport, godstrafik och rymdfart

51.21 Tjänster avseende lufttransport, godstrafik

51.211 Tjänster avseende reguljär lufttransport av gods

Omfattar inte:

       tjänster avseende uthyrning av luftfartyg för godstransport, med besättning, 

jfr 51.212.03

51.211.01 Tjänster avseende reguljär lufttransport av intermodala containrar 51.21.11

Omfattar:

       tjänster avseende lufttransport på reguljära linjer av enskilda artiklar och 

förpackat gods hopsamlat och transporterat i containrar som är 

specialkonstruerade för att vara lätthanterliga vid transport

51.211.02 Tjänster avseende reguljär lufttransport av brev och paket 51.21.12*

Omfattar:

       tjänster avseende lufttransport på reguljära linjer av brev och paket för post- 

och kurirföretags räkning



51.211.03 Tjänster avseende reguljär lufttransport av annat gods 51.21.13

Omfattar:

       tjänster avseende reguljär lufttransport av gods

51.212 Tjänster avseende icke-reguljär lufttransport av gods

51.212.01 Tjänster avseende icke-reguljär lufttransport av brev och paket 51.21.12*

Omfattar:

       tjänster avseende lufttransport på icke reguljära linjer av brev och paket för 

post- och kurirföretags räkning

Omfattar inte:

       tjänster avseende uthyrning av luftfartyg för godstransport, med besättning, 

jfr 51.212.03

51.212.02 Tjänster avseende icke-reguljär lufttransport av annat gods 51.21.14

Omfattar:

       tjänster avseende lufttransport på icke reguljära linjer av enskilda artiklar 

och förpackat gods hopsamlat och transporterat i containrar som är 

specialkonstruerade för att vara lätthanterliga vid transport

       tjänster avseende lufttransport på icke reguljära linjer av annat icke tidigare 

nämnt gods

Omfattar inte:

       tjänster avseende uthyrning av luftfartyg för godstransport, med besättning, 

jfr 51.212.03

51.212.03 Tjänster avseende uthyrning av luftfartyg för godstransport, med besättning 51.21.20

Omfattar:

       tjänster avseende uthyrning av alla slags luftfartyg för godstransport 

(inklusive helikoptrar) med besättning, där tjänsten vanligen baseras på tid och 

ofta innebär transport till flera olika mål

Omfattar inte:

       tjänster avseende operationell leasing och uthyrning av luftfartyg utan 

besättning, jfr 77.350.00

51.22 Tjänster avseende rymdtransport

51.220 Tjänster avseende rymdtransport

51.220.01 Tjänster avseende rymdtransport av passagerare 51.22.11

51.220.02 Tjänster avseende rymdtransport av gods 51.22.12

Omfattar:

       tjänster avseende rymdtransporter med gods

       tjänster avseende uppsändning och utplacering av satelliter i rymden

Omfattar också:

       tjänster som tillhandahålls av rymdlaboratorium

52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport

52.1 Tjänster avseende magasinering och varulagring

52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring

52.100 Tjänster avseende magasinering och varulagring

Omfattar också:

       tjänster avseende lagring av gods i frihandelszoner

52.100.01 Tjänster avseende kyllagring 52.10.11

Omfattar:

       tjänster avseende lagring och magasinering av frysta eller kylda varor 

inklusive färskvaror

Omfattar inte:

       infrysning av livsmedel mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, som utförs 

av underleverantör, jfr huvudgrupp 10

52.100.02 Tjänster avseende lagring av vätskor eller gaser i bulk 52.10.12

Omfattar:



       tjänster avseende magasinering och lagring i bulk av vätskor och gaser 

inklusive olja och oljeprodukter, vin o.d.

52.100.03 Tjänster avseende lagring av spannmål 52.10.13

Omfattar:

       tjänster avseende lagring av spannmål

       drifttjänster avseende spannmålssilos

52.100.04 Tjänster avseende annan magasinering och varulagring 52.10.19

Omfattar inte:

       parkeringsplatstjänster för motorfordon, jfr 52.219.06

       tjänster avseende tillhandahållande av lagerutrymme, jfr 68.202.00, 

68.203.00, 68.209.00

       tjänster avseende uthyrning av tomt utrymme, jfr 68.202.00, 68.203.00, 

68.209.00

52.2 Stödtjänster till transport

52.21 Tjänster i anslutning till landtransport

52.211 Tjänster avseende bärgning för landtransport

52.211.00 Tjänster avseende bärgning för landtransport 52.21.25

Omfattar:

       bilbärgning

       bilbogsering och vägassistans

52.219 Övriga tjänster i anslutning till landtransport

52.219.01 Tjänster avseende växling, rangering 52.21.11

52.219.02 Andra tjänster i anslutning till järnvägstransport 52.21.19

Omfattar:

       tjänster som tillhandahålls på järnvägsstationer, till passagerare 

(biljettförsäljning, bokning, resgodsexpedition, effektförvaring)

       drifttjänster avseende järnvägsinfrastruktur

       andra stödtjänster till järnvägstransport

Omfattar inte:

       kopplings- och växlingstjänster, jfr 52.219.01

       godshanteringstjänster i samband med järnvägstransport i containrar, jfr 

52.249.01 

       godshanteringstjänster som inte transporteras i containrar eller hantering 

av bagage tillhörande passagerare, jfr 52.249.02

52.219.03 Busstationstjänster 52.21.21

Omfattar:

       tjänster som tillhandahålls på bussterminaler för passagerare i samband 

med transport med buss (biljettförsäljning, bokning, resgodsexpedition, 

effektförvaring)

Omfattar inte:

       hanteringstjänster avseende bagage och gods, jfr 52.249.02

52.219.04 Vägtulltjänster 52.21.22

Omfattar:

       drifttjänster för motorvägar och andra slags vägar

Omfattar inte:

       parkeringstjänster, jfr 52.219.06

52.219.05 Tulltjänster för broar och tunnlar 52.21.23

52.219.06 Parkeringstjänster 52.21.24

Omfattar:

       parkeringstjänster för motorfordon, motorcyklar och cyklar på täckta eller 

öppna parkeringsplatser och i garage

       tjänster avseende avgiftsbelagd parkering på gator, vägar och allmänna 

platser

Omfattar inte:



       uthyrningstjänster, av separata garage eller garageplatser för fordon, per 

månad eller per år, jfr 68.209.00

       betjänade parkeringstjänster, jfr 96.090.04

52.219.07 Drift av taxicentraler 52.21.29*

52.219.08 Andra tjänster i anslutning till vägtransport 52.21.29*

Omfattar inte:

       rengöringstjänster för bussar och andra transportfordon, jfr 81.290.04

52.219.09 Tjänster i anslutning till transport i rörsystem 52.21.30

Omfattar också:

       kondensering av gas för transportändamål

52.22 Tjänster i anslutning till sjötransport

52.220 Tjänster i anslutning till sjötransport

52.220.01

Hamntjänster och tjänster från andra anläggningar för havs- och kustsjöfart, 

utom godshantering 52.22.11

Omfattar:

       drifttjänster vid hamnar såsom tjänster i anslutning till bryggor, dockor, pirar 

och kajer samt andra tjänster vid hamnterminaler, inklusive tjänster, som utförs 

vid passagerarterminaler i samband med sjötransport

       tjänster i samband med drift av slussar, fartygshissar, dammar och 

dammluckor

       tjänster som tillhandahålls med hjälp av fyrar, fyrskepp, bojar och flytande 

prickar, märken som anger ränna samt liknande hjälpmedel för 

navigationshjälpmedel

Omfattar inte:

       lagrings- och magasineringstjänster i hamn, jfr 52.10

       lots- och dockningstjänster för havs- och kustsjöfart, jfr 52.220.03

       bogseringstjänster för båt i samband med dockning och utdockning för 

havs- och kustsjöfart, jfr 52.220.03

       godshanteringstjänster, jfr 52.24

       stuveritjänster:

–      för gods i containrar, jfr 52.241.01

–      för gods som inte transporteras i containrar, jfr 52.241.02

       drifttjänster för småbåtshamnar, jfr 93.290.02

52.220.02 Tjänster för sjöfart på inre vattenvägar (utom godshantering) 52.22.12

Omfattar:

       drift- och underhållstjänster av kanaler för båtar, pråmar och fartyg, av 

kanaliserade floder och andra konstgjorda inre vattenvägar

       tjänster i samband med drift av slussar, fartygshissar, dammar och 

dammluckor

       tjänster som tillhandahålls med hjälp av fyrar, fyrskepp, bojar och flytande 

prickar, märken som anger ränna samt liknande hjälpmedel för 

navigationshjälpmedel

       annan bogsering på kanaler än med bogserbåtar, t.ex. med dragfordon eller 

lok på dragväg

Omfattar inte:

       lagrings- och magasineringstjänster i hamn, jfr 52.10

       lots- och dockningstjänster för sjöfart, på inre vattenvägar, jfr 52.220.04

       bogseringstjänster för båt i samband med dockning och utdockning på inre 

vattenvägar, jfr 52.220.04

       godshanteringstjänster, jfr 52.24

       stuveritjänster:

–      för gods i containrar, jfr 52.241.01

–      för gods som inte transporteras i containrar, jfr 52.241.02



52.220.03 Lots- och dockningstjänster för havs- och kustsjöfart 52.22.13

Omfattar:

       lotstjänster, inklusive tjänster som utförs av lotsbåtar, för ledning av fartyg 

in i eller ut ur hamnar eller i farliga vatten, för havs- och kustsjöfart

       bogseringstjänster för båt i samband med dockning och utdockning av 

fordon av alla slag för havs- och kustsjöfart

Omfattar inte:

       tjänster avseende bogsering över hav och kust, jfr 50.202.08

52.220.04 Lots- och dockningstjänster för sjöfart på inre vattenvägar 52.22.14

Omfattar:

       lotstjänster, inklusive tjänster som utförs av lotsbåtar, för ledning av fartyg 

in i eller ut ur hamnar eller i farliga vatten, på inre vattenvägar

       bogserbåtstjänster i samband med dockning och utdockning av fordon av 

alla slag på inre vattenvägar

Omfattar inte:

       tjänster avseende bogsering på inre vattenvägar, jfr 50.402.07

52.220.05 Tjänster avseende bärgning av fartyg till havs eller i kustsjöfart 52.22.15

Omfattar:

       bärgnings- och bogseringstjänster av fartyg, på öppet hav och i kustvatten, 

innefattande omhändertagande av sjunkna fartyg och deras last, inklusive 

lyftning av sjunkna fartyg, upprätning av kantrade fartyg och flottagning av 

grundstötta fartyg

Omfattar inte:

       tjänster avseende bogsering över hav och kust, jfr 50.202.08

       marina sök- och räddningstjänster:

–      polistjänster, jfr 84.240.01

–      andra tjänster rörande den allmänna ordningen och säkerhetsfrågor, jfr 

84.240.02

–      tjänster rörande brandbekämpning till sjöss, jfr 84.250.01

52.220.06 Tjänster avseende bärgning av fartyg på inre vattenvägar 52.22.16

Omfattar:

       bärgnings- och bogseringstjänster av fartyg, på inre vattenvägar, 

innefattande omhändertagande av sjunkna fartyg och deras last, inklusive 

lyftning av sjunkna fartyg, upprätning av kantrade fartyg och flottagning av 

grundstötta fartyg

Omfattar inte:

       tjänster avseende bogsering på inre vattenvägar, jfr 50.402.07

       marina sök- och räddningstjänster:

–      polistjänster, jfr 84.240.01

–      andra tjänster rörande den allmänna ordningen och säkerhetsfrågor, jfr 

84.240.02

–      tjänster rörande brandbekämpning till sjöss, jfr 84.250.01

52.220.07 Andra tjänster i anslutning till sjöfart 52.22.19

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.

Omfattar också:

       läktra (föra över last från ett fartyg till ett annat för minska fartygets 

djupgång)

Omfattar inte:

       tjänster avseende desinfektion och skadedjursbekämpning på fartyg, jfr 

81.290.01

       tjänster avseende rengöring av fartyg inklusive avlägsnande av 

föroreningar i form av bränsle och olja, jfr 81.290.04



       marina sök- och räddningstjänster:

–      oljebekämpningstjänster, jfr 39.000

–      polistjänster, jfr 84.240.01

–      andra tjänster rörande den allmänna ordningen och säkerhetsfrågor, jfr 

84.240.02

–      tjänster rörande brandbekämpning till sjöss, jfr 84.250.01

52.23 Tjänster i anslutning till lufttransport

52.230 Tjänster i anslutning till lufttransport

52.230.01 Operativa tjänster för flygterminaler, utom godshantering 52.23.11

Omfattar:

       tjänster som tillhandahålls på flygterminaler för passagerare samt 

marktjänster på flygfält inklusive drift av start- och landningsbanor

Omfattar inte:

       godshanteringstjänster, jfr 52.24

       godshanteringstjänster på flygterminaler:

–      för gods i containrar, jfr 52.249.01

–      för gods som inte transporteras i containrar eller för bagage tillhörande 

passagerare, jfr 52.249.02

52.230.02 Tjänster avseende flygledning och flygkontroll 52.23.12

Omfattar:

       tjänster avseende flygtrafikledning inklusive inflygnings-, landnings- och 

startövervakning

Omfattar också:

       tjänster som tillhandahålls av radarstationer belägna på flygplatser

Omfattar inte:

       tjänster avseende radionavigeringsåtgärder, jfr 84.131.02

52.230.03 Andra tjänster i anslutning till lufttransport 52.23.19

Omfattar:

       tjänster avseende släckning och förebyggande av bränder ombord på 

luftfartyg

       hangartjänster

       underhällstjänster (exklusive reparationer)

       bogseringstjänster av luftfartyg

Omfattar inte:

       tjänster avseende desinfektion och skadedjursbekämpning på luftfartyg, jfr 

81.290.01

       tjänster avseende rengöring av start- och landningsbanor, jfr 81.290.02

       tjänster avseende undanröjande av snö på start- och landningsbanor, jfr 

81.290.02

       tjänster avseende rengöring av luftfartyg, jfr 81.290.04

       räddningsaktionstjänster i luft och sjö, jfr 84.240.01, 84.250.02

       allmänna flygskoletjänster, jfr 85.530.02

52.230.04 Tjänster i anslutning till rymdfart 52.23.20

52.24 Tjänster avseende godshantering

52.241 Tjänster avseende godshantering i hamnar

52.241.01 Tjänster avseende containerhantering i hamnar 52.24.11

Omfattar:

       tjänster för hantering av gods i speciella containrar, i hamnar

       godsterminaltjänster för alla transportsätt inklusive stuveritjänster (dvs. 

lastning och lossning i hamnar av fartygsgods i containrar)

52.241.02 Tjänster avseende annan godshantering i hamnar 52.24.13

Omfattar:



       godsterminaltjänster för alla transportsätt inklusive stuveritjänster (dvs. 

lastning och lossning i hamnar av fartygsgods utom med containrar)

52.249 Tjänster avseende övrig godshantering

52.249.01 Tjänster avseende annan containerhantering 52.24.12

Omfattar:

       tjänster för hantering av gods i speciella containrar, utom i hamnar

       godsterminaltjänster för alla transportsätt utom i hamnar (inklusive lastning 

och lossning av gods i järnvägsvagnar)

52.249.02 Tjänster avseende annan godshantering 52.24.19

Omfattar:

       tjänster för hantering av bagage tillhörande passagerare eller gods som inte 

transporteras i containrar

       tjänster för hantering av gods, ej nämnda tidigare

Omfattar också:

       hanteringstjänster av bagage på flygplatser, på bussterminaler och 

terminaler för andra vägfordon eller på järnvägsstationer

52.29 Andra stödtjänster till transport

52.290 Andra stödtjänster till transport

52.290.01 Skeppsmäklartjänster 52.29.11

52.290.02 Andra fraktmäkleritjänster 52.29.12

Omfattar:

       mäkleritjänster avseende frakt med luftfartyg

       andra fraktmäkleritjänster, ej nämnda tidigare

52.290.03 Andra speditörstjänster 52.29.19

Omfattar:

       speditionstjänster (huvudsakligen organisering eller anordnande av 

transporter för avsändarens eller mottagarens räkning)

       tjänster avseende sammanföring och uppdelning av partier med fraktgods

52.290.04 Övriga stödtjänster till transport 52.29.20

Omfattar:

       godshanteringstjänster, t.ex. temporärt förpackande i häckar med syftet att 

skydda varor under transport, uppackning, provtagning och vägning av varor

       typgranskningstjänster

53 Postbefordran och kurirtjänster

53.1 Postbefordran via nationella posten

53.10 Postbefordran via nationella posten

53.100 Postbefordran via nationella posten

Omfattar inte:

       tjänster som tillhandahålls av privata budfirmor, jfr 53.20

       finansiella tjänster som tillhandahålls av postkontor och sparbanker, jfr 

64.190

53.100.01 Postbefordran av tidningar och tidskrifter via nationella posten 53.10.11

Omfattar:

       insamling, transport och utbärning av tidningar och tidskrifter, till inrikes eller 

utrikes mottagare, vilket utförs av nationella posten

53.100.02 Postbefordran av brev via nationella posten 53.10.12

Omfattar:

       insamling, befordran och utdelning av brev, broschyrer, foldrar och liknande 

tryckt material, till inrikes eller utrikes mottagare, vilket utförs av nationella 

posten

53.100.03 Postbefordran av paket via nationella posten 53.10.13

Omfattar:



       insamling, befordran och utdelning av paket, till inrikes eller utrikes 

mottagare, vilket utförs av nationella posten

53.100.04 Postkontorstjänster 53.10.14

Omfattar:

       tjänster som tillhandahålls på postkontor, t.ex. försäljning av frimärken, 

hantering av rekommenderade brev och paket, inklusive med liknande system 

som för rekommendation fast utan ersättningsansvar, samt andra 

postkontorstjänster

Omfattar också:

       postkontorstjänster som utförs av andra näringsidkare t.ex. 

livsmedelsbutiker inom ramen för samhällsomfattande posttjänster

53.100.05 Andra posttjänster via nationella posten 53.10.19

Omfattar:

       tjänster avseende uthyrning av postboxar

       "poste restante"-tjänster

       andra publika posttjänster

Omfattar inte:

       telekommunikationstjänster, jfr 61

53.2 Annan postbefordran samt kurirtjänster

53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster

53.201 Annan postbefordran 

53.201.01 Postbefordran av brev via annan än nationella posten 53.20.11*

Omfattar:

       insamling, befordran och utdelning av brev, till inrikes eller utrikes 

mottagare, vilket utförs av privata post- och budföretag. Ett eller flera 

transportsätt används, transporten tillhandahålls inte av nationella posten och 

den sker antingen med egna transportmedel eller med allmänna transportmedel.

Omfattar inte:

       andra bud- och kurirtjänster, jfr 53.202.02

53.201.02 Postbefordran av paket via annan än nationella posten 53.20.11*

Omfattar:

       insamling, befordran och utdelning av paket, till inrikes eller utrikes 

mottagare, vilket utförs av privata post- och budföretag. Ett eller flera 

transportsätt används, transporten tillhandahålls inte av nationella posten och 

den sker antingen med egna transportmedel eller med allmänna transportmedel.

Omfattar inte:

       andra bud- och kurirtjänster, jfr 53.202.02

53.201.03 Andra posttjänster via annan än nationella posten 53.20.11*

53.202 Bud- och kurirtjänster

53.202.01 Tjänster avseende hemleverans av mat 53.20.12

53.202.02 Andra bud- och kurirtjänster 53.20.19*

Omfattar:

       hemkörningstjänster (exklusive mat)

       tjänster avseende leverans från dörr till dörr med taxi

       andra bud- och kurirtjänster

53.203 Tidningsdistributionstjänster

53.203.00 Tidningsdistributionstjänster 53.20.19*

I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER

55 Hotell- och logitjänster

55.1 Hotelltjänster

55.10 Hotelltjänster

Omfattar:



       boende och närstående tjänster som tillhandahålls av hotell, motell, 

lägenhetshotell, spas eller konferenshotell och liknande anläggningar, i typfallet 

på dags- eller veckobasis. Det ingår daglig städning och andra tjänster.

Omfattar inte:

       boende och närstående tjänster i andelsboende, (timeshare), för besökare 

ej i deras ordinarie bostad, jfr 55.202.01

       restaurangtjänster, jfr 56.100.01-56.100.04

       bartjänster, jfr 56.300.00

       tjänster avseende uthyrning av bostäder, jfr 68.201.00

55.101 Hotelltjänster med restaurang

55.101.00 Hotelltjänster med restaurang 55.10.10*

Omfattar:

       hotell med restaurang som huvudsakligen erbjuder hotelltjänster

Omfattar  inte:

       anläggningar där den huvudsakliga tjänsten är drift av 

konferensanläggning, jfr 55.102.00

       boende och närstående tjänster i andelsboende, (timeshare), för besökare 

ej i deras ordinarie bostad, jfr 55.202.01

55.102 Drift av konferensanläggningar

55.102.00 Drift av konferensanläggningar 55.10.10*

Omfattar:

       den huvudsakliga tjänsten är drift av konferensanläggning

55.103 Hotelltjänster utan restaurang

55.103.00 Hotelltjänster utan restaurang 55.10.10*

Omfattar  inte:

       boende och närstående tjänster i andelsboende, (timeshare), för besökare 

ej i deras ordinarie bostad, jfr 55.202.01

55.2 Tjänster för semesterbostäder och annat korttidsboende

55.20 Tjänster för semesterbostäder och annat korttidsboende

55.201 Vandrarhemstjänster

55.201.00 Vandrarhemstjänster 55.20.11

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, i typfallet på dags- eller veckobasis

55.202 Stugby- och semesterbytjänster

55.202.01 Rums-, lägenhets- eller stugtjänster för besökare i andelsboende (timeshare) 55.20.12

Omfattar:

       boende och närstående tjänster i andelsboende, (timeshare), för besökare 

ej i deras ordinarie bostad

55.202.02 Andra rums-, lägenhets- eller stugtjänster för besökare, utan daglig städning 55.20.19

Omfattar:

       boende och närstående tjänster i semesterhem, lägenheter, bungalows och 

stugor, för personer ej i deras ordinarie bostad, i typfallet på dags- eller 

veckobasis

55.3

Campingplatstjänster och tjänster avseende uppställningsområden för husbilar 

och husvagnar

55.30

Campingplatstjänster och tjänster avseende uppställningsområden för husbilar 

och husvagnar

55.300

Campingplatstjänster och tjänster avseende uppställningsområden för husbilar 

och husvagnar

55.300.01

Campingplatstjänster och tjänster avseende uppställningsområden för husbilar 

och husvagnar 55.30.11



Omfattar:

       boende och närstående tjänster som tillhandahålls på campingplatser och 

liknande anläggningar, vars tjänster kan bestå av tillhandahållande av plats för 

tält eller husvagn, i typfallet på dags- eller veckobasis

Omfattar också:

       tjänster för inkvartering i skydd eller enkla möjligheter till bivackering för 

uppställande av tält och/eller sovsäcksskydd

Omfattar  inte:

       tjänster tillhandahållna av vandrarhem och liknande anläggningar, jfr 

55.201.00

55.300.02 Andra fritids- och campingtjänster 55.30.12

Omfattar:

       tillhandahållande av övernattning i kombination med mat och rekreation 

eller träningstjänster i ett kombinerat paket på en camping där allt är inräknat i 

avgiften (all-inclusive)

55.9 Andra logitjänster

55.90 Andra logitjänster

55.900 Andra logitjänster

55.900.01 Rums- eller lägenhetstjänster för studenter i studenthem och på internat 55.90.11

Omfattar:

       rum- eller lägenhetstjänster för studenter i studenthem och sovsalar knutna 

till skolor och universitet  

Omfattar  inte:

       tillhandahållande av rum eller lägenheter i studenthem för 

konferensdeltagare eller besökare under semester, jfr 55.202.02

55.900.02 Tjänster avseende övernattningsrum eller -bostäder för arbetare 55.90.12

Omfattar:

       logitjänster för arbetare i övernattningsrum eller -bostäder, oftast säsongs- 

eller korttidsboende 

55.900.03 Sovvagnstjänster och liknande tjänster i andra transportmedel 55.90.13

55.900.04 Övriga logitjänster 55.90.19

Omfattar:

       rum- eller lägenhetstjänster för provisoriskt boende i pensionat o.d.

Omfattar  inte:

       vandrarhem, jfr 55.201.00

       studenthem och sovsalar knutna till skolor och universitet, jfr 55.900.01

56 Bar- och restaurangtjänster

56.1 Restauranger och mobila restaurangtjänster

56.10 Restauranger och mobila restaurangtjänster

56.100 Restauranger och mobila restaurangtjänster

Omfattar  inte:

       bartjänster där det inte serveras mat, jfr 56.300.00 

56.100.01 Restaurangtjänster med bordsservering 56.10.11

Omfattar:

       tillagnings- och serveringstjänster av mat och dryck, vilket utförs av 

restauranger, kaféer och liknande matställen med fullständig service i form av 

bordsbetjäning till enskilda kunder som sitter vid bord (inklusive diskar eller i 

bås), med eller utan underhållning

56.100.02 Restaurangtjänster på tåg och båt 56.10.12

Omfattar:



       tillagnings- och serveringstjänster av mat och dryck ombord på 

transportmedel, t.ex. tåg eller fartyg, vanligen med fullständig service i form av 

bordsbetjäning till enskilda kunder som sitter vid bord (inklusive diskar eller i 

bås)

56.100.03 Restaurangtjänster utan bordsservering 56.10.13

Omfattar:

       tillagningstjänster och tillhandahållande av mat och dryck utan 

bordsbetjäning, vilket utförs av matställen med sittplatser

Omfattar inte:

       tillhandahållande av livsmedel utan bordsevering som normalt inte kan 

erbjuda sittplatser, jfr 56.100.04

       personalmatsalstjänster, jfr 56.291.00

56.100.04 Andra restaurangtjänster 56.10.19

Omfattar:

       tjänster avseende 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

       tjänster avseende tillagning av mat för avhämtning (take-away)

       tjänster avseende mat och snacks via varuautomater

       mobil matservice, förbereder och serverar mat och dryck för omedelbar 

konsumtion från motorfordon eller kärror

Omfattar inte:

       tjänster avseende mat och snacks i varuatomater, som är förberedda på 

annan plats än där varuautomaten står, jfr 47.001, 47.002

56.2 Cateringtjänster

56.21 Cateringtjänster vid enskilda evenemang

56.210 Cateringtjänster vid enskilda evenemang

56.210.01 Cateringtjänster för privathushåll 56.21.11

Omfattar:

       tjänster avseende tillagning och leverans av mat till privathushåll för ett 

speciellt tillfälle, i deras hem eller någon annanstans, vilket utförs av 

cateringföretag och där det även kan ingå servering av mat och tillhandahållande 

av tillhörande drycker

56.210.02 Cateringtjänster vid andra evenemang 56.21.19

Omfattar:

       tjänster avseende tillagning och leverans av mat till kund annan än 

privathushåll för ett speciellt tillfälle, på en plats som angivits av kunden, vilket 

utförs av cateringföretag och där det även kan ingå servering av mat och 

tillhandahållande av tillhörande drycker

56.29 Andra catering- och centralkökstjänster

56.291 Personalmatsalstjänster

56.291.00 Personalmatsalstjänster 56.29.20

Omfattar:

       tjänster avseende tillhandahållande av mat och dryck, vanligen till reducerat 

pris till väl avgränsade grupper av personer som mestadels hör samman genom 

arbetsplatstillhörighet:

–       tjänster som utförs av matsalar i anslutning till kontor och fabriker

–       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

56.292 Centralkökstjänster för sjukhus

56.292.00 Centralkökstjänster för sjukhus 56.29.19*

Omfattar:

       tjänster avseende tillagning och leverans av mat till sjukhus, vilket utförs av 

cateringföretag



Omfattar inte:

       personalmatsalstjänster, jfr 56.291.00

56.293 Centralkökstjänster för skolor, omsorgs- och andra institutioner

56.293.00 Centralkökstjänster för skolor, omsorgs- och andra institutioner 56.29.19*

Omfattar:

       tjänster avseende tillagning och leverans av mat till personalmatsalar och 

restauranger vid skolor, omsorgs- och andra institutioner, vilket utförs av 

cateringföretag

Omfattar inte:

       personalmatsalstjänster, jfr 56.291.00

56.294 Centralkökstjänster för transportsektorn

56.294.00 Centralkökstjänster för transportsektorn 56.29.11

Omfattar:

       tjänster avseende tillagning och leverans av mat till transportföretag (t.ex. 

flygbolag), vilket utförs av cateringföretag

56.299 Övriga cateringtjänster

56.299.00 Övriga cateringtjänster 56.29.19*

Omfattar:

       tjänster avseende drift av matkoncessioner vid idrottsanläggningar o.d.

Omfattar inte:

       personalmatsalstjänster, jfr 56.291.00

56.3 Bartjänster

56.30 Bartjänster

56.300 Bartjänster

56.300.00 Bartjänster 56.30.10

Omfattar:

       serveringstjänster av drycker, främst alkoholhaltiga, vilket utförs av barer, 

ölhallar, nattklubbar, diskotek och liknande inrättningar med eller utan 

underhållning, inklusive sådana tjänster utförda av hotellbarer och barer i andra 

inrättningar som tillhandahåller boende, eller ombord på transportmedel, t.ex. 

tåg eller fartyg

Omfattar också:

       förberedelse- och serveringstjänster av drycker i mobila anläggningar

       förberedelse- och serveringstjänster av fruktjuice i barer

       förberedelse- och serveringstjänster av drycker i caféer

Omfattar inte:

       försäljning av förpackade drycker, jfr 47.002.06, 47.002.07

       försäljning av drycker med hjälp av försäljningsautomater, jfr 47.002.07

       tjänster avseende tillagning och servering av mat och tillhörande drycker, jfr 

56.100

       tjänster avseende drift av diskotek och danslokaler utan servering, jfr 

93.290.02

       tjänster avseende mat och snacks i varuatomater, som är förberedda på 

annan plats än där varuautomaten står, jfr 47.001, 47.002

J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

58 Förlagstjänster

58.1

Tjänster avseende utgivning av böcker och tidskrifter och annan 

förlagsverksamhet

58.11 Bokutgivningstjänster

58.110 Bokutgivningstjänster

58.110.01 Tryckta läroböcker 58.11.11



Omfattar:

       titlar publicerade primärt för att användas som utbildningsmaterial för 

studenter och lärare inom formella studieprogram. Ingår även arbetsböcker, 

lärarmanualer och resursmaterial och tillika interaktivt material.

58.110.02 Tryckta fackböcker 58.11.12

Omfattar:

       specialiserade titlar innehållande forskning, avancerade kunskaper och/eller 

information hämtad från den akademiska och forskningsvärlden eller används av 

individer inom sina yrken t.ex. advokater, läkare, ingenjörer, ekonomiska och 

datakonsulter

58.110.03 Tryckta barnböcker 58.11.13

Omfattar:

       titlar publicerade för barn inklusive bilderböcker och böcker som inte är 

läroböcker:

–       fiktion och icke-fiktion

–       referensböcker

–       böcker med leksaker

–       talböcker

–       färgläggningsböcker

Omfattar inte:

       klistermärkesböcker, jfr 58.190.06

58.110.04 Tryckta lexikon och uppslagsverk 58.11.14

Omfattar:

       titlar publicerade för almänheten i referenssyfte,, t.ex

–       ordböcker

–       uppslagsverk

–       synonymordböcker

Omfattar inte:

       tryckta atlaser och andra kartböcker, jfr 58.110.05

58.110.05 Tryckta atlaser och andra kartböcker 58.11.15

Omfattar inte:

       tryckta kartor, andra än i bokform, jfr 59.110.06

58.110.06 Tryckta kartor av alla slag, ej i bokform 58.11.16

Omfattar inte:

       jordglober, jfr 32.990.20

58.110.07 Andra tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster 58.11.19

Omfattar:

       böcker av allmänt intresse för konsumtion av allmänheten:

–       skönlitteratur

–       poesi och drama

–       religiösa böcker

–       biblar och psalmböcker

–       historia

–       biografier

–       trädgård

–       gör-det-själv-böcker

–       kokböcker

–       reseguider

Omfattar inte:

       ljudböcker, jfr 58.110.08

58.110.08 Böcker på skiva, kassett eller andra fysiska medier 58.11.20



Omfattar:

       fysiska media (cd-rom, kassett etc.) innehållande ljudböcker, dvs. 

ljudinspelningar av någon som läser texten i en bok

       fysiska media (cd-rom, kassett, mikrofilm, mikrofiche etc.) innehållande 

inspelningar av textmaterial från tidskrifter, läroböcker, referensböcker och andra 

källor

58.110.09 Onlineböcker 58.11.30

Omfattar:

       onlineböcker såsom:

–       läroböcker

–       allmänna referensböcker (atlaser, andra böcker med kartor)

–       lexikon och uppslagsverk

58.110.10 Annonser i tryckta böcker 58.11.41

Omfattar inte:

       annonser i tryckta tidningar, jfr 58.131.03, 58.132.03

       annonser i tryckta tidsskrifter, jfr 58.140.05

58.110.11 Annonser i elektroniska böcker 58.11.42

Omfattar inte:

       annonser i elektroniska tidningar, jfr 58.131.04, 58.132.04

       annonser i elektroniska tidsskrifter, jfr 58.140.06

58.110.12 Bokutgivningstjänster på provisionsbasis 58.11.50

58.110.13 Licenstjänster för böcker 58.11.60

Omfattar:

       licenstjänster för att upplåta rätten att reproducera, distribuera eller införliva 

litterära original såsom böcker, broschyrer, kartor och liknande

Omfattar inte:

       uthyrning av böcker, jfr 77.290.07

58.12 Publiceringstjänster avseende kataloger och sändlistor

58.120 Publiceringstjänster avseende kataloger och sändlistor

58.120.01 Kataloger och sändlistor tryckta på fysiska medier 58.12.10

Omfattar:

       samlingspublikationer med systematiskt organiserad kontaktinformation. 

Beskrivande information om personer, organisationer, publikationer eller andra 

enheter ingår. Några exempel:

–       telefonkataloger

–       affärskataloger

–       stadskataloger

Omfattar inte:

       originalsammanställningar av sändlistor, jfr 63.990.02

58.120.02 Kataloger och sändlistor online 58.12.20

Omfattar:

       tillhandahållande av online-tjänster av publikationer med systematiskt 

organiserad kontaktinformation. Beskrivande information om personer, 

organisationer, publikationer eller andra enheter ingår. Några exempel:

–       telefonkataloger

–       affärskataloger

–       stadskataloger

58.120.03 Licenstjänster för rätten att använda kataloger och sändlistor 58.12.30

Omfattar:

       licenstjänster för rätten att använda kataloger och sändlistor, såsom 

telefonkataloger, affärskataloger, stadskataloger etc.

58.120.04 Försäljning av annonsutrymme i kataloger och sändlistor 58.12.40



Omfattar inte:

       annonser i böcker, jfr 58.110.10, 58.110.11

       annonser i  tidningar jfr 58.131.03, 58.131.04, 58.132.03, 58.132.04

       annonser i tryckta tidsskrifter, jfr 58.140.05, 58.140.06

58.13 Tidningsutgivningstjänster

58.131 Utgivningstjänster för dagstidningar

58.131.01 Tryckta dagstidningar 58.13.10*

Omfattar:

       tidningar utgivna minst fyra gånger per vecka, vilka täcker många områden 

med avsikten att vända sig till en bred publik

58.131.02 Nätdagstidningar 58.13.20*

Omfattar:

       nättidningar på internet där huvudinnehållet uppdateras minst fyra gånger 

per vecka med fasta intervall, vanligen varje dag, med eller utan prenumeration

       delar av en dagstidning såsom huvudnyheter som e-postas varje dag eller 

oftare

Omfattar inte:

       digitala arkiv, jfr 91.012.00

58.131.03 Annonser i tryckta dagstidningar 58.13.31*

Omfattar inte:

       annonser i tryckta böcker, jfr 58.110.10

       annonser i tryckta tidsskrifter, jfr 58.140.05

58.131.04 Annonser i elektroniska dagstidningar 58.13.32*

Omfattar inte:

       annonser i elektroniska böcker, jfr 58.110.11

       annonser i elektroniska tidsskrifter, jfr 58.140.06

58.132 Utgivningstjänster för annonstidningar

 58.132.01 Tryckta annonstidningar 58.13.10*

Omfattar:

       annonstidningar publicerade minst fyra gånger i veckan

58.132.02 Nätannonstidningar 58.13.20*

Omfattar:

       nätannonstidningar på internet där huvudinnehållet uppdateras minst fyra 

gånger per vecka med fasta intervall, vanligen varje dag, med eller utan 

prenumeration

Omfattar inte:

       digitala arkiv, jfr 91.012.00

58.132.03 Annonser i tryckta annonstidningar 58.13.31*

Omfattar inte:

       annonser i tryckta böcker, jfr 58.110.10

       annonser i tryckta tidsskrifter, jfr 58.140.05

58.132.04 Annonser i elektroniska annonstidningar 58.13.32*

Omfattar inte:

       annonser i elektroniska böcker, jfr 58.110.11

       annonser i elektroniska tidsskrifter, jfr 58.140.06

58.14 Utgivningstjänster avseende tidskrifter

Omfattar:

       tidningar, tidskrifter utgivna mindre än fyra gånger per vecka

Omfattar inte:

       tidningar, tidskrifter utgivna oftare än fyra gånger per vecka, jfr 58.13



58.140 Utgivningstjänster avseende tidskrifter

58.140.01 Tryckta populärtidskrifter 58.14.11

Omfattar:

       tidskrifter täckande många områden av allmänt intresse med avsikten att 

vända sig till en bred publik

58.140.02 Tryckta facktidskrifter 58.14.12

58.140.03 Andra tryckta tidskrifter 58.14.19

58.140.04 Nättidskrifter 58.14.20

Omfattar:

       nättidskrifter på internet där huvudinnehållet uppdateras mindre än fyra 

gånger per vecka med fasta intervall, vanligen vecko- eller månadsvis, med eller 

utan prenumeration

       delar av en tidskrift såsom huvudnyheter som e-postas löpande

Omfattar inte:

       digitala arkiv, jfr 91.012.00

58.140.05 Annonser i tryckta tidskrifter 58.14.31

Omfattar inte:

       annonser i tryckta böcker, jfr 58.110.10

       annonser i tryckta tidningar jfr 58.131.03, 58.132.03

58.140.06 Annonser i elektroniska tidskrifter 58.14.32

Omfattar inte:

       annonser i elektroniska böcker, jfr 58.110.11

       annonser i elektroniska tidningar, jfr 58.131.04, 58.132.04

58.140.07 Licenstjänster för tidskrifter 58.14.40

58.19 Andra förlagstjänster

58.190 Andra förlagstjänster

58.190.01

Tryckta brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande 

material 58.19.11

58.190.02 Tryckta bilder, planscher och fotografier 58.19.12

58.190.03 Tryckta dekalkomanier; tryckta almanackor och kalendrar 58.19.13

58.190.04

Oanvända frimärken, beläggningsstämplar o.d.; stämpelpapper; 

checkblanketter; sedlar, aktier, obligationer och liknande värdehandlingar 58.19.14

58.190.05 Reklamtryckalster, affärskataloger o.d. 58.19.15

Omfattar inte:

       tryckta annonstidningar, jfr 58.132.01

58.190.06 Andra tryckalster 58.19.19

58.190.07 Internetinnehåll för vuxna 58.19.21

Omfattar:

       tjänster med vuxentema, utgivet eller sänt över internet inklusive grafik, 

interaktiva föreställningar och virtuella aktiviteter. Betalning görs via 

prenumeration, medlemsavgifter eller pay-per-view.

Omfattar inte:

       vuxeninnehåll i nättidningar och -tidskrifter, jfr 58.110.09, 58.131.02, 

58.132.02, 58.140.04

       vuxeninnehåll i digitala arkiv, jfr 91.012.00

58.190.08 Annat internetinnehåll 58.19.29

Omfattar:

       annat internetinnehåll såsom gratulationskort, kalendrar, 

konstreproduktioner

       utgivning online av statistik och annan information

Omfattar inte:

       hosting tillämpningar och tillhandahållande av tillämpningar, jfr 63.110



58.190.09 Licenstjänster för andra tryckalster 58.19.30

Omfattar:

       licenstjänster för att upplåta rätten att reproducera, distribuera eller införliva 

artistiska original såsom reproduktion och nytryck av originalverk

       licenstjänster för andra upphovsrättsskyddade trycksaker såsom kalendrar, 

gratulationskort, foton etc.

58.2 Utgivningstjänster avseende programvara

58.21 Utgivningstjänster avseende dataspel

58.210 Utgivningstjänster avseende dataspel

58.210.01 Dataspel på fysiskt medium 58.21.10

58.210.02 Nedladdningsbara dataspel 58.21.20

Omfattar:

       elektroniska filer innehållande dataspel som kan laddas ner och lagras på 

en lokal enhet

58.210.03 Onlinespel 58.21.30

Omfattar:

       tillhandahållande av spel avsedda för att spelas på internet såsom 

tillhandahållande av:

–       rollspel

–       strategispel

–       actionspel

–       kortspel

–       barnspel

Omfattar inte:

       spel- och dobbeltjänster online, jfr 92.000.04

58.210.04 Licenstjänster för rätten att använda dataspel 58.21.40

Omfattar:

       licenstjänster för att upplåta rätten att reproducera, distribuera eller införliva 

dataprogram, programbeskrivningar och stödmaterial för dataspel

Omfattar inte:

       tjänster avseende förvärvande av publiceringsrättigheter, jfr huvudgrupp 58

       programvara på fysiskt medium, jfr 58.2

       begränsade slutanvändarlicenser som en del av programvara, jfr 58.2

58.29 Utgivningstjänster avseende annan programvara

58.290 Utgivningstjänster avseende annan programvara

58.290.01 Operativsystem på fysiskt medium 58.29.11

Omfattar:

       lågnivåprogramvara som sköter gränssnittet för hårdvara, schemalägger 

uppgifter, allokerar utrymme och presenterar ett förvalt gränssnitt när inget 

applikationsprogram körs. Inkluderar alla operativsystem avseende klienter och 

nätverk

58.290.02 Nätverksprogramvara på fysiskt medium 58.29.12

Omfattar:

       programvara som används för att kontrollera, övervaka, leda och 

kommunicera med operativsystem,  nätverk, nätverkstjänster, databaser, 

datalager och applikationer i ett nätverk på ett integrerat och samverkande sätt 

genom ett nätverk från en central plats. Inkluderar alla programvaror för 

nätverkshantering, server programvara, säkerhets och krypteringsprogramvara 

etc.

58.290.03 Programvara för databashanterare på fysiskt medium 58.29.13

Omfattar:



       en samling programvaror som möjliggör utrymme, modifierar och hämtar 

information från en databas. Det finns olika typer av programvaror för 

databashanterare, från små system som körs på datorer till omfattande system 

som körs på stordatorer

58.290.04

Programvara för utvecklingsverktyg och för programmeringsspråk på fysiskt 

medium 58.29.14

Omfattar:

       programvara som används vid utveckling och/eller utformning av 

dataprogram. Programvaruprodukter som stöder den professionella utvecklaren 

med design, utveckling och implementering av en mängd programvarusystem 

och lösningar

58.290.05 Kontorstillämpningar eller tillämpningar för hemmabruk, på fysiskt medium 58.29.21

Omfattar:

       programvara som används med syftet att förbättra produktiviteten för 

kontorstillämpningar eller för hemmabruk avseende underhållning, 

utbildningssyfte etc. (Ingår även kontorsapplikationer såsom ordbehandlare, 

kalkylprogram, enkla databaser, grafikapplikationer, programvara för 

projekthantering, programvara för datorbaserad utlärning, referens, utbildning i 

hemmet etc.)

58.290.06 Andra tillämpningsprogram på fysiskt medium 58.29.29

Omfattar:

       programvaruapplikationer för olika branscher, dvs. programvara som är 

utformad för att utföra och/eller hantera en specifik affärsfunktion eller process 

vilken inte är unik för en speciell bransch (Ingår även programvara för 

redovisning, hantering av personalfunktioner, programvara för hantering av 

kundrelationer, GIS-programvara, programvara för design av hemsidor/sajter 

etc.)

       programvaruapplikationer för vertikal indelning av marknader, dvs. 

programvara som utför en hel skala av affärsfunktioner för en specifik bransch, 

såsom tillverkning, handel, sjukvård, tekniska konsulter, restauranger etc.

       användarprogramvara, dvs. mindre dataprogram som utför en mycket 

specifik arbetsuppgift, såsom komprimeringsprogram, antivirusprogram, 

sökmotorer, granskning av fonter, filer, röstigenkänning (applikationerna skiljer 

sig genom sin storlek, kostnad och komplexitet)

       övriga applikationsprogramvaror

58.290.07 Nedladdningsbar systemprogramvara 58.29.31

Omfattar:

       elektroniska filer som innehåller programvara avseende system som kan 

laddas ner och sparas på en lokal enhet för en senare exekvering/installation

58.290.08 Nedladdningsbara tillämpningsprogram 58.29.32

Omfattar:

       elektroniska filer som innehåller som innehåller tillämpningsprogram som 

kan laddas ner och sparas på en lokal enhet för en senare 

exekvering/installation

58.290.09 Onlineprogram 58.29.40

Omfattar:

       programvara som avses exekveras online

Omfattar inte:

       onlinespel, jfr 58.210.03

       nedladdningsbara program, jfr 58.290.07, 58.290.08

       tjänster för spel online, jfr 92.000.04

58.290.10 Licenstjänster för rätten att använda datorprogramvara 58.29.50

Omfattar:



       licenstjänster för att upplåta rätten att reproducera, distribuera eller införliva 

dataprogram, programbeskrivningar och stödmaterial för programvara avseende 

både system och applikationer. Det gäller olika nivåer för licensrättigheter:

–       rättigheter för att reproducera och distribuera programvaran

–       rättigheter för att använda programkomponenter för att skapa och ingå i 

andra programvaruprodukter   

Omfattar inte:

       begränsade slutanvändarlicenser som en del av programvaran, jfr 

58.290.01-58.290.09

59

Tjänster avseende film-, video- och TV-program, ljudinspelningar och 

fonogramutgivning

59.1 Film-, video- och TV-programtjänster

59.11 Film-, video- och TV-produktionstjänster

59.110 Film-, video- och TV-produktionstjänster

59.110.01 Filmproduktionstjänster 59.11.11

Omfattar:

       produktion av filmer inklusive tecknade filmer företrädesvis för visning på 

biografer

       produktion av filmer av alla typer (serier, TV-filmer, inklusive tecknade 

filmer) företrädesvis för visning på TV

Omfattar inte:

       produktion av stillbilds- och diafilm, jfr 74.20

59.110.02 Film- och videoproduktionstjänster, PR- och reklamfilmstjänster 59.11.12

59.110.03 Andra TV-produktionstjänster 59.11.13

Omfattar:

       andra TV-produktionstjänster, levande eller inspelade, såsom pratshower, 

underhållning, sport etc.

Omfattar inte:

       tjänster avseende planering och sändning av TV-program, jfr 60.200.01-

60.200.03

59.110.04 Film-, video- och TV-program (original) 59.11.21

Omfattar:

       film-, video- och TV-program med copyright producerade utan 

försäljningskontrakt

59.110.05 Kinofilm 59.11.22

59.110.06 Filmer och annat videoinnehåll på skiva, kassett eller andra fysiska medier 59.11.23

Omfattar:

       fysiska medier (cd, videokassetter, vinylskivor etc, exklusive kinofilm) 

innehållande videoinspelningar

Omfattar inte:

       detaljhandel med dvd producerade av andra, jfr 47.006.04

       originalinspelningar, jfr 59.110.04

       musik på skiva och kassetter, jfr 59.200.08

59.110.07 Filmer och annat nedladdningsbart videomaterial 59.11.24

Omfattar:

       elektroniska filer innehållande filmer och andra videoinspelningar som kan 

laddas ner och lagras på en lokal enhet

59.110.08 Streaming av videoinnehåll 59.11.25

Omfattar:

streaming av videodata, skickat över internet

59.110.09

Försäljning av reklamutrymme eller reklamtid i filmer samt video- och TV-

produkter 59.11.30

59.12 Tjänster avseende efterproduktion av film, video och TV-program

59.120 Tjänster avseende efterproduktion av film, video och TV-program



59.120.01 Audiovisuella redigeringstjänster 59.12.11

Omfattar:

       organiserande och arrangerande av de visuella och musikaliska aspekterna 

i ett audiovisuellt arbete (film, video, digitala media, etc.) genom att analysera, 

utvärdera och välja ut scener med avseende på kontinuitet i handlingen och 

dramatiskt och underhållande värde och använda utrustning såsom projektorer 

och redigeringsutrustning för digital video och andra tekniker

59.120.02 Överförings- och kopieringstjänster från original 59.12.12

Omfattar:

       överföringstjänster, dvs. överförande av ett audiovisuellt arbete (film, video, 

digitala media etc.) från ett format till ett annat med syftet att anpassa 

produktionen till ett format utvalt för dess presentation eller bevarande (t.ex. 

skapa backup-mastrar eller kopior på grund av att originalet håller på att 

försämras). Exemplen kan vara överföring av film till kassett, kassett till film, 

digitala media till film, film till digitala media, dia till video, foto till video, etc.

       kopieringstjänster för audiovisuella arbeten, utom film, dvs. skapa 

storskaliga eller småskaliga reproduktioner av audiovisuella arbeten (video, 

digitala media etc.) för olika användningar. Reproduktionerna kan producera i 

olika format, inklusive VHS, dvd, streamed video, etc.

59.120.03 Färgkorrigeringstjänster och digitala restaureringstjänster 59.12.13

Omfattar:

       färgkorrigeringstjänster, dvs. lägga till, modifiera eller ta bort färg från ett 

audivisuellt arbete (film, video, digitala media etc.) elektroniskt, genom att 

använda digitala tekniker

       digitala restaureringstjänster för audiovisuella arbeten, dvs. ta bort skräp 

från audiovisuella arbeten (film, video, digitala media etc.) genom att använda 

digitala tekniker för att få filmen brukbar för överföringsprocessen

59.120.04 Tjänster för visuella effekter 59.12.14

Omfattar:

       införande av visuella effekter i audiovisuella arbeten (film, video, digitala 

media etc.) genom att applicera fotografisk eller digital teknik till arbetet efter att 

det huvudsakliga fotograferandet har utförts, såsom miniatyrer, optiska och 

digitala effekter, målande av matt yta, dubbeltryckning, upp- och nedtoning och 

vinjettering

59.120.05 Animationstjänster 59.12.15

Omfattar:

       skapa bilder, abstrakta skisser och liknande originalkompositioner genom 

att utnyttja olika tekniker, inklusive datoriserad animation eller med sekvenser av 

teckningar

       animation av personer och objekt skapade av lera

59.120.06 Textnings- (för- och eftertexter) och undertextningstjänster 59.12.16

Omfattar:

       lägga till texter till ett audiovisuellt arbete (film, video, digitala media etc.)

       lägga till för- och eftertexter för audiovisuella arbeten (film, video, digitala 

media etc.)

       lägga in text som översätter dialogen och texter från originalet för ett 

audiovisuellt arbete (film, video, digitala media etc.) till det lands språk där filmen 

eller videon förevisas

59.120.07 Ljudredigerings- och formgivningstjänster 59.12.17

Omfattar:

       skapa, lägga till och spela in ljudelementen (dialog, musik, ljud och tystnad) 

för ett audiovisuellt arbete (film, video, digitala media etc.) till ett ljudspår som 

synkroniserar ljud för den visuella delen av arbetet:

59.120.08 Andra tjänster avseende efterproduktion av film, video och TV-program 59.12.19

Omfattar:



       andra tjänster avseende efterproduktion av audiovisuella arbeten (film, 

video, digitala media etc.) inklusive konvertering av format, 

komprimeringstjänster

59.13 Film-, video- och TV-distributionstjänster

59.130 Film-, video- och TV-distributionstjänster

59.130.01 Licenstjänster för filmrättigheter och intäkter från dessa 59.13.11

Omfattar:

       licenstjänster för att upplåta rätten att reproducera, distribuera eller införliva 

original från underhållning såsom sändning och visning av originalfilmer, TV-

program, förinspelade kassetter, videos

Omfattar inte:

       uthyrning av  skivor och videokassetter, jfr 77.220.00

59.130.02 Övriga film-, video- och TV-distributionstjänster 59.13.12

Omfattar:

       bevilja tillstånd till att förevisa, sända och hyra audiovisuella arbeten vilka är 

implicit eller explicit skyddade av copyright ägda eller kontrollerade av 

licensgivaren

       distribution av intäkter för film, video och TV-program till biografer, TV-

nätverk, -stationer och andra filmförevisare

59.14 Filmvisningstjänster

59.140 Filmvisningstjänster

59.140.00 Filmvisningstjänster 59.14.10

Omfattar:

       visning av film på biograf, utomhus, filmklubbar, i privata visningslokaler 

e.d.

59.2 Ljudinspelnings- och fonogramutgivningstjänster

59.20 Ljudinspelnings- och fonogramutgivningstjänster

59.200 Ljudinspelnings- och fonogramutgivningstjänster

59.200.01 Ljudupptagningstjänster 59.20.11

Omfattar:

       tjänster omfattande processen med att konvertera ljud, ord och musik till ett 

permanent fysiskt format genom att använda den specialiserade utrustningen i 

en ljudinspelningsstudio

Omfattar inte:

       liveinspelningstjänster utanför en studio, såsom i en konserthall, arena, 

utomhusscen eller konferenscentrum, jfr 59.200.02

       tillhandahålla en ljudinspelningsstudio eller ljudinspelningsutrustning där 

kunden ordnar med tekniker och operatörer för utrustningen, jfr uthyrning av 

ljudinspelningsfaciliteter, jfr 77.390.05

59.200.02 Liveinspelningstjänster 59.20.12

Omfattar:

       alla inspelningstjänster utförda på plats vid ett publikt evenemang såsom en 

konferens, seminarium, möte eller konsert, etc.

       inspelning av levande radioutsändningar i en ljudinspelningsstudio

Omfattar inte:

       andra inspelningstjänster utförda i en studio, jfr 59.200.01

59.200.03 Ljudinspelningar i original 59.20.13

Omfattar:

       originalinspelningar av ljud, ord och musik konverterade till ett digitalt eller 

analogt format

Omfattar inte:

       radioprogram (original), jfr 59.200.05

59.200.04 Tjänster avseende produktion av radioprogram 59.20.21

59.200.05 Radioprogram (original) 59.20.22

Omfattar:



       radioprogram med copyright producerade utan försäljningskontrakt

59.200.06 Tryckta musiknoter 59.20.31

Omfattar:

       musikkompositioner i tryckt form. Innehåller tryck av egna kompositioner 

och sådana för vilka utgivaren har erhållit rättigheterna till copyright över 

kompositionen. Tryckta kompositioner distribueras som musikhäften, i 

folioformat eller böcker i tryckt form till partihandlare eller detaljhandlare för 

slutlig konsumtion

Omfattar inte:

       detaljhandelsförsäljning av tryckt musik producerat av andra, jfr 47.005.09

59.200.07 Elektroniska musiknoter 59.20.32

Omfattar:

       musikkompositioner i elektronisk form

59.200.08 Musik på skiva, kassett eller andra fysiska medier 59.20.33

59.200.09 Andra ljudskivor och -kassetter 59.20.34

Omfattar inte:

       ljudböcker och -band, jfr 58.110.08

59.200.10 Nedladdningsbar musik 59.20.35

Omfattar:

       elektroniska filer innehållande musikinspelningar som kan laddas ner och 

lagras på en lokal enhet

59.200.11 Streaming av ljud 59.20.36

Omfattar:

       streaming av ljuddata som skickas över internet

59.200.12 Licenstjänster för rätten att använda ljudoriginal 59.20.40

Omfattar:

       licenstjänster för att upplåta rätten att reproducera, distribuera eller införliva 

musikoriginal såsom ljudinspelningar, förinspelade kassetter och omtryck

Omfattar inte:

       uthyrning av cd-, dvd-skivor och kassetter med musik, jfr 77.220.00

60 Tjänster avseende planering och sändning av program

60.1 Tjänster avseende sändning av radioprogram

60.10 Tjänster avseende sändning av radioprogram

60.100 Tjänster avseende sändning av radioprogram

60.100.01 Tjänster avseende planering och sändning av radioprogram 60.10.11

Omfattar:

       urval, schemaläggning och sändning av radioprogram

       kombinerade tjänster för produktion och sändning av program

Omfattar inte:

       produktion av radioprogram, jfr 59.200.04

60.100.02 Originalsändningar i radio 60.10.12

Omfattar:

      originalinnehåll i radio som är skyddat genom immatriell äganderätt, 

producerat för sändningar

60.100.03 Radioprogram 60.10.20

Omfattar:

       radioprogram för distribution av andra

60.100.04 Reklamtid i radio 60.10.30

60.2 Tjänster avseende planering och sändning av TV-program; originalsändningar



60.20 Tjänster avseende planering och sändning av TV-program; originalsändningar

60.200 Tjänster avseende planering och sändning av TV-program; originalsändningar

60.200.01 Linjära tv-tjänster avseende planering och sändning av program 60.20.11

Omfattar:

      urval, schemaläggning (med redaktionellt ansvar) och sändning av linjära 

audiovisuella tjänster som levereras genom elektroniska kommunikationsnät

      kombinerande tjänster för produktion av TV-program, urval, schemaläggning 

(med redaktionellt ansvar) och sändning av linjära audiovisuella tjänster som 

levereras genom elektroniska kommunikationsnät

       hopsättning av TV-program och sändningar till en TV-kanals programtablå, 

för utomstående distributörer

Omfattar inte:

       distributionstjänster avseende TV-program, utan schemaläggning, jfr 

huvudgrupp 61 

60.200.02 Beställvideotjänster online 60.20.12

Omfattar:

      urval, schemaläggning (med redaktionellt ansvar) och sändning av 

beställvideotjänster levererade online (öppet internet)

60.200.03 Andra beställvideotjänster 60.20.13

Omfattar:

      urval, schemaläggning (med redaktionellt ansvar) och sändning av 

beställvideotjänster levererade genom andra medel än öppet internet

60.200.04 Originalsändningar i TV 60.20.20

Omfattar:

      originalinnehåll i TV som är skyddat genom immatriell äganderätt, 

producerat för sändningar

60.200.05 Reklamtid i TV 60.20.30

61 Telekommunikationstjänster

61.1 Tjänster avseende trådbunden telekommunikation

61.10 Tjänster avseende trådbunden telekommunikation

61.100 Tjänster avseende trådbunden telekommunikation

61.100.01 Tjänster avseende fast telefoni, tillgång och användning 61.10.11

Omfattar:

       tillhandahållande av tillgång till och användning av det offentligt kopplade 

nätverket för telefoni för överföring och omkoppling av röst, data och video från 

en trådbunden kundlokalisering eller från offentliga eller halvoffentliga mynt- eller 

kortstyrda telefoner

       ingående och utgående telefoni till och från nationella och internationella 

destinationer

       samtalstjänster tillsammans med tillgångstjänsten

Omfattar inte:

       tillhandahållande av samtalstjänster för fast telefoni för en särskild avgift, jfr 

61.100.02

       tjänster avseende förhyrda förbindelser för fast telefoni, jfr 61.100.03

       tillhandahållande av en lokal loop till andra nätoperatörer för trådbunden 

telekommunikation, jfr 61.100.04

       uthyrning av terminalutrustning, jfr 77.390.04

61.100.02 Fast telefoni, samtalstjänster 61.10.12

Omfattar:



       tillhandahållande av samtalshanteringstjänster för användning från en 

trådbunden kundlokalisering för en avgift skiljd från tillgångsavgiften. Denna 

tjänst är möjlig genom specialiserade programvaru- och databasapplikationer 

länkade till telekommunikationsnätverk. Det inkluderar tjänster såsom:

–       samtal väntar, vidarekoppling av samtal, vem är det som ringer, 

trepartssamtal, nummerpresentation, blockering, telesvar, röstbrevlåda och 

röstmenyer

61.100.03 Privata nätverkstjänster för trådbunden telekommunikation 61.10.13

Omfattar:

       tillhandahållande av trådbundna länkar mellan specificerade punkter för en 

kunds exklusiva användning

Omfattar inte:

       tillhandahållande av privata länkar genom en teleoperatör till en 

tjänsteleverantör avseende trådbunden telekommunikation, jfr 61.100.04

61.100.04 Nätoperatörstjänster för trådbunden telekommunikation 61.10.20

Omfattar:

       tillhandahållande av en nätoperatör avseende trådbundna anläggningar för 

att skapa, avsluta eller få igenom samtal för en annan teletjänstoperatör

       tjänster avseende debitering för:

–       sammankoppling, fastläggande eller genomströmning av inhemska eller 

internationella samtal

–       operatörer för långväga samtal från en mynttelefon eller inom en annan 

operatörs lokala nätverk

–       gemensamt utnyttjade anläggningar såsom master

–       exklusiva användandet av ledningar

Omfattar inte:

       transport av trådbunden internettrafik mellan ISP:er, jfr 61.100.07

61.100.05 Dataöverföringstjänster via trådbundna nät 61.10.30

Omfattar:

       tillhandahållande av åtkomst till trådbundna anläggningar och tjänster 

speciellt utformade för effektiv dataöverföring med betalning efter användning

Omfattar inte:

       tillhandahållande av trådbundna länkar mellan specificerade punkter för en 

kunds exklusiva användning, jfr 61.100.03

61.100.06 Stamnätstjänster 61.10.41

Omfattar:

       operatörstjänster för internettrafik mellan ISP:er

61.100.07 Tjänster avseende internetuppkoppling via trådbundna nät, smalband 61.10.42

Omfattar:

       tillhandahållande av en direkt trådbunden förbindelse till internet med 

hastigheter under 256 kb/s. Internetleverantören kan också erbjuda fri service för 

tillgång till internet såsom e-post, utrymme för kundens webbsida, verktyg för att 

utforma enkla webbsidor, chat och tekniskt stöd. I denna tjänst kan också ingå 

fjärråtkomst eller andra typer av internetåtkomst och uppgraderingar av paket 

såsom internationell roaming och extra e-postadresser, vanligtvis med extra 

kostnad för kunden.

61.100.08 Tjänster avseende internetuppkoppling via trådbundna nät, bredband 61.10.43

Omfattar:



       tillhandahållande av en direkt trådbunden förbindelse till internet med 

hastigheter på 256 kb/s och högre. Internetleverantören kan också erbjuda fri 

service för tillgång till Internet såsom e-post, utrymme för kundens webbsida, 

verktyg för att utforma enkla webbsidor, chat och tekniskt stöd. I denna tjänst 

kan också ingå fjärråtkomst eller andra typer av internetåtkomst och 

uppgraderingar av paket såsom internationell roaming och extra e-postadresser, 

vanligtvis med extra kostnad för kunden.

61.100.09 Annan telekommunikation via trådbundet internet 61.10.49

Omfattar:

       tillhandahållande av andra trådbundna telekommunikationstjänster över 

internet än internetåtkomst, t.ex. fax, telefoni, audiokonferenser och 

videokonferenser över internet

61.100.10

Tjänster avseende programdistribution till hemmet via trådbunden infrastruktur, 

basprogrampaket 61.10.51

Omfattar:

       tillhandahållande av tillgång till ett basutbud av program via trådbunden 

infrastruktur med prenumeration och vanligtvis en månatlig avgift. Detta paket 

innehåller ett minimum av kanaler tillgängliga för prenumeranter, så som 

bestämt av varje kabeloperatör och det krävs ytterligare betalning för att erhålla 

ett paket med fler kanaler. Betalning för initiering av förbindelse till nätverket 

ingår här.

61.100.11

Tjänster avseende programdistribution till hemmet via trådbunden infrastruktur, 

tillvalsprogrampaket 61.10.52

Omfattar:

       tillhandahållande av tillgång till ett tillvalsutbud av program via trådbunden 

infrastruktur med prenumeration. Detta programutbud bestäms antingen av 

kabeloperatören eller prenumeranten.

61.100.12

Tjänster avseende programdistribution till hemmet via trådbunden infrastruktur, 

pay-per-view 61.10.53

Omfattar:

       tjänsten att förse prenumeranter med möjligheten att titta på ett specifikt 

program (film eller evenemang) via trådbunden infrastruktur från hemmet för en 

avgift som går utöver avgiften för basprogram- eller tillvalsprogramutbudet

61.2 Tjänster avseende trådlös telekommunikation

61.20 Tjänster avseende trådlös telekommunikation

61.200 Tjänster avseende trådlös telekommunikation

61.200.01 Privata nätverkstjänster för trådlös telekommunikation 61.20.11

Omfattar:

       tillhandahållande av trådlösa länkar mellan specificerade punkter för en 

kunds exklusiva användning

Omfattar inte:

       tillhandahållande av privata länkar via en nätoperatör till en 

teletjänstoperatör, jfr 61.200.05

61.200.02 Mobiltelefoni (taltjänster) 61.20.12

Omfattar:

       tillhandahållande av tillgång till och användning av kopplade eller icke-

kopplade nätverk för överföring av rösttelefoni via användning av bärbara 

telefoner eller enheter såsom mobiltelefoner, satellittelefoner, smarttelefoner och 

liknande enheter 

Omfattar inte:

       tillhandahållande av trådlösa länkar mellan specificerade punkter för en 

kunds exklusiva användning, jfr 61.200.01

       tillhandahållande av en nätoperatör avseende trådlösa anläggningar för att 

skapa, avsluta eller få igenom samtal för en annan teletjänstoperatör, jfr 

61.200.05

       tillhandahållande av åtkomst till trådlösa anläggningar och tjänster speciellt 

utformade för effektiv dataöverföring med betalning efter användning, jfr 

61.200.06



       tillhandahållande av telekommunikationstjänster avseende trådlöst internet, 

kompatibla med bärbara telefoner eller liknande enheter, jfr  61.200.07-

61.200.09 

61.200.03 Mobiltelefoni (texttjänster) 61.20.13

Omfattar:

       tillhandahållande av tillgång till SMS-tjänster för att skicka och ta emot 

textmeddelanden på mobiltelefoner, smarttelefoner och liknande enheter 

Omfattar inte:

       tillhandahållande av MMS-tjänster, jfr 61.200.04

61.200.04 Mobila datatjänster, utom textmeddelandetjänster 61.20.14

Omfattar:

       tillhandahållande av tillgång till mobildatanätverk för mobiltelefoner, 

smarttelefoner, pekdatorer och liknande enheter 

Omfattar också:

       tillhandahållande av MMS-tjänster

Omfattar inte:

       tillhandahållande av mobila taltjänster, jfr 61.200.02

       tillhandahållande av SMS-tjänster, jfr 61.200.03

61.200.05 Nätoperatörstjänster för trådlös telekommunikation 61.20.20

Omfattar:

       tillhandahållande av en nätoperatör avseende trådlösa anläggningar för att 

skapa, avsluta eller få igenom samtal för en annan teletjänstoperatör

       tjänster avseende debitering för:

–       sammankoppling, fastläggande eller genomströmning av inhemska eller 

internationella samtal

–       operatörer för långväga samtal från en mynttelefon eller inom en annan 

operatörs lokala nätverk

–       gemensamt utnyttjade anläggningar såsom master

–       exklusiva användandet av ledningar

Omfattar inte:

       transport av trådlös internettrafik mellan ISP:er, jfr 61.100.07-61.100.09

61.200.06 Dataöverföringstjänster via trådlösa nät 61.20.30

Omfattar:

       tillhandahållande av åtkomst till trådlösa anläggningar och tjänster speciellt 

utformade för effektiv dataöverföring med betalning efter användning

Omfattar inte:

       tillhandahållande av trådlösa länkar mellan specificerade punkter för en 

kunds exklusiva användning, jfr 61.200.01

61.200.07 Tjänster avseende internetuppkoppling via trådlösa nät, smalband 61.20.41

Omfattar:

       tillhandahållande av en direkt trådlös förbindelse till internet med 

hastigheter under 256 kb/s. Internetleverantören kan också erbjuda fri service för 

tillgång till internet såsom e-post, utrymme för kundens webbsida, verktyg för att 

utforma enkla webbsidor, chat och tekniskt stöd. I denna tjänst kan också ingå 

fjärråtkomst eller andra typer av internetåtkomst och uppgraderingar av paket 

såsom internationell roaming och extra e-postadresser, vanligtvis med extra 

kostnad för kunden.

61.200.08 Tjänster avseende internetuppkoppling via trådlösa nät, bredband 61.20.42

Omfattar:



       tillhandahållande av en direkt trådlös förbindelse till internet med 

hastigheter på 256 kb/s och högre. Internetleverantören kan också erbjuda fri 

service för tillgång till internet såsom e-post, utrymme för kundens webbsida, 

verktyg för att utforma enkla webbsidor, chat och tekniskt stöd. I denna tjänst 

kan också ingå fjärråtkomst eller andra typer av internetåtkomst och 

uppgraderingar av paket såsom internationell roaming och extra e-postadresser, 

vanligtvis med extra kostnad för kunden.

61.200.09 Tjänster avseende annan telekommunikation via trådlöst internet 61.20.49

Omfattar:

       tillhandahållande av andra trådlösa telekommunikationstjänster över 

internet än internetåtkomst, t.ex. fax, telefoni, audiokonferenser och 

videokonferenser över Internet

61.200.10 Tjänster avseende programdistribution till hemmet via trådlösa nät 61.20.50

Omfattar:

       tillhandahållande av tillgång till ett basutbud av program via trådlös 

infrastruktur med prenumeration och vanligtvis en månatlig avgift. Detta paket 

innehåller ett minimum av kanaler tillgängliga för prenumeranter, så som 

bestämt av varje operatör för trådlösa nätverk och det krävs ytterligare betalning 

för att erhålla ett paket med fler kanaler. Betalning för initiering av förbindelse till 

nätverket ingår här.

       tillhandahållande av tillgång till ett tillvalsutbud av program via trådlös 

infrastruktur med prenumeration. Detta programutbud bestäms antingen av 

operatören eller prenumeranten.

       erbjudande prenumeranter tjänsten att titta på ett specifikt program (film 

eller evenemang) via trådbunden infrastruktur från hemmet för en avgift som går 

utöver avgiften för basprogram- eller tillvalsprogramutbudet

61.3 Tjänster avseende telekommunikation via satellit

61.30 Tjänster avseende telekommunikation via satellit

61.300 Tjänster avseende telekommunikation via satellit

61.300.01

Tjänster avseende telekommunikation via satellit, utom programdistribution till 

hemmet via satellit 61.30.10

Omfattar:

       sköta, hantera eller tillhandahålla åtkomst till anordningar för överföring av 

röst, data, text, ljud och video genom att använda infrastrukturen för 

telekommunikation via satellit

Omfattar också:

       tillhandahållande av internetåtkomst av operatören för infrastrukturen via 

satellit

Omfattar inte:

       tjänster avseende programdistribution till hemmet via satellit, jfr 61.300.02

61.300.02 Tjänster avseende programdistribution till hemmet via satellit 61.30.20

Omfattar:

       tillhandahållande av tillgång till ett basutbud av program via satellit med 

prenumeration och vanligtvis en månatlig avgift. Detta paket innehåller ett 

minimum av kanaler tillgängliga för prenumeranter, så som bestämt av varje 

satellitoperatör och det krävs ytterligare betalning för att erhålla ett paket med 

fler kanaler. Betalning för initiering av förbindelse till nätverket ingår här.

       tillhandahållande av tillgång till ett tillvalsutbud av program via satellit med 

prenumeration. Detta programutbud bestäms antingen av operatören eller 

prenumeranten.

       erbjudande prenumeranter tjänsten att titta på ett specifikt program (film 

eller evenemang) via satellit från hemmet för en avgift som går utöver avgiften 

för basprogram- eller tillvalsprogramutbudet

61.9 Tjänster avseende annan telekommunikation

61.90 Tjänster avseende annan telekommunikation

61.900 Tjänster avseende annan telekommunikation



61.900.00 Tjänster avseende annan telekommunikation 61.90.10

Omfattar:

       tillhandahållande av specialiserade tillämpningar inom telekommunikation 

såsom satellitövervakning, telemetrikommunikation och drift av radarstationer

       drift av satellitmottagare och tillhörande anläggningar som i operativt 

avseende är länkade till ett eller flera markbundna kommunikationssystem och i 

stånd att överföra telekommunikationer till eller mottaga telekommunikationer 

från satellitsystem

       tillhandahållande av internetaccess via nätverk mellan kunder och 

internetleverantörer som inte ägs eller kontrolleras av internetleverantören 

såsom internetaccess via fjärranslutning o.d.

       tillhandahållande av telefon- och internetaccess i anläggningar som är 

öppna för allmänheten

       tillhandahållande av telekommunikationstjänster via befintliga anslutningar 

för telekommunikation:

–       IP-telefoni (VOIP)

       tillhandahållande av nätverkskapacitet utan ytterligare tjänster

       tillhandahållande av andra telekommunikationstjänster, t.ex. telegrafi och 

telex

62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d.

62.0 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d.

62.01 Dataprogrammeringstjänster

62.010 Dataprogrammeringstjänster

62.010.01 Tjänster avseende IT-design och -utveckling av tillämpningar 62.01.11

Omfattar:

       tjänster avseende utformande av struktur och/eller skrivande av datakod, 

inklusive uppdateringar och ändringar, nödvändiga för att skapa och/eller 

implementera en programvaruapplikation såsom:

–       utformande av struktur och innehåll för en hemsida (webbsida) och/eller 

skrivande av datakod nödvändig för att skapa och/eller implementera en 

hemsida (webbsida)

–       utformande av struktur och innehåll för en databas och/eller skrivande av 

datakod nödvändig för att skapa och/eller implementera en databas (datalager)

–       utformande av struktur och skrivande av datakod nödvändig för att utforma 

och utveckla en kundanpassad programvaruapplikation annan än 

programmering för webbplatser, databaser eller integrering av standardtillverkad 

programvara

–       skräddarsy och integrera, anpassa (modifiera, konfigurera etc.) och 

installera en existerande applikation så att den fungerar i en kunds IT-miljö

Omfattar inte:

       servicekontrakt där utformandet och utvecklingen av en hemsida 

(webbsida) är sammankopplad med hosting av hemsidan, jfr 63.110.03

       servicekontrakt där utformandet och utvecklingen av applikationen är 

sammankopplad med pågående hosting och hantering av applikationen  jfr 

63.110.04

       servicekontrakt där utformandet och utvecklingen av en databas är 

sammankopplad med den pågående hanteringen av databeståndet, jfr 

63.110.04

62.010.02 Tjänster avseende IT-design och -utveckling av nätverk och system 62.01.12

Omfattar:

       utforma, utveckla och implementera kunders nätverk såsom intranät, 

extranät och virtuella privata nätverk

       tjänster avseende utformning och utveckling av nätverks säkerhet, dvs. 

utforma, utveckla och implementera programvara, hårdvara och procedurer för 

att kontrollera åtkomsten till data och program och att möjliggöra säkert utbyte 

av information över ett nätverk

Omfattar inte:



       servicekontrakt där denna service är sammankopplad med det dagliga 

handhavandet av en kunds nätverk, jfr 62.030.02

62.010.03 Programvara för spel (original) 62.01.21

Omfattar:

       upphovsrättsskyddade immaterialrätt producerad utan kontrakt för 

obehindrad försäljning

      immaterialrätt till salu som implicit eller explicit skyddas av upphovsrätt, 

exempelvis programvara

Omfattar inte:

       mjukvara som är producerad för andra, under kontrakt, jfr 62.010.01

       parti- , provision- och detaljhandelstjänster avseende mjukvara, jfr 

46.142.00, 46.510.00, 47.003.01

62.010.04 Annan programvara (original) 62.01.29

Omfattar:

       upphovsrättsskyddade immaterialrätt producerad utan kontrakt för 

obehindrad försäljning

      immaterialrätt till salu som implicit eller explicit skyddas av upphovsrätt, 

exempelvis programvara

Omfattar inte:

       mjukvara som är producerad för andra, under kontrakt, jfr 62.010.01

       parti- , provision- och detaljhandelstjänster avseende mjukvara, jfr 

46.142.00, 46.510.00, 47.003.01

62.02 Datakonsulttjänster

Omfattar inte:

       servicekontrakt där rådgivning paketeras med design och utveckling av en 

IT-lösning (webbplats, databas, specifik applikation, nätverk o.d.), jfr 62.010.01, 

62.010.02 

       rådgivning avseende frågor relaterat till affärsstrategier, såsom rådgivning 

avseende utveckling av en e-handelsstrategi, jfr 70.220.01

62.020 Datakonsulttjänster

62.020.01 Konsulttjänster avseende maskinvara 62.02.10

Omfattar:

       tillhandahållande av råd och expertutlåtande i IT-frågor avseende hårdvara, 

såsom råd om krav på hårdvara och upphandling av sådan

       tillhandahållande av expertis om hårdvarurelaterade frågeställningar

       kombinerad service angående fastställande av en organisations 

datorbehov, ge råd om förvärv av hårdvara och mjukvara, utveckla 

systemspecifikationer och sätta det nya systemet på plats

       tjänster avseende integrering av datorsystem, dvs. en analys av kundens 

nuvarande datorsystem, behov av framtida datorkraft, inköp av ny utrustning och 

programvara och integrering av nya och gamla systemkomponenter för att skapa 

ett nytt integrerat system

62.020.02 Konsulttjänster avseende system och programvara 62.02.20

Omfattar:

       tillhandahållande av råd och expertutlåtande i IT-frågor avseende IT-system 

och programvara, såsom:

–       råd om frågor rörande krav på programvara och upphandling av sådan

–       systemsäkerhet

62.020.03 Tekniska IT-stödtjänster 62.02.30

Omfattar:

       tillhandahållande av teknisk expertis för att lösa problem för kunden med att 

använda mjukvara, hårdvara eller hela datorsystem såsom:

–       tillhandahållande av kundsupport för användande av programvaran och 

lokalisering och avhjälpande av fel i programvaran



–       uppgraderingstjänster

–       tillhandahållande av kundsupport för användande av hårdvaran och 

lokalisering och avhjälpande av fel i hårdvaran, inklusive test och reparation

–       teknisk assistans vid flytt av en kunds datorsystem till ett annat ställe

–       tillhandahållande av kundsupport för användande av hårdvara och mjukvara 

i kombination och lokalisering och avhjälpande av fel i hård- och mjukvaran

–       tillhandahållande av teknisk expertis för att lösa speciella problem för 

kunden vid användning av ett datorsystem, såsom tjänster avseende granskning 

och värdering av datafunktioner utan att ge råd eller uppföljningsåtgärder 

innehållande granskning, värdering och dokumentera en server, nätverk eller 

process med komponenter, kapacitet, prestanda eller säkerhet

Omfattar inte:

       tjänster avseende återskapande av data efter datorkrasch, jfr 62.090.02

62.03 Datordrifttjänster

62.030 Datordrifttjänster

62.030.01 Näthanteringstjänster 62.03.11

Omfattar:

       tjänster avseende handhavande, drift och övervakning av nätverk och 

tillhörande hårdvara för att diagnostisera nätverksproblem och insamling av 

statistik om kapacitet och användning för administration och avstämning av 

nätverkstrafiken

62.030.02 Systemhanteringstjänster 62.03.12

Omfattar:

       tillhandahållande av löpande daglig drift av en kunds datorsystem

62.09 Andra IT-tjänster och datatjänster

62.090 Andra IT-tjänster och datatjänster

62.090.01 Installation av datorer och kringutrustning 62.09.10

Omfattar inte:

       installationstjänster avseende stordatorer, jfr 33.200.13

62.090.02 Övriga IT-tjänster och datatjänster 62.09.20

Omfattar:

       tjänster avseende återskapande av data, dvs. rädda en kunds data från en 

kraschad hårddisk eller annat lagringsmedium, eller tillhandahållande av 

reservdatorutrustning lokaliserat på annat ställe vid händelse av en katastrof i 

form av eldsvåda eller översvämning

       installationstjänster avseende programvara

       andra icke nämnda tekniska IT-stödtjänster

Omfattar inte:

       dataprogrammeringstjänster, jfr 62.010.01, 62.010.02

       IT-konsulttjänster, jfr 62.020

       databehandlings- och hostingtjänster, jfr 63.110.01-63.110.04

63 Informationstjänster

63.1 Databehandlingstjänster, webbhotell o.d.; webbportaler

63.11 Databehandlingstjänster, webbhotell o.d.

63.110 Databehandlingstjänster, webbhotell o.d.

Omfattar också:

       uthyrning av datorer eller datorrelaterad utrustning med operatör eller 

innefattande hantering

63.110.01 Databehandlingstjänster 63.11.11

Omfattar:



       fullständiga databehandlingstjänster och specialiserade rapporter från data 

inlämnade av kunder eller tillhandahållande av automatiserad databehandling 

och dataregistreringstjänster, inklusive tjänster avseende hantering av databaser

63.110.02 Webbhotellstjänster 63.11.12

Omfattar:

       tillhandahållande av infrastrukturen för att vara värd för en kunds webbplats 

och tillhörande filer på ett ställe som sörjer för en snabb, tillförlitlig anslutning till 

internet, vilken kan vara:

–       begränsad i utrymme på en enskild server

–       ett omfattande paket av tjänster som innehåller hosting och hantering av 

webbplatsen och anknutna applikationer

63.110.03 Tillhandahållande av tillämpningar 63.11.13

Omfattar:

       tillhandahållande av leasade programvaruapplikationer från en 

centraliserad, hosted och styrd datormiljö:

–       med integrering till kundens system och infrastruktur

–       där den leasade applikationen inte är kundanpassad och inte integrerad 

med andra applikationer hos kunden

63.110.04 Andra hostingtjänster och tillhandahållande av IT-infrastruktur 63.11.19

Omfattar:

       datalagringstjänster, dvs. tjänster att hantera eller administrera datalager 

och backup-tagning av data såsom fjärrstyrda backup-tjänster, lagring eller 

hierarkisk lagringshantering (migrering)

       datahanteringstjänster, dvs. det löpande hanterandet och administrerandet 

av data som en organisatorisk resurs

       tjänster avseende sammanförande av utrymme inom en säker facilitet för 

placering av servrar och affärsplattformar

       video-och ljudstreamingtjänster, det vill säga översändning av ljud-och 

videodata via internet eller tillhandahållande av tjänster i samband med lagring, 

produktion (inklusive kodning) och stöd för video- och ljudstreaming via internet

       andra tjänster avseende IT-hosting eller provisionstjänster avseende 

infrastruktur såsom hosting av kundens applikationer, behandling av kundens 

data och tidsdelning (computer time-share) 

63.110.05 Annonsutrymme eller annonseringstid på internet 63.11.20

Omfattar inte:

       annonsutrymme i internetböcker, -tidningar och -tidskrifter, jfr 58.110.11, 

58.131.04, 58.132.04, 58 140.06

       annonsutrymme i webbportaler på internet, jfr 63.120.02

63.12 Webbportalinnehåll

63.120 Webbportalinnehåll

63.120.01 Webbportalinnehåll 63.12.10

Omfattar:

       innehåll i webbportaler, dvs. omfattande databaser med internetadresser 

och innehåll i enkelt sökbart format

Omfattar inte:

       kataloger och sändlistor online, jfr 58.120.02

63.120.02 Annonsutrymme i webbportaler på internet 63.12.20

Omfattar inte:

       annonsutrymme eller annonseringstid på internet, jfr 63.110.05

63.9 Andra informationstjänster

63.91 Nyhetsservicetjänster

63.910 Nyhetsservicetjänster

63.910.01 Nyhetsservicetjänster till tidningar och tidskrifter 63.91.11

Omfattar:



       tjänster avseende insamlande, undersökande och erbjudande av nyheter i 

form av manuskript, bilder till nyhetsmedia såsom  tidningar, tidskrifter och 

böcker

Omfattar inte:

       frilansande bildjournalisters tjänster, jfr 74.20

       frilandsande journalisters tjänster, jfr 90.030.01

63.910.02 Nyhetsservicetjänster till audiovisuella medier 63.91.12

Omfattar:

       tjänster avseende insamlande, undersökande och erbjudande av nyheter 

(manuskript, foton, bilder) till radio- och TV-stationer och biografföretag

Omfattar inte:

       frilansande bildjournalisters tjänster, jfr 74.20

       frilandsande journalisters tjänster, jfr 90.030.01

63.99 Övriga informationstjänster

63.990 Övriga informationstjänster

63.990.01 Övriga informationstjänster 63.99.10

Omfattar:

       informationssökningstjänster mot lön eller inom ramen för ett kontrakt

       tjänster avseende nyhetsklipp, pressklipp etc

       tjänster avseende insamling av fakta och information

       automatiserade datorbaserade informationstjänster

Omfattar inte:

       insamling av uppgifter till adresslistor som del av kontorsstödstjänster, jfr 

82.190.02

       callcenter-tjänster, jfr 82.200.00

63.990.02 Datasamlingar (original) 63.99.20

Omfattar:

       datasamlingar (original) organiserade för bevarande och konsultation, 

inklusive adresslistor. Dessa samlingar är skyddade i sin presentation men inte 

deras innehåll.

Omfattar inte:

       publicering av kataloger och sändlistor, jfr 58.120.01

       tjänster avseende insamling av fakta och information, jfr 63.990.01

       insamling av uppgifter till adresslistor som del av kontorsstödstjänster, jfr 

82.190.02

K FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER

64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondstjänster

64.1 Banktjänster

64.11 Centralbankstjänster

64.110 Centralbankstjänster

64.110.00 Centralbankstjänster 64.11.10

Omfattar:

       tjänster som stödjer landets system för clearing av betalningar och andra 

finansiella transaktioner  

       tjänster avseende att upprätthålla deponeringskonton för stora finansinstitut

       tjänster för att implementera finanspolitiken

       tjänster för att hantera landets utländska valutareserver

       tjänster för att påverka värdet på valutan

       tjänster avseende utgivning av valuta, under ledning av centralbanken, 

inklusive utforma, planera, producera, distribuera och byta ut valuta



       fiskala agenttjänster inklusive rådgivningstjänster för regeringen om frågor 

rörande statsskulden, verkställande av betalningar för regeringen för räntor och 

inlösen av skulder

       övervakningstjänster

       andra icke nämnda centralbankstjänster

64.19 Andra banktjänster

64.190 Andra banktjänster

Omfattar:

       tjänster avseende mottagandet av inlåning och/eller nära substitut till 

inlåning samt beviljande av krediter eller lån. Beviljandet av lån kan ta sig olika 

form, t.ex. lån, inteckningslån, kreditkort o.d. Dessa verksamheter utförs av 

andra monetära institutioner än centralbanker såsom affärsbanker, sparbanker 

samt hypoteksinstitut som tar emot inlåning.

64.190.01 Deponeringstjänster till insättare i form av företag och institutioner 64.19.11

Omfattar:

       deponeringstjänster  till stora företag och institutionella kunder såsom 

regeringar

64.190.02 Deponeringstjänster till andra insättare 64.19.12

Omfattar:

       deponeringstjänster till insättare utom stora företag och institutionella 

kunder såsom regeringar

       tjänster avseende checkar 

       tjänster avseende attestering av checkar 

Omfattar inte:

       emballage, rullning, utskick eller annan hantering av sedlar och mynt åt 

kunds vägnar, jfr 82.920.00

64.190.03 Kreditgivningstjänster inom industrin som tillhandahålls av monetära institutioner 64.19.21

Omfattar:

       lån beviljade av monetära institutioner till finansiella mellanhänder 

64.190.04

Tjänster avseende konsumentkreditgivning som tillhandahålls av monetära 

institutioner 64.19.22

Omfattar:

       tjänster avseende personliga avbetalningslån, utom hypotekslån, 

tillhandahållna av monetära institutioner som består av låneverksamhet med 

planerade amorteringar 

       tjänster avseende kassakredit, det vill säga, lånetjänster baserade på ett 

åtagande att låna ut pengar till en låntagare upp till ett visst belopp 

       tjänster avseende konsumentlån, det vill säga, lånetjänster för att finansiera 

inköp av varor eller tjänster, där den köpta varan i allmänhet används som 

säkerhet

64.190.05

Tjänster avseende hypotekslånegivning för bostadsändamål som tillhandahålls 

av monetära institutioner 64.19.23

Omfattar:

       tjänster avseende beviljande av lån av monetära institutioner i syfte att 

anskaffa bostadsmark eller bostadshus och för vilka marken och bostäderna 

används som borgen

       lån med bostad som säkerhet 

Omfattar inte:

       värderingstjänster, jfr 68.310.06

64.190.06

Tjänster avseende hypotekslånegivning, utom bostadslån, som tillhandahålls av 

monetära institutioner 64.19.24

Omfattar:

       tjänster avseende beviljande av lån, utom bostadslån, av monetära 

institutioner i syfte att anskaffa mark eller hus och för vilka marken och husen 

används som borgen



Omfattar inte:

       värderingstjänster, jfr 68.310.06

64.190.07

Tjänster avseende lånegivning för affärsändamål, utom hypotekslån, som 

tillhandahålls av monetära institutioner 64.19.25

Omfattar:

       lånetjänster tillhandahållna av monetära institutioner till finansiella mäklare, 

reglererade finansinstitut, federala, regionala och lokala myndigeter eller 

skolstyrelser, utländska regeringar, och andra företag  

        lånetjänster till individer för affärsändamål 

        standby-kredit, obligationslån och andra lånetjänster, inklusive tjänster 

avseende övertrassering

        tjänster avseende försäkran och tillhandahållande av kreditbrev 

        tjänster avseende accept, det vill säga, avtal med en bank eller annan 

finansiell institution att betala en växel eller ett kreditinstrument utfärdat av en 

institution

64.190.08 Kreditkortstjänster som tillhandahålls av monetära institutioner 64.19.26

Omfattar:

       beviljande av kredit av monetära institutioner när innehavaren av 

kreditkortet  använder kortet till att köpa en vara eller en tjänst, oavsett om hela 

kreditkortsskulden betalas in i slutet av tidsfristen

64.190.09

Andra tjänster avseende konsumentkreditgivning som tillhandahålls av monetära 

institutioner 64.19.29

Omfattar:

       tjänster avseende kreditgivning tillhandahållna av övriga monetära 

institutioner

       finansieringstjänster avseende försäljning

64.190.10 Övriga banktjänster 64.19.30

Omfattar:

       andra penningförmedlingstjänster (förutom kreditgivnings- och 

inlåningstjänster) tillhandlahållna av kreditgivande och inlåningstagande 

instutitioner, förutom centralbanker 

64.2 Tjänster som tillhandahålls av holdingföretag

64.20 Tjänster som tillhandahålls av holdingföretag

64.201 Tjänster som tillhandahålls av holdingföretag i finansiella koncerner

64.201.00 Tjänster som tillhandahålls av holdingföretag i finansiella koncerner 64.20.10*

Omfattar:

       tjänster som tillhandahålls av holdingföretag i finansiella koncerner, dvs. 

enheter som förvaltar tillgångarna (som äger kontrollposter av det egna 

kapitalet) för en grupp av dotterbolag och vars huvudsakliga aktivitet är att äga 

företagsgruppen. Holdingföretag i denna grupp tillhandahåller ingen annan tjänst 

till företagen i vilka eget kapital ägs, dvs. de förvaltar inte eller handhar andra 

enheter.

64.202 Tjänster som tillhandahålls av holdingföretag i icke-finansiella koncerner

64.202.00 Tjänster som tillhandahålls av holdingföretag i icke-finansiella koncerner 64.20.10*

Omfattar:

       tjänster som tillhandahålls av holdingföretag i icke-finansiella koncerner, 

dvs. enheter som förvaltar tillgångarna (som äger kontrollposter av det egna 

kapitalet) för en grupp av dotterbolag och vars huvudsakliga aktivitet är att äga 

företagsgruppen. Holdingföretag i denna grupp tillhandahåller ingen annan tjänst 

till företagen i vilka eget kapital ägs, dvs. de förvaltar inte eller handhar andra 

enheter.

64.3 Tjänster som tillhandahålls av fonder och liknande finansiella enheter

64.30 Tjänster som tillhandahålls av fonder och liknande finansiella enheter

64.301 Tjänster som tillhandahålls av investeringsfonder 

64.301.00 Tjänster som tillhandahålls av investeringsfonder 64.30.10*

Omfattar:



       tjänster som tillhandahålls av investeringsfonder vars syfte är att samla 

värdepapper och andra finansiella tillgångar, utan att förvalta dem, för 

aktieägares eller förmånstagares räkning. Portföljerna är anpassade för att 

uppnå särskilda investeringskarakteristika, t.ex. diversifiering, risk, avkastning 

och prisinstabilitet. Dessa enheter har inkomst i form av ränta, utdelningar och 

annan inkomst från egendom, men har få eller inga anställda och ingen inkomst 

från försäljning av tjänster.

64.309 Tjänster som tillhandahålls av andra fonder och liknande finansiella enheter

64.309.00 Tjänster som tillhandahålls av andra fonder och liknande finansiella enheter 64.30.10*

Omfattar:

       tjänster som tillhandahålls av andra fonder och liknande finansiella enheter 

vars syfte är att samla värdepapper och andra finansiella tillgångar, utan att 

förvalta dem, för aktieägares eller förmånstagares räkning. Portföljerna är 

anpassade för att uppnå särskilda investeringskarakteristika, t.ex. diversifiering, 

risk, avkastning och prisinstabilitet. Dessa enheter har inkomst i form av ränta, 

utdelningar och annan inkomst från egendom, men har få eller inga anställda 

och ingen inkomst från försäljning av tjänster.

64.9 Andra finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondstjänster

Omfattar inte:

        försäkring, återförsäkring och pensionfondstjänster, jfr huvudgrupp 65 

64.91 Tjänster avseende finansiell leasing

64.910 Tjänster avseende finansiell leasing

64.910.00 Tjänster avseende finansiell leasing 64.91.10

Omfattar:

       tjänster för att göra utrustning och andra tillgångar tillgängliga för en kund 

utan kapitalinvestering för kundens del varmed leasinggivaren betalar för och har 

äganderätten till utrustningen eller anordningarna - och leasar det till 

leasingtagaren - med få av de normala skyldigheterna vid ägarskap

Omfattar inte:

       tjänster avseende operationell leasing, jfr huvudgrupp 77

64.92 Andra kreditgivningstjänster

Omfattar:

       finansiella tjänster som huvudsakligen avser långivning av institutioner som 

inte ägnar sig åt finansförmedling där beviljandet av lån kan ske i olika former, 

t.ex. lån, inteckningslån, kreditkort o.d. Bland annat kan följande typer av tjänster 

tillhandahållas:

–       tillhandahållandet av långsiktigt kapital till näringslivet

–       beviljande av konsumentkrediter

–       beviljande av krediter till husköp av specialiserade institutioner som inte tar 

emot inlåning

–       finansiering av internationell handel

–       tjänster som utförs av pantlånare

Omfattar inte:

       värderingstjänster avseende fastigheter, jfr 68.310.06

64.920 Andra kreditgivningstjänster

64.920.01

Lånegivningstjänster inom industrin som ej tillhandahålls av monetära 

institutioner 64.92.11

Omfattar:

       lån beviljade till finansiella mellanhänder som ej tillhandahålls av monetära 

institutioner 

64.920.02

Tjänster avseende konsumentkreditgivning som ej tillhandahålls av monetära 

institutioner 64.92.12

Omfattar:



       tjänster avseende personliga avbetalningslån, utom hypotekslån, ej 

tillhandahållna av monetära institutioner, som består av låneverksamhet med 

planerade amorteringar 

       tjänster avseende kassakredit, det vill säga, lånetjänster baserade på ett 

åtagande att låna ut pengar till en låntagare upp till ett visst belopp 

       tjänster avseende konsumentlån, det vill säga, lånetjänster för att finansiera 

inköp av varor eller tjänster, där den köpta varan i allmänhet används som 

säkerhet

64.920.03

Tjänster avseende hypotekslånegivning för bostadsändamål som ej 

tillhandahålls av monetära institutioner 64.92.13

Omfattar:

       tjänster avseende beviljande av lån som ej tillhandahålls av monetära 

institutioner i syfte att anskaffa bostadsmark eller bostadshus och för vilka 

marken och bostäderna används som borgen

       bostadslån med eget kapital 

Omfattar inte:

       värderingstjänster, jfr 68.310.06

64.920.04

Tjänster avseende hypotekslånegivning, utom bostadslån, som ej tillhandahålls 

av monetära institutioner 64.92.14

Omfattar:

       tjänster avseende beviljande av lån, utom bostadslån, som ej tillhandahålls 

av monetära institutioner i syfte att anskaffa mark eller hus och för vilka marken 

och husen används som borgen

Omfattar inte:

       värderingstjänster, jfr 68.310.06

64.920.05

Tjänster avseende lånegivning för affärsändamål, utom hypotekslån, som ej 

tillhandahålls av monetära institutioner 64.92.15

Omfattar:

       lånetjänster, ej tillhandahållna av monetära institutioner, till finansiella 

mäklare, reglererade finansinstitut, federala, regionala och lokala myndigeter 

eller skolstyrelser, utländska regeringar, och andra företag  

        lånetjänster till individer för affärsändamål, ej tillhandahållna av monetära 

institutioner  

        standby-kredit, obligationslån och andra lånetjänster, inklusive tjänster 

avseende övertrassering, ej tillhandahållna av monetära institutioner  

        tjänster avseende försäkran och tillhandahållande av kreditbrev, ej 

tillhandahållna av monetära institutioner   

        tjänster avseende accept, det vill säga, avtal med en bank eller annan 

finansiell institution att betala en växel eller ett kreditinstrument utfärdat av en 

institution, utom tjänster tillhandahållna av monetära institutioner 

64.920.06 Kreditkortstjänster som ej tillhandahålls av monetära institutioner 64.92.16

Omfattar:

       beviljande av kredit som ej tillhandahålls av  monetära institutioner när 

innehavaren av kreditkortet använder kortet till att köpa en vara eller en tjänst, 

oavsett om hela kreditkortsskulden betalas in i slutet av tidsfristen

64.920.07 Övriga lånegivningstjänster som ej tillhandahålls av monetära institutioner 64.92.19

Omfattar:

       tjänster avseende kreditgivning tillhandahållna av övriga monetära 

institutioner

       finansieringstjänster avseende försäljning

64.99 Diverse övriga finansiella tjänster, utom försäkring och pensionsfondstjänster

Omfattar inte:

        försäkring, återförsäkring och pensionfondstjänster, jfr huvudgrupp 65 



64.991 Investment- och riskkapitalbolagstjänster

64.991.00 Investment- och riskkapitalbolagstjänster 64.99.11

Omfattar:

       emissionstjänster avseende värdepapper

       tjänster avseende garanti gällande försäljning av värdepapper till ett angivet 

pris av det emitterande bolaget eller regeringen och 

återförsäljning till investerare 

       åta sig att sälja så mycket som möjligt av en emission av värdepapper utan 

att garantera köp av hela erbjudandet från emittenten 

64.992 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning

64.992.00 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning 64.99.19*

Omfattar inte:

       tjänster avseende handel med värdepapper för annans räkning, jfr 

66.120.01

64.993

Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets 

av ägare

64.993.00

Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets 

av ägare 64.99.19*

64.999 Diverse övriga finansiella tjänster

64.999.00 Diverse övriga finansiella tjänster 64.99.19*

Omfattar:

       factoringtjänster

       tjänster avseende utskrivandet av swappar, optioner och andra 

säkringsarrangemang

       diverse övriga finansiella tjänster, ej tidigare nämnda

65

Tjänster avseende försäkring, återförsäkring och pensionsfonder utom 

obligatorisk socialförsäkring

Omfattar inte:

       obligatorisk socialförsäkring, jfr huvudgrupp 84

65.1 Tjänster avseende försäkringar

65.11 Tjänster avseende livförsäkring

65.111 Tjänster avseende fondanknuten livförsäkring

65.111.00 Tjänster avseende fondanknuten livförsäkring 65.11.10*

Omfattar:

       fondanknutna försäkringstjänster som tillhandahåller utbetalning av 

försäkringssumma till förmånstagare vid händelse av den försäkrades död eller 

vid en bestämd tidpunkt för en överlevande. Försäkringen kan även innehålla en 

sparkomponent.

65.119 Tjänster avseende övrig livförsäkring

65.119.00 Tjänster avseende övrig livförsäkring 65.11.10*

Omfattar:

       ej fondanknutna försäkringstjänster som tillhandahåller utbetalning av 

försäkringssumma till förmånstagare vid händelse av den försäkrades död eller 

vid en bestämd tidpunkt för en överlevande.

65.12 Tjänster avseende skadeförsäkring

65.120 Tjänster avseende skadeförsäkring

65.120.01 Tjänster avseende olycksfallsförsäkring 65.12.11

Omfattar:

       försäkringstjänster som ger förmåner vid olycksfall, där ersättning betalas ut 

vid olycksfall som leder till dödsfall eller invaliditet (t.ex. förlust av händer eller 

fötter, synen på ena eller båda ögonen).

       försäkringstjänster som ger periodiska utbetalningar när den försäkrade är 

oförmögen att arbeta efter en olyckshändelse

Omfattar inte:

       reseförsäkringstjänster, jfr 65.120.16

65.120.02 Tjänster avseende sjukförsäkring 65.12.12



Omfattar:

       försäkringstjänster som ger förmåner i händelse av den försäkrades 

sjukdom, där ersättningen vanligen täcker utgifter för sjukhusvård, läkemedel 

och annan sjukvård (inklusive tandvård).

       försäkringstjänster som ger periodiska utbetalningar när den försäkrade är 

oförmögen att arbeta till följd av en sjukdom

65.120.03 Tjänster avseende motorfordonsförsäkring, ansvar mot tredje man 65.12.21

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter gällande allt ansvar i samband med 

användning av motorfordon på land, inklusive fraktförares ansvar

Omfattar inte:

       tjänster avseende ansvar mot tredje man i fråga om rullande materiel på 

järnväg, jfr 65.120.05

65.120.04 Tjänster avseende övrig motorfordonsförsäkring 65.12.29

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter i samband med förlust av eller 

skador på motorfordon på land

Omfattar inte:

       tjänster avseende förlust av eller skador på rullande materiel på järnväg, jfr 

65.120.05

65.120.05 Tjänster avseende försäkring för rälsfordon 65.12.31

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter i samband med skador på eller 

förluster av rullande materiel på järnväg

       tjänster avseende ansvar mot tredje man i fråga om rullande materiel på 

järnväg

65.120.06 Tjänster avseende ansvarighetsförsäkring för flygplan 65.12.32

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter gällande allt ansvar i samband med 

användning av luftfartyg

       försäkringstjänster avseende uppskjutningar av satelliter

65.120.07 Tjänster avseende andra försäkringar för flygplan 65.12.33

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter i samband med skador på eller 

förluster av luftfartyg

       försäkringstjänster avseende uppskjutningar av satelliter

65.120.08 Tjänster avseende ansvarighetsförsäkring för fartyg 65.12.34

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter gällande allt ansvar i samband med 

användning av passagerar- och fraktfartyg, på hav, kust eller inre vattenvägar

65.120.09 Tjänster avseende andra försäkringar för fartyg 65.12.35

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter i samband med skador på eller 

förluster av passagerar- och fraktfartyg, på hav, kust eller inre vattenvägar

65.120.10 Tjänster avseende fraktförsäkring 65.12.36

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter i samband med alla skador på eller 

förluster av gods under transport och bagage samt varor, oberoende av 

transportsätt

65.120.11 Tjänster avseende brandförsäkring för egendom 65.12.41

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter avseende alla skador eller förluster 

till följd av brand

Omfattar inte:



      brandförsäkring ingående i 65.120.03-65.120.04 (brandförsäkring för 

motorfordon) och 65.120.05-65.120.10 (brandförsäkring för transportutrustning 

o.d.)

65.120.12 Tjänster avseende annan egendomsförsäkring 65.12.49

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter avseende alla skador eller förluster 

till följd av stöld, explosioner, stormar, hagel, frost, andra naturkrafter, radioaktiv 

kontamination och landsättningar

       maskinförsäkring som täcker förstörd egendom till följd av brist på el, ljus, 

värme, ånga eller kyla

65.120.13 Tjänster avseende allmän ansvarighetsförsäkring 65.12.50

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter gällande allt ansvar inklusive ansvar 

för defekta varor, kroppsskador, egendomsskador, föroreningar, felbehandlingar 

etc.

Omfattar inte:

       ansvar ingående i 65.120.03 (ansvarsförsäkring för motorfordon), 

65.120.05-65.120.10 (ansvarsförsäkring för transportutrustning o.d.) och 

65.120.11-65.120.12 (ansvarsförsäkring för egendom)

65.120.14 Tjänster avseende kreditförsäkring 65.12.61

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter i samband med kreditförluster på 

grund av gäldenärens insolvens. Inkluderade är exportkrediter, avbetalningslån, 

lån och jordbrukskrediter etc.

65.120.15 Tjänster avseende borgensförsäkring 65.12.62

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter i samband med direkt och indirekt 

borgensåtagande

65.120.16 Tjänster avseende rese- och assistansförsäkring 65.12.71

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter i samband med resor såsom:

–       inställande, avbrott eller försening av resa

–       förlorat, försenat eller skadat bagage

–       utgifter för olycksfall och sjukvård

–       hemtransport

Omfattar inte:

       tjänster avseende motorfordonsförsäkring, jfr 65.120.03, 65.120.04

65.120.17 Tjänster avseende rättsskyddsförsäkring 65.12.72

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter i samband med utgifter för juridiskt 

bistånd och för rättsprocesser

65.120.18 Tjänster avseende diverse förmögenhetsskadeförsäkringar 65.12.73

Omfattar:

       försäkringstjänster som täcker utgifter i samband med följande risker: 

arbetslöshet, otillräckliga inkomster (allmänt), dåligt väder, förlust av förmåner, 

fortlöpande 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

65.120.19 Tjänster avseende övrig skadeförsäkring 65.12.90

Omfattar:

       emissionstjänster avseende försäkringsbevis vilket ger skydd för övriga 

sakförsäkringsrisker 

65.2 Tjänster avseende återförsäkring

65.20 Tjänster avseende återförsäkring



65.200 Tjänster avseende återförsäkring

65.200.01 Tjänster avseende livåterförsäkring 65.20.11

Omfattar:

       tjänster avseende tillhandahållande av livåterförsäkring

       återförsäkring av livräntor

65.200.02 Tjänster avseende olycksfallsåterförsäkring 65.20.12

Omfattar:

       tjänster avseende tillhandahållande av olycksfallsåterförsäkring

       återförsäkring av livräntor

65.200.03 Tjänster avseende sjukåterförsäkring 65.20.13

Omfattar:

       tjänster avseende tillhandahållande av sjukåterförsäkring

       återförsäkring av livräntor

65.200.04 Tjänster avseende motorfordonsåterförsäkring, ansvar mot tredje man 65.20.21

Omfattar:

       tjänster avseende tillhandahållande av motorfordonsåterförsäkring, ansvar 

mot tredje man 

65.200.05 Tjänster avseende övrig motorfordonsåterförsäkring 65.20.22

Omfattar:

       tjänster avseende tillhandahållande av motorfordonsåterförsäkring, ej 

ansvar mot tredje man 

65.200.06 Tjänster avseende sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring 65.20.23

Omfattar:

       tjänster avseende tillhandahållande av sjö-, luftfarts- och 

transportåterförsäkring

65.200.07 Tjänster avseende fraktåterförsäkring 65.20.24

Omfattar:

       tjänster avseende tillhandahållande av fraktåterförsäkring

65.200.08 Tjänster avseende brandförsäkring och annan egendomsåterförsäkring 65.20.25

65.200.09 Tjänster avseende allmän ansvarighetsåterförsäkring 65.20.31

65.200.10 Tjänster avseende kredit- och borgensåterförsäkring 65.20.32

65.200.11 Tjänster avseende rättsskyddsåterförsäkring 65.20.41

65.200.12 Tjänster avseende diverse förmögenhetsskadeåterförsäkringar 65.20.42

65.200.13 Tjänster avseende återförsäkring i samband med pensionsfonder 65.20.50

65.200.14 Tjänster avseende övrig skadeåterförsäkring 65.20.60

65.3 Pensionsfondstjänster

65.30 Pensionsfondstjänster

65.300 Pensionsfondstjänster

65.300.01 Individuella pensionsfondstjänster 65.30.11

Omfattar:

       tjänster avseende planer som föreskriver betalningar i regelbundna intervall 

till individer. Planer kan kräva ett enskilt bidrag eller en serie bidrag; kan var 

obligatorisk eller frivillig; kan ha nominella förmåner bestämda i förväg eller 

beroende av tillgångarnas marknadsvärde; och om knuten till anställningen kan 

den vara eller inte vara flyttbar vid en förändring av anställningen. Varaktigheten 

på perioden under vilken förmånerna utbetalas kan vara fast i form av minimum 

eller maximum; det kan finnas eller inte finnas förmånstagare.    

Omfattar inte:

       fondtjänster, jfr 66.190.05

       administration av pensionsfonder, jfr 66.290.02

       portföljförvaltningstjänster, 66.301.00, 66.309.01

       tjänster avseende förvaltning av pensionsfonder, jfr 66.309.02



65.300.02 Kollektiva pensionsfondstjänster 65.30.12

Omfattar:

       tjänster avseende planer som föreskriver betalningar i regelbundna intervall 

till gruppmedlemmar. Planer kan kräva ett enskilt bidrag eller en serie bidrag; 

kan var obligatorisk eller frivillig; kan ha nominella förmåner bestämda i förväg 

eller beroende av tillgångarnas marknadsvärde; och om knuten till anställningen 

kan den vara eller inte vara flyttbar vid en förändring av anställningen. 

Varaktigheten på perioden under vilken förmånerna utbetalas kan vara fast i 

form av minimum eller maximum; det kan finnas eller inte finnas förmånstagare.

Omfattar inte:

       fondtjänster, jfr 66.190.05

       administration av pensionsfonder, jfr 66.290.02

       portföljförvaltningstjänster, 66.301.00, 66.309.01

       tjänster avseende förvaltning av pensionsfonder, jfr 66.309.02

66 Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkringstjänster

66.1 Stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondstjänster

Omfattar inte:

        försäkring, återförsäkring och pensionfondstjänster, jfr huvudgrupp 65 

66.11 Administrativa stödtjänster till finansiella marknader

66.110 Administrativa stödtjänster till finansiella marknader

66.110.01 Tjänster avseende drift av finansiella marknader 66.11.11

Omfattar:

       administrativa tjänster bestående av att anskaffa utrymme och andra 

anordningar nödvändiga för drift av värdepappers- och råvarubörser

66.110.02 Tjänster avseende tillsyn av finansiella marknader 66.11.12

Omfattar:

       tjänster avseende reglering och tillsyn av finansiella marknader och 

personer som handlar på dessa marknader

66.110.03 Andra administrativa stödtjänster till finansiella marknader 66.11.19

Omfattar inte:

       leveranstjänster av finansnyheter till nyhetsmedia, jfr 63.910

       depåtjänster för värdepapper, jfr 66.190.06

66.12 Värdepappers- och varumäklartjänster

66.120 Värdepappers- och varumäklartjänster

66.120.01 Mäkleritjänster avseende värdepapper 66.12.11

Omfattar:

       mäkleritjänster (dvs. föra samman köpare och säljare av samma 

instrument) för värdepapper

       tjänster innebärande att agera som försäljningsagent av andelar, aktier och 

andra insatser i en investeringsfond

       tjänster avseende försäljning, leverans och återköp av statsobligationer

       tjänster avseende förmedling av optioner

66.120.02 Mäkleritjänster avseende varor 66.12.12

Omfattar:

       mäkleritjänster för varor och terminsaffärer för varor inklusive finansiella 

terminskontrakt

       tjänster avseende förmedling av finansiella derivat, andra än optioner

Omfattar inte:

       optioner, jfr 66.120.01

66.120.03 Valutaväxlingstjänster 66.12.13



Omfattar:

       växlingstjänster av utländsk valuta tillhandahållna av växlingskontor etc.

66.19

Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och 

pensionsfondstjänster

66.190

Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och 

pensionsfondstjänster

66.190.01 Hantering och clearing vid värdepappershandel 66.19.10

Omfattar:

       datorbaserad clearing och avräkning för utbyte av debiteringar och 

krediteringar och överföring av ägandet av värdepapper

66.190.02 Tjänster avseende sammanslagning och förvärv 66.19.21

Omfattar:

       rådgivnings- och förhandlingstjänster vid sammanslagningar och förvärv

66.190.03 Tjänster avseende företagsfinansiering och riskkapital 66.19.22

Omfattar:

       tjänster avseende företagsfinansiering, inklusive skilder, eget kapital och 

riskkapitalsfinansering

       tjänster avseende riskkapitalsfinansering 

66.190.04 Andra stödtjänster avseende investment banking 66.19.29

Omfattar inte:

       aktiekurstjänster tillgängliga via en informationsserver, jfr 58.190.08

       leveranstjänster av finansnyheter till nyhetsmedia, jfr 63.910

       portföljförvaltningstjänster, jfr 66.301.00, 66.309.01

66.190.05 Notariatstjänster 66.19.31

Omfattar:

       egendoms- och fondförvaltning och administrativa tjänster

       tjänster som förmyndare av investeringsfonder eller pensionsfonder

       tjänster som förmyndare för värdepapper (administrativa tjänster i samband 

med utgivning och registrering av värdepapper och betalning av ränta och 

utdelningar)

Omfattar inte:

       fondförvaltningstjänster, jfr 66.30

66.190.06 Depåtjänster 66.19.32

Omfattar:

       tillhandahållande av tjänster enligt instruktioner avseende förvaring och 

redovisning av värdefull och vanligtvis inkomstbärande personlig egendom, 

inklusive värdepapper 

       förvaringstjänster

       bankvalvstjänster

       säkerhetsdepåtjänster

       revisionstjänster avseende bekräftelse på kundernas värdepapper som 

innehas för förvaring 

66.190.07 Ekonomiska rådgivningstjänster 66.19.91

Omfattar:

       finansiella rådgivningstjänster

       tjänster avseende marknadsanalyser och införskaffande av 

marknadskännedom

Omfattar inte:

       tjänster avseende sammanslagning och förvärv, jfr 66.190.02

       tjänster avseende företagsfinansiering och riskkapital, 66.190.03

       notariat- och depåtjänster, jfr 66.190.05, 66.190.06



       konsulttjänster avseende försäkringar och pensioner, jfr 66.290.02

       portföljförvaltningstjänster, jfr 66.301.00, 66.309.01

       skatterådgivningstjänster,  jfr 69.203.01, 69.203.02

       tjänster avseende finansiell rådgivning (utom skatterådgivning till företag), 

jfr 70.220.02

66.190.08 Hantering av finansiella transaktioner och clearinghouse-tjänster 66.19.92

Omfattar:

       tjänster avseende hantering av finansiella transaktioner såsom verifiering av 

balanser, auktorisering av transaktioner, överföring av fonder till och från konton, 

tillkännagivande av individuella transaktioner hos banker (eller 

kreditkortsutställare) och tillhandahållande av dagliga summeringar

       tjänster avseende clearing av checkar, växlar och andra betalningsorder

       tjänster avseende debetkort inom detaljhandeln

Omfattar inte:

       tjänster avseende hantering av värdepapperstransaktioner, jfr 66.190.01

66.190.09

Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och 

pensionsfondstjänster 66.19.99

Omfattar:

       kreditförmedlingstjänster

Omfattar inte:

        försäkring, återförsäkring och pensionsfondstjänster, jfr huvudgrupp 65 

       tjänster avseende inpackning av mynt och sedlar, jfr 82.920.00

66.2 Stödtjänster till försäkring och pensionsfondstjänster

66.21 Risk- och skadebedömningstjänster

66.210 Risk- och skadebedömningstjänster

66.210.00 Risk- och skadebedömningstjänster 66.21.10

Omfattar:

       tjänster avseende utredande av försäkringsanspråk, bestämmande av 

förlust eller skada som täcks av försäkringen och förhandlande av utbetalning

       skadebedömningstjänster

66.22 Tjänster som utförs av försäkringsombud och försäkringsmäklare

66.220 Tjänster som utförs av försäkringsombud och försäkringsmäklare

66.220.00 Tjänster som utförs av försäkringsombud och försäkringsmäklare 66.22.10

Omfattar:

       tjänster avseende försäljning, förhandlande eller offererande av försäkringar

66.29 Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondstjänster

66.290 Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondstjänster

66.290.01 Aktuarietjänster 66.29.11

Omfattar: 

       tjänster avseende kalkylerande av försäkringsrisker och -premier

66.290.02 Övriga stödtjänster till försäkring och pensionsfondstjänster 66.29.19

Omfattar:

       administration av försäkrings- och pensionsfonder

       tjänster avseende administration av bärgning

       konsulttjänster avseende försäkringar och pensioner

66.3 Fondförvaltningstjänster

66.30 Fondförvaltningstjänster

66.301 Tjänster avseende förvaltning av investeringsfonder



66.301.00 Tjänster avseende förvaltning av investeringsfonder 66.30.11*

Omfattar:

       förvaltning av portföljtillgångar för individer, företag och andra, i 

investeringsfonder, på kommissionsbasis. Förvaltare tar beslut om vilka 

investeringar som ska köpas eller säljas.

Omfattar inte:

       köp och försäljning av värdepapper på transaktionsbasis, jfr 66.120.01

       rådgivningstjänster avseende finansiell planering som inte inbegriper 

beslutsfattande, jfr 66.190.07

66.309 Tjänster avseende förvaltning av andra fonder

66.309.01 Tjänster avseende förvaltning av andra fonder utom pensionsfonder 66.30.11*

Omfattar:

       förvaltning av portföljtillgångar för individer, företag och andra, i andra 

fonder utom pensionsfonder, på kommissionsbasis. Förvaltare tar beslut om 

vilka investeringar som ska köpas eller säljas.

Omfattar inte:

       köp och försäljning av värdepapper på transaktionsbasis, jfr 66.120.01

       rådgivningstjänster avseende finansiell planering som inte inbegriper 

beslutsfattande, jfr 66.190.07

66.309.02 Tjänster avseende förvaltning av pensionsfonder 66.30.12

L FASTIGHETSTJÄNSTER

68 Fastighetstjänster

68.1 Handel med egna fastigheter

68.10 Handel med egna fastigheter

68.100 Handel med egna fastigheter

68.100.01 Köp och försäljning av bostadsfastigheter och därtill knutna jordfastigheter 68.10.11

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, vilka är hyrda eller nyttjas med full besittningsrätt

Omfattar inte:

       försäljning av bostadshus byggda av den säljande enheten, jfr 41.000.01

       försäljning av obebyggda tomter avsedda för bostadsbyggnader, jfr 

68.100.03

68.100.02 Försäljning eller köp av andelsrättsegendom 68.10.12

Omfattar:

       försäljning för egen räkning av andelsrättsegendom

68.100.03 Köp och försäljning av obebyggda tomter avsedda för bostadsbyggnader 68.10.13

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

Omfattar också:

       avstyckning av fastigheter i andelar, utan markförbättring

Omfattar inte:

       avstyckning av mark och markförbättring, jfr 42.990.06



68.100.04

Köp och försäljning av andra fastigheter än bostadsfastigheter och därtill knutna 

jordfastigheter 68.10.14

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. Fastigheterna 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

Omfattar inte:

       försäljning av byggnader andra än bostadshus byggda av den säljande 

enheten, jfr 41.000.02

       försäljning av obebyggda tomter avsedda för byggnader andra än 

bostadsbyggnader, jfr 68.100.05

68.100.05

Köp och försäljning av obebyggda tomter avsedda för andra byggnader än 

bostäder 68.10.15

Omfattar:

       försäljning för egen räkning av obebyggda tomter avsedda för byggnader 

andra än bostadshus, i de fall då försäljningen sker inom ramen för handel med 

ett visst tomtbestånd, inklusive av avstyckade obebyggda tomter

Omfattar också:

       avstyckning av fastigheter i andelar, utan markförbättring

Omfatt ar inte:

       avstyckning av mark  och markförbättring, jfr 42.990.06

68.2

Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade 

fastigheter

68.20

Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade 

fastigheter

68.201 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

68.201.00 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder 68.20.11*

Omfattar:

       uthyrning, vilket utförs av ägare eller hyrestagare, avseende bostäder:

–       hus, lägenheter, lägenhetshus

–       byggnader med flera användningsområden, huvudsakligen för boende

–       mobila bostadshem

–       utrymmen ägda av andelsägare

Omfattar inte:

       boende som tillhandahålls av hotell, motell, i uthyrningsrum, av elevhem, 

campingplatser och liknande anläggningar som erbjuder logi, jfr huvudgrupp 55

68.202

Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade 

industrilokaler

68.202.00

Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade 

industrilokaler 68.20.12*

Omfattar:

       uthyrning eller utarrendering avseende industrilokaler

68.203

Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra 

lokaler

68.203.00

Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra 

lokaler 68.20.12*

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, byggnader med flera användningsområden huvudsakligen för annat 

än boende

–       jordbruks- och skogsfastigheter samt liknande fastigheter

Omfattar också:

       uthyrning av festlokaler

68.204 Tjänster avseende förvaltning i bostadsrättsföreningar

68.204.00 Tjänster avseende förvaltning i bostadsrättsföreningar 68.20.11*

68.209 Tjänster avseende övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 

68.209.00 Tjänster avseende övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 68.20.12*

Omfattar:

       uthyrning eller utarrendering per månad eller år av husvagnsuppställningar, 

separata garage eller andra platser för fordonsparkering

68.3 Tjänster avseende fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag

68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag

68.310 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag

68.310.01

Tjänster avseende försäljning av bostadsfastigheter och därtill knutna 

jordfastigheter, utom andelsrättsegendom, på uppdrag 68.31.11

Omfattar:

       försäljning av hus, lägenheter, flerfamiljshus och andra bostäder samt 

liknande förmedlingstjänster där det ingår köp, försäljning och uthyrning av 

bostadsfastigheter, mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt

Omfattar inte:

       försäljning av andelsrättsegendom mot ersättning/lön eller inom ramen för 

ett kontrakt, jfr 68.310.02

68.310.02 Tjänster avseende försäljning av andelsrättsegendom, på uppdrag 68.31.12

Omfattar:

       försäljning av hus, lägenheter, flerfamiljshus och andra bostäder samt 

liknande förmedlingstjänster där det ingår köp, försäljning och uthyrning av 

andelsrättsegendom, mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt

68.310.03

Tjänster avseende försäljning av obebyggda tomter avsedda för 

bostadsbyggnader, på uppdrag 68.31.13

Omfattar:

       försäljning av obebyggda tomter avsedda för bostadsbyggnader samt 

liknande förmedlingstjänster där det ingår köp, försäljning och uthyrning av 

obebyggda tomter avsedda för bostadsbyggnader, mot ersättning/lön eller inom 

ramen för ett kontrakt

68.310.04

Tjänster avseende försäljning av andra fastigheter än bostadsfastigheter och 

därtill knutna jordfastigheter, på uppdrag 68.31.14

Omfattar:

       försäljning av andra fastigheter än bostadsfastigheter, såsom kontor, 

fabriker, butiker 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

68.310.05

Tjänster avseende försäljning av obebyggda tomter avsedda för andra 

byggnader än bostäder, på uppdrag 68.31.15

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

68.310.06 Tjänster avseende värdering av fastigheter på uppdrag 68.31.16

Omfattar:

       värdering av bostadsfastigheter och tomtmark, fastigheter och tomtmark 

avsedda för annan bebyggelse, mot ersättning/lön eller inom ramen för ett 

kontrakt

68.32 Tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag

68.320 Tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag

68.320.01

Tjänster avseende fastighetsförvaltning av bostadsfastigheter, utom 

andelsrättsegendom, på uppdrag 68.32.11

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

       tjänster avseende infordran av hyra 

       förvaltning av bostäder med gemensamt ägande

Omfattar inte:

       försäljning av andelsrättsegendom mot ersättning/lön eller inom ramen för 

ett kontrakt, jfr 68.310.02

68.320.02 Tjänster avseende fastighetsförvaltning av andelsrättsegendom, på uppdrag 68.32.12

68.320.03

Tjänster avseende fastighetsförvaltning av andra fastigheter än 

bostadsfastigheter, på uppdrag 68.32.13

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

Omfattar inte:

       fastighetsrelaterade stödtjänster (kombination av tjänster såsom allmän 

invändig rengöring, underhåll och utförande av mindre reparationer, 

sophämtning, vakt- och säkerhetstjänster), jfr 81.100.00

       förvaltning av anläggningar, såsom militärbaser, fängelsen, och andra 

anläggningar (förutom förvaltning av datoranläggningar), jfr 81.100.00

       operativa tjänster för idrottsanläggningar, jfr 93.11

       operativa tjänster för rekreations- och nöjesanläggningar, jfr 93.290.01, 

93.290.02

M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK

69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster

69.1 Juridiska tjänster

69.10 Juridiska tjänster

Omfattar inte:

       administrativa tjänster vid domstolar, jfr 84.232.00

69.101 Advokatbyråtjänster

69.101.01 Advokatbyråtjänster inom det straffrättsliga området 69.10.11

Omfattar:

       rådgivning, företrädande samt närstående tjänster (försvar, bevissökning, 

vittnesmål, experter etc.) inom straffrätt

69.101.02 Advokatbyråtjänster inom affärs- och handelsrätt 69.10.12*



Omfattar:

       rådgivning, företrädande samt närstående tjänster i juridiska och 

kvasijuridiska procedurer inom affärs- och handelsrätt

69.101.03 Advokatbyråtjänster inom arbetsrätt 69.10.13

Omfattar:

       rådgivning, företrädande samt närstående tjänster i juridiska och 

kvasijuridiska procedurer inom arbetsrätt

69.101.04 Advokatbyråtjänster inom civilrätt 69.10.14*

Omfattar:

       rådgivning, företrädande samt närstående tjänster i juridiska och 

kvasijuridiska procedurer inom civilrätt

69.101.05 Advokatbyråtjänster avseende utarbetande av rättshandlingar 69.10.16

Omfattar:

       utarbetande och bevarande av autentiska handlingar med verkställbarhet 

och beviskraftigt värde. Dessa tjänster gäller områden såsom familjerätt 

(äktenskapskontrakt), arvsrätt, överlåtelse av fastighetsegendom, bolagsrätt etc.

69.101.06 Medlings- och förlikningstjänster 69.10.17

Omfattar:

       assisterande tjänster gällande medling och förlikning för lösande av tvist 

mellan fack och arbetsgivare, mellan företag eller mellan individer

Omfattar inte:

       representerande på en av parternas sida i tvist, jfr 69.101.01-69.101.04

69.101.07 Exekutivauktionstjänster 69.10.18

Omfattar:

       juridiska tjänster i samband med att tillgångar auktioneras bort

Omfattar inte:

       auktionstjänster, andra än i anslutning till juridiska procedurer, jfr 82.990.03

69.101.08 Andra advokatbyråtjänster 69.10.19*

Omfattar:

       tjänster avseende deposition, skiftning av dödsbon m.m.

       rådgivning till klienter beträffande deras juridiska rättigheter och 

skyldigheter

69.102 Juridiska byråers tjänster

69.102.01 Juridiska byråers tjänster inom affärs- och handelsrätt 69.10.12*

69.102.02 Juridiska byråers tjänster inom civilrätt 69.10.14*

69.102.03 Juridiska byråers övriga tjänster 69.10.19*

69.103 Patentbyråtjänster m.m.

69.103.00 Juridiska tjänster rörande patent, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter 69.10.15

Omfattar:

       förberedande arbete samt upprättande och attestering av handlingar 

avseende patent, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Omfattar inte:

       licensiering för rätten att använda immateriell egendom och liknande 

produkter, jfr 77.400

69.2 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning

69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning

69.201 Redovisnings- och bokföringstjänster

69.201.01 Tjänster avseende redovisningsanalys 69.20.21

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

       analys av balansräkningar

69.201.02 Tjänster avseende utarbetande av redovisningar 69.20.22

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

       sammanställning av resultaträkningar, balansräkningar etc.

Omfattar inte:

       tjänster avseende företagsbeskattning, när detta sker separat, jfr 69.203.01-

69.203.02

69.201.03 Tjänster avseende bokföring 69.20.23

Omfattar:

       bokföring i form av klassificering och registrering av transaktioner mätt i 

pengar eller i annan mätenhet

Omfattar inte:

       löneadministrationstjänster, inklusive löneuträkning, jfr 69.201.04

       bokföring i samband med deklarationer, jfr 69.203.01-69.203.02

       inkassering av fordringar, jfr 82.910.02

69.201.04 Löneadministrationstjänster 69.20.24

Omfattar:

       löneadministrationstjänster, inklusive löneuträkning och redovisning i 

huvudbok

69.201.05 Andra redovisningstjänster 69.20.29

Omfattar:

       andra redovisningstjänster såsom attestering, beräkning och utarbetande 

av proformaredovisningar m.m.

69.202 Revisionstjänster

69.202.00 Revisionstjänster 69.20.10

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 period fram till denna tidpunkt, i enlighet med 

vedertagna redovisningsprinciper

Omfattar inte:

       tjänster avseende redovisningsanalys, jfr 69.201.01

       förvaltningsrevisioner, jfr 70.220.01

69.203 Skatterådgivningstjänster

69.203.01

Tjänster avseende skatterådgivning och utarbetande av skattedeklarationer åt 

företag 69.20.31

Omfattar:

       skatterådgivning och utarbetande av skattedeklarationer för alla slags 

skatter (t.ex. moms)

69.203.02 Tjänster avseende individuell skattedeklaration och skatteplanering 69.20.32

Omfattar:

       skattedeklaration och skatteplanering för icke-juridiska personer

       individuell skattedeklaration och skatteplanering

69.203.03 Tjänster avseende insolvens- och konkursförvaltning 69.20.40

Omfattar:

       tillhandahållande och assistans för företagsledning och/eller kreditorer för 

konkursmässiga företag och/eller agera som konkursförvaltare



70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster

70.1 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor

70.10 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor

70.100 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor

70.100.00 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor 70.10.10

Omfattar:

       förvaltningstjänster som  huvudkontor utför åt andra enheter inom samma 

företag

Omfattar inte:

       tjänster i holdingbolag, som inte sysslar med företagsledning, jfr 64.20

70.2 Företagsrådgivningstjänster

70.21 Tjänster avseende PR och kommunikation

70.210 Tjänster avseende PR och kommunikation

70.210.00 Tjänster avseende PR och kommunikation 70.21.10

Omfattar:

       rådgivning och hjälp avseende metoder (inklusive lobbying) att förbättra 

organisationers eller privatpersoners image hos och relationer till allmänheten, 

makthavare, väljare, aktieägare och andra

Omfattar inte:

       reklamtjänster, jfr 73.111

       marknads- och opinionsundersökningstjänster, jfr 73.200

70.22 Konsulttjänster avseende företags organisation, information o.d.

70.220 Konsulttjänster avseende företags organisation, information o.d.

70.220.01 Tjänster avseende strategisk företagsrådgivning 70.22.11

Omfattar:

       rådgivning och hjälp avseende verksamhetsinriktning och strategi för 

företag samt avseende övergripande planering, organisation och styrning inom 

organisationer, 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

–       utvecklingsplaner och omstruktureringar, t.ex. fusioner, förvärv, joint 

ventures, strategiska allianser, diversifiering, privatisering

–       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: 

       juridiska tjänster, jfr 69.10

       arrangerande av fusioner och förvärv, utförda av advokater och rådgivare, 

jfr 66.190.02

70.220.02 Tjänster avseende finansiell rådgivning (utom skatterådgivning till företag) 70.22.12

Omfattar:

       rådgivning och hjälp avseende beslutsområden av finansiell karaktär 

såsom:

–       förvaltning av rörelsekapital och likviditet samt fastställande av lämplig 

kapitalstruktur



–       analys av förslag på investeringar

–       egendomsförvaltning

–       utveckling av redovisningssystem, budgetering och budgetstyrning

–       finansiella tjänster i anslutning till fusioner, förvärv såsom råd om metoder 

för värdering, metoder för betalning, metoder för styrning, internationella finanser

Omfattar inte:

       utvecklande av programvara för bokföringssystem, jfr 62.010.01, 62.010.02

       mäkleritjänster avseende värdepapper, jfr 66.120.01

       fondförvaltningstjänster, jfr 66.30

       redovisning, bokföring och finansiell revision, jfr 69.20

       tjänster avseende skatterådgivning och utarbetande av skattedeklarationer 

åt företag, jfr 69.203.01

70.220.03 Tjänster avseende rådgivning i marknadsföringsfrågor 70.22.13

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, prissättning, reklam 

och distributionskanaler

–       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- och kommunikationstjänster, jfr 70.210.00

       reklamtjänster, jfr 73.11

70.220.04 Tjänster avseende rådgivning i personalfrågor 70.22.14

Omfattar:

       rådgivning och hjälp avseende personalfrågor, dvs. strategier, policys, 

praxis och procedurer inom en organisation, vilket kan röra ett eller flera av 

följande uppdragsområden:

–       rekrytering, löner, förmåner, mätning och värdering av arbetsprestationer

–       organisationsutveckling (förbättra samarbete inom och mellan grupper)

–       personalutveckling

–       förfaringssätt vid omplaceringar och planer för assistans till arbetstagare

–       planering för ersättning av personal

–       granska överensstämmelse med statliga förordningar inom områden såsom 

hälsa, säkerhet, arbetarlöner och diskriminering i arbetslivet

–       relationer mellan fack och företagsledning

–       granskning av personalfunktioner

Omfattar inte:

       tjänster avseende rekrytering av personal, jfr 78.100

       stödtjänster för utbildningsväsendet, jfr 85.600.00

70.220.05 Tjänster avseende rådgivning i produktionsfrågor 70.22.15

Omfattar:

       rådgivning och hjälp avseende produktionsfrågor såsom:

–       förbättra strategiska aspekter rörande produktionssystem och -metoder

–       förbättra effektiviteten inom kontor och service



–       kontorsautomation, såsom val och installation av automatiserade system

–       produktutveckling, kvalitetsgarantier och kvalitetsledning

–       säkerhet och skydd för fabriksanläggningar

Omfattar inte:

       tekniska konsulttjänste r avseende produktionsprocesser inom 

tillverkningsindustrin, jfr 71.122.02

       agronomers och agronomekonomers tjänster, jfr 74.900.06

70.220.06

Konsulttjänster avseende företags leverantörskedja och andra frågor som rör 

organisation, information o.d. 70.22.16

Omfattar:

       integrerade konsulttjänster avseende företags leverantörskedja såsom 

lagerhantering, förvaring och lagring

       logistiska konsulttjänster avseende företags leverantörskedja såsom:

–       lagerstyrning, dvs. hålla reda på det befintliga lagret, bestämma de mest 

effektiva lagerbehoven för en klient

–       logistisk planläggning av distribution och transporter inklusive processer för 

att lagra, hantera flytta varor inom en organisation, skeppa gods från klienten till 

en kund

–       logistisk planläggning av magasinering inklusive processer för att mottaga, 

lagerhålla och lämna ut en post

–       logistisk planläggning av underhållstjänster

       övriga konsulttjänster avseende företags leverantörskedje och andra frågor 

om rör organisation, information o.d.

Omfattar inte:

       arkitektrådgivningstjänster, jfr 71.110.05

       tekniska rådgivningstjänster, jfr 71.121.01, 71.122.01, 71.123.01, 

71.124.01, 71.129.01

       miljökonsulttjänster, jfr 74.900.03

       övriga vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, jfr 74.900.06

70.220.07 Tjänster avseende styrning av affärsprocesser 70.22.17

Omfattar:

       konsulttjänster avseende styrning av affärsprocesser (Business Process 

Management, BPM) såsom:

–       affärsprocesser inom det finansiella området såsom bearbetning av 

finansiella transaktioner, bearbetning av kreditkort, betalningstjänster, 

lånetjänster

–       affärsprocesser inom HR såsom administration av förmåner, bearbetning av 

lönelistor, personaladministration

–       affärsprocesser inom företags leverantörskedja såsom lagerstyrning, 

upphandlingstjänster, logistiktjänster, schemaläggning av produktion och 

orderbehandling

–       affärsprocesser avseende kundrelationer såsom helpdesk, callcenter, 

kundservice

–       affärsprocesser avseende vertikal marknad inom speciella branscher såsom 

el, kemisk, petroleum

–       övriga affärsprocesser avsedda för kunds räkning

70.220.08 Andra projektförvaltningstjänster, utom förvaltning av byggprojekt 70.22.20

Omfattar:

       samordning och ledning av resurser vid förberedande och genomförande av 

projekt, för kunds räkning

       projektledning, vilket kan innefatta budgetering, redovisning och 

kostnadsuppföljning, inköp, upprättande av tidsplaner och andra förutsättningar 

för arbetet, samordning av underleverantörers arbeten, övervakning och 

kvalitetsstyrning etc.

       tjänster avseende projektledning som innefattar förvaltning och 

kontorstjänster, med eller utan tillhandahållande av egen personal

Omfattar inte:



       projektledningstjänster avseende bygg- och anläggningsprojekt, jfr 

71.121.06

70.220.09 Övriga företagsrådgivningstjänster 70.22.30

Omfattar:

       rådgivning avseende utveckling av näringsgrenar och turism, regional 

utveckling etc.

71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys

71.1 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster

Omfattar:

       projekteringstjänster (detaljerade skisser, ritningar och illustrationer för 

byggnader, strukturer, system eller komponenter från tekniska specifikationer, 

utförda av arkitekter eller tekniska konsulter)

71.11 Arkitekttjänster

71.110 Arkitekttjänster

71.110.01 Planer och ritningar för arkitektändamål 71.11.10

71.110.02 Arkitekttjänster i samband med bostadsbyggnadsprojekt 71.11.21

Omfattar:

       arkitekttjänster för enfamiljshus

       arkitekttjänster för flerfamiljshus

Omfattar inte:

       inredningsarkitekttjänster, jfr 74.103.01

71.110.03 Arkitekttjänster i samband med byggnadsprojekt för andra syften än bostäder 71.11.22

Omfattar:

       arkitekttjänster för byggnader inom:

–       kontorsbyggnadsprojekt

–       handel- och restaurangprojekt

–       hotell- och mässprojekt

–       sjukvårdsprojekt

–       byggnadsprojekt inom kultur, nöje och fritid

–       skolbyggnadsprojekt o.d.

–       industribyggnadsprojekt

–       projekt avseende transport- och distributionsanläggningar

–       andra projekt utom bostadsbyggnadsprojekt

71.110.04 Arkitekttjänster i samband med restaurering av historiska byggnader 71.11.23

Omfattar:

       arkitekttjänster som inbegriper juridiska krav för att bevara eller restaurera 

den historiska karaktären på en byggnad

71.110.05 Arkitektrådgivningstjänster i samband med byggnadsprojekt 71.11.24

Omfattar:

       rådgivning och hjälp avseende arkitektoniska frågor och närstående frågor

       tjänster som expertvittne inom arkitektområdet bestående av 

tillhandahållande av vittnesmål inför en juridisk eller administrativ rätt med stöd 

av erfarenhet, utbildning, kompetens och kunskap inom arkitektur, erkänns som 

kvalificerad till att framföra en initierad åsikt om förhållanden relaterade till detta 

ämne

Omfattar inte:

       rådgivning och hjälp avseende arkitektoniska frågor och närstående frågor 

tillsammans med andra arkitekttjänster för ett speciellt projekt, jfr enligt lämplig 

projekttyp i 71.110.02-71.110.04

71.110.06 Stadsplaneringstjänster 71.11.31

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, såsom:

–       detaljerade stadsplaner

–       elementära stadsplaner för speciella faciliteter eller mål såsom transporter, 

el, etc.

–       studier och planer rörande rehabilitering och förnyelse för tätorter

–       studier och planer rörande allmänna och privata transportalternativ för 

tätorter

–       studier och planer rörande hållbar utveckling ekonomiskt och socialt inom 

tätorter

       genomförandestudier

       rådgivning rörande stadsplanering såsom expertvittnen, utvärdering av 

policys och program

Omfattar också:

       studier gällande miljöpåverkan och ekonomiska bedömningar för 

utvecklingsplaner

Omfattar inte:

       utvecklingstjänster för andra än bostadsbyggnadsprojekt, jfr 41.000.05-

41.000.13

71.110.07 Landsbygdsplaneringstjänster 71.11.32

Omfattar:

       utveckling av planer som beskriver långsiktiga mål vad gäller landsbygden 

t.ex. utvecklandet av infrastruktur, bostäder, industri, handel, rekreation  och 

andra faciliteter

       omfattande planer täckande ett stort geografiskt område, för en lång 

tidsperiod

71.110.08

Tjänster avseende planläggning av bebyggelse på och utnyttjande av ett område 

avsett för ett byggnadsprojekt 71.11.33

Omfattar:

       tjänster för tillhandahållande av planer för en byggnadsplats, beskrivande 

av den föreslagna lokaliseringen av byggnader, vägar, parkeringsplatser o.d. för:

–       bostadsbyggnadsprojekt

–       byggnadsprojekt för annat än bostäder

–       rekreation och öppna ytor

71.110.09 Landskapsarkitekttjänster 71.11.41

Omfattar:

       landskapsarkitekttjänster för bostadsbyggnadsprojekt:

–       projekt för enfamiljshus

–       projekt för flerfamiljshus

–       projekt för tomtområden

       landskapsarkitekttjänster för andra än bostadsbyggnadsprojekt:

–       korporativa byggnadsprojekt

–       hotell, kongressbyggnader, idrottsanläggningar och arenor

–       skolprojekt

–       sjukvård, fängelser

–       andra byggnadsprojekt som inte är avsett för bostad

       landskapsarkitekttjänster för projekt avseende rekreation och öppna ytor:

–       stadskärnor och publika torg

–       parker och naturområden

–       transportkorridorer

–       semesteranläggningar

–       andra projekt avseende rekreation och öppna ytor



Omfattar också:

       preparera och modifiera terrängen, såsom planer för röjning, dränering, 

kontroll av erosion, stödmurar, sprinklersystem

       underlätta framkomligheten såsom belysningar, signaler, gångar och stigar

       strukturer för speciella användningsområden

71.110.10 Landskapsarkitektrådgivningstjänster 71.11.42

Omfattar:

       rådgivning och hjälp avseende landskapsarkitektoniska frågor och 

närstående frågor

       tjänster som expertvittne inom landskapsarkitektområdet bestående av 

tillhandahållande av vittnesmål inför en juridisk eller administrativ rätt med stöd 

av erfarenhet, utbildning, kompetens och kunskap inom arkitektur, erkänns som 

kvalificerad till att framföra en initierad åsikt om förhållanden relaterade till detta 

ämne

Omfattar inte:

       rådgivning och hjälp avseende landskapsarkitektoniska frågor och 

närstående frågor tillsammans med andra landskapsarkitekttjänster för ett 

speciellt projekt, jfr 71.110.09

71.12 Tekniska konsulttjänster o.d.

Omfattar inte:

       tjänster avseende teknisk forskning och utveckling, jfr 72.190.07-72.190.09

71.121 Tekniska konsulttjänster inom bygg- och anläggningsteknik

71.121.01 Tekniska rådgivningstjänster inom bygg- och anläggningsteknik 71.12.11*

Omfattar:

       tekniska rådgivningstjänster inom bygg- och anläggningsteknik:

–       rådgivning och hjälp avseende teknikfrågor

–       utförande av tekniska förstudier och konsekvensanalyser

–       teknisk rådgivning som föregår utarbetandet av projekt

–       teknisk rådgivning avseende befintliga anläggningar eller vid tvister

–       avgivande av sakkunnigutlåtanden i processer

Omfattar inte:

       rådgivning, studier och rapporter som utförs i samband med ett projekt, jfr 

71.121.02-71.121.05, 71.122.02, 71.123.02, 71.124.02-71.124.04, 71.129.02

71.121.02 Tekniska projekteringstjänster i samband med byggnadsprojekt 71.12.12*

Omfattar:

       tekniska projekteringstjänster 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 också:

       ingenjörsrådgivning som är relaterade till specifika bostäder och 

byggprojekt, kommersiella, offentliga eller institutionella

71.121.03 Tekniska projekteringstjänster i samband med transportprojekt 71.12.14

Omfattar:

       tekniska projekteringstjänster för anläggningsarbeten såsom:

–       vägar och gator

–       broar och tunnlar

–       rastplatser, vågstationer och vägtullsbås

–       kollektivtrafiksystem, såsom spårvagn- eller tunnelbanesystem

–       järnvägar, järnvägstunnlar och järnvägsbroar

–       hamnar, slussar, kanaler, bryggor



–       flygplatser, landningsbanor och hangarer

–       andra luftfartsanläggningar

–       rymdtransportsystem

–       olje- och gastransportprojekt

–       andra transportprojekt

       utarbetande av förberedande skisser, projekteringsutveckling, specificering 

av planer för utförande eller exakta specifikationer för uppdragsgivarens räkning, 

avseende anläggningar

71.121.04 Tekniska projekteringstjänster i samband med vattenförsörjningsprojekt 71.12.16*

Omfattar:

       tekniska projekteringstjänster avseende system för insamling och 

distribution av vatten:

–       distributionssystem för dricksvatten, pumpstationer, reservoarer, faciliteter 

för lagring av vatten, ledningar för distribution av vatten inklusive dammar som 

används för lokal vattendistribution

–       bevattningssystem och vattenledningar inklusive dammar som används 

primärt för bevattning

71.121.05

Tekniska projekteringstjänster i samband med projekt inom telekommunikation 

och tv- och radiosändningar 71.12.18

Omfattar:

       tekniska projekteringstjänster avseende system för överföring av röst och 

data mellan nätverk vid överföring via koppartråd, fiberoptisk kabel, koaxialkabel 

m.fl.

       tekniska projekteringstjänster avseende system för överföring av röst, data 

och program mellan nätverk vid överföring via mikrovågor:

–       trådlösa telefonsystem

–       satellitradiosystem

–       direktsända satellitsystem

       tekniska projekteringstjänster avseende system för överföring av radio- och 

TV-signaler

       andra tekniska projekteringstjänster avseende system för överföring eller 

distribution av röst, data eller programmering

71.121.06 Projektledningstjänster avseende bygg- och anläggningsprojekt 71.12.20

Omfattar:

       tjänster avseende det övergripande ansvaret för framgångsrikt slutförande 

av ett bygg- och anläggningsprojekt för kundens räkning, inklusive 

organiserandet av finansiering och utformningen, ta in anbud etc.

       projektledningstjänster som tillhandahålls av ingenjörer eller arkitekter

Omfattar inte:

       allmänna byggnadsarbeten, jfr huvudgrupp 41, 42

71.122 Tekniska konsulttjänster inom industriteknik

71.122.01 Tekniska rådgivningstjänster inom industriteknik 71.12.11*

Omfattar:

       tekniska rådgivningstjänster inom industriteknik:

–       rådgivning och hjälp avseende teknikfrågor

–       utförande av tekniska förstudier och konsekvensanalyser

–       teknisk rådgivning som föregår utarbetandet av projekt

–       teknisk rådgivning avseende befintliga anläggningar eller vid tvister

–       avgivande av sakkunnigutlåtanden i processer

Omfattar inte:

       rådgivning, studier och rapporter som utförs i samband med ett projekt, jfr 

71.121.02-71.121.05, 71.122.02, 71.123.02, 71.124.02-71.124.04, 71.129.02

71.122.02

Tekniska projekteringstjänster i samband med projekt inom industri- och 

tillverkningsområdena 71.12.17



Omfattar:

       tekniska projekteringstjänster för produktionsprocesser och 

produktionsanläggningar:

–       gruv- och metallurgianläggningar

–       gruv- och metallurgiska processer

–       petroleum- och petrokemiska anläggningar

–       processer för produktion av petroleum- och petrokemiska produkter

–       mikroelektroniska anläggningar och processer

–       anläggningar och processer för textil och konfektion

–       anläggningar och processer för järn och stål

–       andra anläggningar och processer för tillverkning

       tekniska projekteringstjänster i samband med utformning av 

industriprodukter:

–       industrimaskiner

–       elektronisk utrustning

–       elektrisk utrustning

–       transportutrustning

–       andra industriprodukter

Omfattar inte:

       industridesigntjänster, jfr 74.101.01

71.123 Tekniska projekteringstjänster inom elteknik  

71.123.01 Tekniska rådgivningstjänster inom elteknik 71.12.11*

Omfattar:

       tekniska rådgivningstjänster inom elteknik:

–       rådgivning och hjälp avseende teknikfrågor

–       utförande av tekniska förstudier och konsekvensanalyser

–       teknisk rådgivning som föregår utarbetandet av projekt

–       teknisk rådgivning avseende befintliga anläggningar eller vid tvister

–       avgivande av sakkunnigutlåtanden i processer

Omfattar inte:

       rådgivning, studier och rapporter som utförs i samband med ett projekt, jfr 

71.121.02-71.121.05, 71.122.02, 71.123.02, 71.124.02-71.124.04, 71.129.02

71.123.02

Tekniska projekteringstjänster i samband med elektriska och elektroniska 

installationer i byggnader 71.12.12*

Omfattar:

       tekniska projekteringstjänster avseende:

–       elsystem, belysningssystem, brandlarm, kommunikationssystem och andra 

elinstallationer för alla slags byggnader

–       kärnkraft

–       vattenkraft 

–       annan energi såsom solenergi, vindkraft etc.

       tekniska projekteringstjänster av överförings- och distributionsnät ovan eller 

under jord för elektrisk ström

71.124 Tekniska konsulttjänster inom energi-, miljö- och VVS-teknik

71.124.01 Tekniska rådgivningstjänster inom energi-, miljö- och VVS-teknik 71.12.11*

Omfattar:

       tekniska rådgivningstjänster inom energi-, miljö- och VVS-teknik:

–       rådgivning och hjälp avseende teknikfrågor

–       utförande av tekniska förstudier och konsekvensanalyser

–       teknisk rådgivning som föregår utarbetandet av projekt

–       teknisk rådgivning avseende befintliga anläggningar eller vid tvister



–       avgivande av sakkunnigutlåtanden i processer

Omfattar inte:

       rådgivning, studier och rapporter som utförs i samband med ett projekt, jfr 

71.121.02-71.121.05, 71.122.02, 71.123.02, 71.124.02-71.124.04, 71.129.02

71.124.02 Tekniska projekteringstjänster i samband med elförsörjningsprojekt 71.12.13

Omfattar:

       tekniska projekteringstjänster för anläggningar som genererar elektrisk 

ström av:

–       kol och andra fossila bränslen såsom olja och gas

–       kärnkraft

–       vattenkraft

–       annan energi såsom solenergi, vindkraft etc.

       tekniska projekteringstjänster av överförings- och distributionsnät ovan eller 

under jord för elektrisk ström

71.124.03

Tekniska projekteringstjänster i samband med avfallshanteringsprojekt (farligt 

och ofarligt avfall) 71.12.15

Omfattar:

       tekniska projekteringstjänster avseende sophantering för hushåll och 

system för bortskaffande såsom:

–       återvinningsanläggningar

–       komposteringsanläggningar

–       omlastningsstationer

–       resursåtervinningsanläggningar

–       deponi

       tekniska projekteringstjänster avseende program för insamling, behandling, 

återtvinning och bortskaffande av industriavfall och fasta avfall, i allmänhet till en 

nivå så att den kvarvarande avfallsströmmen säkert kan frisläppas i den 

naturliga miljön eller i de ordinarie kommunala systemen  

       tekniska projekteringstjänster avseende program för bekämpning av farligt 

avfall såsom:

–       hantering av kärnavfall

–       förstörande av kemiska medel

–       återskapande av industrimark

–       grundvattenmodellering

–       bekämpning av förorenade platser

71.124.04

Tekniska projekteringstjänster i samband med avloppssystem- och 

dräneringsprojekt 71.12.16*

Omfattar:

       tekniska projekteringstjänster avseende system för behandling och 

bortskaffande av vatten:

–       system för hantering av häftiga regnväder, dränerings- och 

fördröjningssystem inklusive dammar som används primärt för kontroll av 

översvämningar

–       system för insamling, behandling och bortskaffande av avfallsvatten

71.129 Övriga tekniska konsulttjänster

71.129.01 Tekniska rådgivningstjänster i samband med andra projekt 71.12.11*

Omfattar:

       tekniska rådgivningstjänster i samband med andra projekt:

–       rådgivning och hjälp avseende teknikfrågor

–       utförande av tekniska förstudier och konsekvensanalyser

–       teknisk rådgivning som föregår utarbetandet av projekt

–       teknisk rådgivning avseende befintliga anläggningar eller vid tvister

–       avgivande av sakkunnigutlåtanden i processer



Omfattar inte:

       rådgivning, studier och rapporter som utförs i samband med ett projekt, jfr 

71.121.02-71.121.05, 71.122.02, 71.123.02, 71.124.02-71.124.04, 71.129.02

71.129.02 Tekniska projekteringstjänster i samband med andra projekt 71.12.19

Omfattar:

       tekniska projekteringstjänster för:

–       projekt avseende distribution av naturgas och ånga

–       andra ej tidigare nämnda projekt

       tekniska projekteringstjänster med anknytning till system, processer, 

anläggningar och produkter

71.129.03 Geologiska och geofysiska rådgivningstjänster 71.12.31

Omfattar:

       rådgivningstjänster inom geologi, geofysik, geokemi och andra 

vetenskaper, avseende lokalisering av mineralfyndigheter, olja och gas samt 

grundvatten

71.129.04 Geofysiska tjänster 71.12.32

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:

       provborrningstjänster, jfr 43.130.00

71.129.05 Tjänster avseende sökning och utvärdering av mineraler 71.12.33

Omfattar inte:

       provborrningstjänster i samband med utvinning av petroleum och naturgas, 

jfr 09.100.01

       provborrningstjänster, jfr 43.130.00

71.129.06 Tjänster avseende undersökningar av jordytans topografi 71.12.34

Omfattar:

       tjänster avseende sammanställning av information om terrängformer, 

belägenhet och gränser för ett område av jordytan, genom olika metoder, 

inklusive mätning med teodolit, fotogrammetrisk mätning och sjömätning, i syfte 

att upprätta kartor

       insamling av data via satellit

       markundersökningstjänster

Omfattar inte:

       flygfototjänster, jfr 74.203.02

71.129.07 Kartframställningstjänster 71.12.35

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 inte:

       utgivna kartor och atlaser, jfr 58.110.05, 58.110.06

71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys

71.20 Tjänster avseende teknisk provning och analys

71.200 Tjänster avseende teknisk provning och analys

71.200.01 Tjänster avseende provtagning och analys av sammansättning och renhetsgrad 71.20.11

Omfattar:



       tjänster avseende undersökning och analys av kemiska och biologiska 

egenskaper hos sådana ämnen och material som luft, vatten, avfall (kommunalt 

och industriellt), bränslen, metaller, jord, mineraler, livsmedel och kemikalier

       tjänster avseende undersökning och analys inom närstående 

vetenskapsområden såsom mikrobiologi, biokemi, bakteriologi etc.

Omfattar inte:

       veterinärtjänster, jfr 75.000

       tjänster avseende medicinska och dentala tester, jfr 86.901.01

71.200.02 Tjänster avseende provtagning och analys av fysiska egenskaper 71.20.12

Omfattar:

       tjänster avseende undersökning och analys av fysikaliska egenskaper 

såsom hållfasthet, duktilitet, elektrisk konduktivitet och radioaktivitet hos sådana 

material som metaller, plaster, textilier, trä, glas, betong och andra material

       tjänster avseende provning avseende spänning, hårdhet, slaghållfasthet, 

utmattningshållfasthet och effekter vid höga temperaturer

71.200.03

Tjänster avseende provning och analys av integrerade mekaniska och elektriska 

system 71.20.13

Omfattar:

       tjänster avseende provning och analys av mekaniska och elektriska 

egenskaper hos kompletta maskiner, motorer, bilar, verktyg, apparater, 

kommunikationsutrustning och annan utrustning som innehåller mekaniska eller 

elektriska delar. Resultaten av provning och analys utgörs vanligen av en 

bedömning av testobjektets funktionsförmåga och beteendekarakteristik. Vid 

proven kan även olika slags modeller av fartyg, luftfartyg, dammar m.m. 

användas.

71.200.04 Tjänster avseende besiktning av vägtransportfordon 71.20.14

Omfattar:

       tjänster avseende återkommande besiktning av bilar, motorcyklar, bussar, 

lastbilar och andra fordon för vägtransport

Omfattar inte:

       tjänster avseende underhåll och reparation av motorfordon utom 

motorcyklar, jfr 45.20

       skadebedömningstjänster, jfr 66.210.00

71.200.05 Tjänster avseende annan teknisk provning och analys 71.20.19

Omfattar:

       tjänster avseende teknisk eller naturvetenskaplig undersökning och analys, 

som sker utan att undersökningsobjektet förändras

       tjänster avseende radiografisk provning, magnetpulverprovning, och 

ultraljudsprovning av maskindelar och konstruktioner, vilket ofta utförs på plats, i 

syfte att upptäcka defekter

       tjänster avseende certifiering av fartyg, luftfartyg, dammar etc.

       tjänster avseende bestyrkande av konstverks äkthet o.d.

       tjänster avseende svetskontroll med hjälp av röntgen

       analystjänster av polislaboratorier

       andra tjänster avseende teknisk provning och analys

Omfattar inte:

       tjänster avseende bedömning av skador för försäkringsbolags räkning, jfr 

66.210.00

       tjänster avseende teknisk bestiktning av bilar, jfr 71.200.04

       medicinska laboratorietjänster, jfr 86.901.01

72 Tjänster avseende vetenskaplig forskning och utveckling

Omfattar inte:

       tjänster avseende marknadsundersökningar, jfr 73.200.01

72.0 Tjänster avseende tvärvetenskaplig forskning och utveckling



72.00 Tjänster avseende tvärvetenskaplig forskning och utveckling

72.000 Tjänster avseende tvärvetenskaplig forskning och utveckling

72.000.01 Tjänster avseende tvärvetenskaplig grundforskning 72.00.11

Omfattar:

       tjänster avseende grundforskning relaterat till naturvetenskap/teknik och 

samhällsvetenskap/humaniora 

72.000.02 Tjänster avseende tvärvetenskaplig tillämpad forskning 72.00.12

Omfattar:

       tjänster avseende tillämpad forskning relaterat till naturvetenskap/teknik och 

samhällsvetenskap/humaniora

72.000.03 Tjänster avseende tvärvetenskaplig utveckling 72.00.13

Omfattar:

       tjänster avseende utveckling relaterat till naturvetenskap/teknik och 

samhällsvetenskap/humaniora

72.000.04 Tjänster avseende originalforskning och utveckling, tvärvetenskaplig 72.00.20

Omfattar:

       vetenskapliga original, dvs. idéer, planer, skisser, formler för uppfinningar, 

produkter och processer vilka kan skyddas och licensieras som 

industriegendom, handelshemligheter, patent etc. Skapandet av dessa 

originalverk har utförts för egen räkning dvs. produktion är avsedd för försäljning 

som görs utan åtanke om kontrakt eller känd köpare.

72.1 Tjänster avseende naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

72.11 Tjänster avseende bioteknisk forskning och utveckling

72.110 Tjänster avseende bioteknisk forskning och utveckling

72.110.01 Tjänster avseende hälsorelaterad bioteknisk grundforskning 72.11.11

Omfattar:

       tjänster avseende vetenskaplig forskning och utveckling i tillämpad 

vetenskap och teknik om såväl levande organismer som delar, produkter eller 

modeller därav, för att ändra levande eller icke levande material för produktion 

av kunskaper, varor och tjänster:

–       forskning och utveckling om DNA

–       forskning och utveckling om proteiner och molekyler

–       forskning och utveckling om cell- och vävnadskulturer och teknologi

–       forskning och utveckling om processbioteknik

–       forskning och utveckling om subcellulära organismer

72.110.02 Tjänster avseende hälsorelaterad bioteknisk tillämpad forskning 72.11.12

Omfattar:

       tjänster avseende vetenskaplig forskning och utveckling i tillämpad 

vetenskap och teknik om såväl levande organismer som delar, produkter eller 

modeller därav, för att ändra levande eller icke levande material för produktion 

av kunskaper, varor och tjänster:

–       forskning och utveckling om DNA

–       forskning och utveckling om proteiner och molekyler

–       forskning och utveckling om  cell- och vävnadskulturer och teknologi

–       forskning och utveckling om processbioteknik

–       forskning och utveckling om subcellulära organismer

72.110.03 Tjänster avseende hälsorelaterad bioteknisk utveckling 72.11.13

Omfattar:

       tjänster avseende vetenskaplig forskning och utveckling i tillämpad 

vetenskap och teknik om såväl levande organismer som delar, produkter eller 

modeller därav, för att ändra levande eller icke levande material för produktion 

av kunskaper, varor och tjänster:

–       forskning och utveckling om DNA



–       forskning och utveckling om proteiner och molekyler

–       forskning och utveckling om  cell- och vävnadskulturer och teknologi

–       forskning och utveckling om processbioteknik

–       forskning och utveckling om subcellulära organismer

72.110.04 Tjänster avseende miljörelaterad och industrirelaterad bioteknisk grundforskning 72.11.21

72.110.05

Tjänster avseende miljörelaterad och industrirelaterad bioteknisk tillämpad 

forskning 72.11.22

72.110.06 Tjänster avseende miljörelaterad och industrirelaterad bioteknisk utveckling 72.11.23

72.110.07 Tjänster avseende lantbruksrelaterad bioteknisk grundforskning 72.11.31

72.110.08 Tjänster avseende lantbruksrelaterad bioteknisk tillämpad forskning 72.11.32

72.110.09 Tjänster avseende lantbruksrelaterad bioteknisk utveckling 72.11.33

72.110.10 Tjänster avseende originalforskning och utveckling inom bioteknik 72.11.40

72.19

Tjänster avseende forskning och utveckling inom andra naturvetenskapliga och 

tekniska områden

72.190

Tjänster avseende forskning och utveckling inom andra naturvetenskapliga och 

tekniska områden 

72.190.01 Tjänster avseende grundforskning inom fysik 72.19.11

Omfattar:

       forskning och utveckling inom värmelära, optik, elektromagnetism, 

astronomi etc.

72.190.02 Tjänster avseende tillämpad forskning inom fysik 72.19.12

72.190.03 Tjänster avseende utveckling inom fysik 72.19.13

72.190.04 Tjänster avseende kemisk och biologisk grundforskning 72.19.21

72.190.05 Tjänster avseende kemisk och biologisk tillämpad forskning 72.19.22

72.190.06 Tjänster avseende kemisk och biologisk utveckling 72.19.23

72.190.07 Tjänster avseende teknisk grundforskning, utom bioteknik 72.19.31

72.190.08 Tjänster avseende teknisk tillämpad forskning, utom bioteknik 72.19.32

72.190.09 Tjänster avseende teknisk utveckling, utom bioteknik 72.19.33

72.190.10 Tjänster avseende medicinsk och farmaceutisk grundforskning 72.19.41

72.190.11 Tjänster avseende medicinsk och farmaceutisk tillämpad forskning 72.19.42

72.190.12 Tjänster avseende medicinsk och farmaceutisk utveckling 72.19.43

72.190.13 Tjänster avseende lantbruksvetenskaplig grundforskning 72.19.51

72.190.14 Tjänster avseende lantbruksvetenskaplig tillämpad forskning 72.19.52

72.190.15 Tjänster avseende lantbruksvetenskaplig utveckling 72.19.53

72.190.16 Tjänster avseende annan naturvetenskaplig grundforskning 72.19.61

72.190.17 Tjänster avseende annan naturvetenskaplig tillämpad forskning 72.19.62

72.190.18 Tjänster avseende annan naturvetenskaplig utveckling 72.19.63

72.190.19

Tjänster avseende originalforskning och utveckling inom annan naturvetenskap 

och teknik 72.19.70

72.2

Tjänster avseende samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och 

utveckling

72.20

Tjänster avseende samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och 

utveckling

72.200

Tjänster avseende samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och 

utveckling

72.200.01 Tjänster avseende psykologisk grundforskning 72.20.11

72.200.02 Tjänster avseende psykologisk tillämpad forskning 72.20.12

72.200.03 Tjänster avseende psykologisk utveckling 72.20.13

72.200.04 Tjänster avseende grundforskning inom juridik 72.20.21

Omfattar:

       grundforskning inom offentlig rätt, civilrätt etc.

72.200.05 Tjänster avseende tillämpad forskning inom juridik 72.20.22



Omfattar:

       tillämpad forskning inom offentlig rätt, civilrätt etc.

72.200.06 Tjänster avseende utveckling inom juridik 72.20.23

Omfattar:

       utveckling inom offentlig rätt, civilrätt etc.

72.200.07 Tjänster avseende språk- och litteraturvetenskaplig grundforskning 72.20.31

Omfattar:

       grundforskning inom antika och moderna språk och litteraturer

72.200.08 Tjänster avseende språk- och litteraturvetenskaplig tillämpad forskning 72.20.32

Omfattar:

      tillämpad forskning inom antika och moderna språk och litteraturer

72.200.09 Tjänster avseende språk- och litteraturvetenskaplig utveckling 72.20.33

Omfattar:

       utveckling inom antika och moderna språk och litteratur

72.200.10 Tjänster avseende annan samhällsvetenskaplig och humanistisk grundforskning 72.20.41

72.200.11

Tjänster avseende annan samhällsvetenskaplig och humanistisk tillämpad 

forskning 72.20.42

72.200.12 Tjänster avseende annan samhällsvetenskaplig och humanistisk utveckling 72.20.43

72.200.13 Tjänster avseende ekonomisk grundforskning 72.20.51

Omfattar:

       grundforskning i teorier om ekonomi, företagsförvaltning, finansiering, 

statistik etc.

Omfattar inte: 

       marknadsundersökning, jfr 73.200.01-73.200.05

72.200.14 Tjänster avseende ekonomisk tillämpad forskning 72.20.52

Omfattar:

       tillämpad forskning i teorier om ekonomi, företagsförvaltning, finansiering, 

statistik etc.

Omfattar inte: 

       marknadsundersökning, jfr 73.200.01-73.200.05

72.200.15 Tjänster avseende ekonomisk utveckling 72.20.53

Omfattar:

       utveckling av teorier om ekonomi, företagsförvaltning, finansiering, statistik 

etc.

Omfattar inte: 

       marknadsundersökning, jfr 73.200.01-73.200.05

72.200.16

Tjänster avseende originalforskning och utveckling inom samhällsvetenskap och 

humaniora 72.20.60

Omfattar:

       vetenskapliga original i samhällsvetenskap och humaniora, dvs. idéer, 

planer, skisser, formler för uppfinningar, produkter och processer vilka kan 

skyddas och licensieras som industriegendom, handelshemligheter, patent etc. 

Skapandet av dessa originalverk har utförts för egen räkning dvs. produktion är 

avsedd för försäljning som görs utan åtanke om kontrakt eller känd köpare.

73 Reklam och marknadsundersökningstjänster

73.1 Reklamtjänster

73.11 Tjänster som tillhandahålls av reklambyråer o.d.

73.111 Tjänster som tillhandahålls av reklambyråer

73.111.01 Full service-reklamtjänster 73.11.11

Omfattar:

       planering, utformning och placering av reklam, dvs.:



–       val av media som ska användas

–       design av annonser, illustrationer, posters etc.

–       skrivande av scenarios för reklamfilmer, placering i media, planering (utan 

produktion) av reklamobjekt eller filmer

–       organiserade direktreklam- eller direktutskickskampanjer

Omfattar inte:

       inspelning av reklamfilmer, jfr 59.110.02

       PR-tjänster, jfr 70.210.00

       marknadsundersökningstjänster, jfr 73.200.01-73.200.05

       fotograftjänster i samband med reklam, jfr 74.202.01

73.111.02 Konceptutvecklingstjänster inom reklam 73.11.13

Omfattar:

       skapande av idéer till en annons, ta fram utkast till formuleringar

       skrivande av scenarios för reklamfilmer

Omfattar inte:

       grafiska designtjänster avsett för reklam, jfr 74.102.01

73.112 Direktreklamtjänster

73.112.00 Tjänster avseende direkt marknadsföring och direktutskick 73.11.12

Omfattar:

       organiserande direktreklam- eller direktutskickskampanjer

       utdelning av reklammaterial, varuprover etc. direkt till konsumenter (ej via 

massmedia)

Omfattar inte:

       adressliste- och postexpedieringstjänster, jfr 82.190.02

73.119 Övriga reklamtjänster

73.119.00 Övriga reklamtjänster 73.11.19

Omfattar:

       tjänster avseende utomhusreklam, inklusive reklamflygning

       tjänster avseende leverans av gratisprover och annat reklammaterial

       tjänster avseende demonstration och presentation vid försäljningsstället

       andra icke tidigare nämnda reklamtjänster

Omfattar inte:

       reklamtryckalster, jfr 58.190.05

       tjänster av modellagenturer, jfr 78.100.02

       adresslistetjänster för reklam, jfr 82.190.02

       callcentertjänster, jfr 82.200.00

       tjänster avseende arrangemang av kongresser och mässor, jfr 82.300

73.12 Mediebyråtjänster och annonsförsäljning

73.120 Mediebyråtjänster och annonsförsäljning

73.120.01

Försäljning av reklamutrymme i tryckta medier mot ersättning/lön eller inom 

ramen för ett kontrakt 73.12.11

Omfattar:

       försäljning eller leasing av reklamutrymme i tryckta medier mot 

ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt

       tjänster utförda av mediabyråer, som köper mediautrymme i tryckta medier 

av annonsörer eller reklambyråer

Omfattar inte:

       försäljning av reklamutrymme i tryckta medier utförda av utgivare, jfr 

huvudgrupp 58

73.120.02

Försäljning av reklamtid i TV/radio mot ersättning/lön eller inom ramen för ett 

kontrakt 73.12.12



Omfattar:

       försäljning eller leasing av reklamutrymme eller -tid i TV/radio mot 

ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt

       tjänster utförda av mediabyråer, som köper mediautrymme eller tid i 

TV/radio av annonsörer eller reklambyråer

Omfattar inte:

       försäljning av reklamtid i TV/radio utförda av TV/radio-företag, jfr 60.100.04, 

60.200.05

73.120.03

Försäljning av reklamutrymme eller reklamtid på internet mot ersättning/lön eller 

inom ramen för ett kontrakt 73.12.13

Omfattar:

       försäljning eller leasing av reklamutrymme eller -tid på internet mot 

ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt

       tjänster utförda av mediabyråer, som köper mediautrymme eller tid på 

internet av annonsörer eller reklambyråer

73.120.04 Försäljning av reklam i samband med evenemang 73.12.14

Omfattar:

       försäljning eller leasing av evenemangrelaterad reklamutrymme eller -tid 

mot ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt

       tjänster utförda av mediabyråer, som köper mediautrymme eller tid på ett 

evenemang av annonsörer eller reklambyråer

       försäljning av namnrättigheter för turneringar, arenor etc.

73.120.05

Annan försäljning av reklamutrymme eller reklamtid mot ersättning/lön eller inom 

ramen för ett kontrakt 73.12.19

Omfattar:

       försäljning av reklamutrymme eller -tid på affischtavlor, byggnader, fordon 

etc.

       försäljning av reklamutrymme eller -tid i elektroniska media andra än online

       försäljning av reklamtid i video och filmer (produktplacering)

       tjänster utförda av mediabyråer, som köper mediautrymme eller tid av 

annonsörer eller reklambyråer

       annan försäljning eller leasing av reklamutrymme eller reklamtid mot 

ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt

73.120.06

Återförsäljning av reklamutrymme eller reklamtid mot ersättning/lön eller inom 

ramen för ett kontrakt 73.12.20

73.2 Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar

73.20 Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar

73.200 Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar

Omfattar:

       analys av marknader, konkurrens och konsumentbeteenden

       användning av avhandlingar, statistik, ekonometriska modeller, 

undersökningar etc.

       undersökningar i syfte att inhämta information om den allmänna opinionen 

beträffande sociala, ekonomiska, politiska och andra frågor

Omfattar inte:

       reklamtjänster, jfr 73.1

73.200.01 Tjänster avseende marknadsundersökningar: kvalitativa intervjuundersökningar 73.20.11

Omfattar:

       analys av marknader, konkurrens och konsumentbeteenden

       användning av avhandlingar, statistik, ekonometriska modeller, 

undersökningar etc.

       djupgående intervjuer med en eller flera personer med öppna svar inte 

kvantifierade i intervall – ofta baserade på fallstudier

Omfattar inte:

       tjänster avseende opinionsundersökningar, jfr 73.200.06



73.200.02 Tjänster avseende marknadsundersökningar: kvantitativa intervjuundersökningar 73.20.12

Omfattar:

       analys av marknader, konkurrens och konsumentbeteenden

       användning av avhandlingar, statistik, ekonometriska modeller, 

undersökningar etc.

       engångsundersökningar där svaren grupperas genom intervall

Omfattar inte:

       tjänster avseende opinionsundersökningar, jfr 73.200.06

73.200.03

Tjänster avseende marknadsundersökningar: kvantitativa kontinuerliga och 

regelbundna intervjuundersökningar 73.20.13

Omfattar:

       analys av marknader, konkurrens och konsumentbeteenden

       användning av avhandlingar, statistik, ekonometriska modeller, 

undersökningar etc.

       regelbundna undersökningar där svaren grupperas genom intervall

Omfattar inte:

       tjänster avseende opinionsundersökningar, jfr 73.200.06

73.200.04 Tjänster avseende andra marknadsundersökningar än intervjuundersökningar 73.20.14

Omfattar:

       analys av marknader, konkurrens och konsumentbeteenden

       användning av avhandlingar, statistik, ekonometriska modeller, 

undersökningar etc.

       marknadsundersökningar utan enkäter där tillgänglig information från olika 

källor används

Omfattar inte:

       tjänster avseende opinionsundersökningar, jfr 73.200.06

73.200.05 Tjänster avseende andra marknadsundersökningar 73.20.19

Omfattar:

       analys av marknader, konkurrens och konsumentbeteenden

       användning av avhandlingar, statistik, ekonometriska modeller, 

undersökningar etc.

Omfattar inte:

       tjänster avseende opinionsundersökningar, jfr 73.200.06

73.200.06 Tjänster avseende opinionsundersökningar 73.20.20

Omfattar:

       utredningstjänster som utformats för att säkra information om den allmänna 

opinionen när det gäller sociala, ekonomiska, politiska och andra frågor

Omfattar inte:

       utredningstjänster som utformats för att samka information om 

konsumenters attityd och prefrenser, jfr 73.200.01-73.200.05

74 Tjänster från annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

74.1 Specialiserade designtjänster

74.10 Specialiserade designtjänster

74.101 Industri- och produktdesigntjänster

74.101.01 Industridesigntjänster 74.10.12

Omfattar:

       tjänster avseende industridesign, dvs. skapa och utveckla design och 

specifikationer som optimerar användning, värde och utseende hos produkter, 

samt avgör produktens material, mekanism, form, färg och ytfinish, med hänsyn 

tagen till mänskliga behov och önskemål, säkerhet, attraktionskraft på 

marknaden vid distribution, användning och underhåll



Omfattar inte:

       tekniska tjänster för design av industriprodukter, jfr 71.122.02

74.101.02 Produktdesigntjänster 74.10.19*

Omfattar:

       tjänster avseende formgivning av modeartiklar i form av textilier, kläder, 

skor, smycken, möbler och annan heminredning samt andra modeartiklar liksom 

artiklar för personligt bruk eller hushållsbruk

74.101.03 Original för industri- och produktdesigntjänster 74.10.20*

Omfattar:

       original för designkoncept som produceras för egen räkning

Denna produkt framställs vanligtvis med avsikt att sälja eller licensiera 

informationen till andra

74.102  Grafiska designtjänster

74.102.01 Grafiska designtjänster 74.10.19*

Omfattar:

       tjänster som utförs av grafiska designer:

–       utveckling och framtagande av visuell marknadskommunikation och 

grafiska produktioner för att förmedla och gestalta visuella budskap och koncept

74.102.02 Original för grafiska designtjänster 74.10.20*

Omfattar:

       original för designkoncept som produceras för egen räkning

Denna produkt framställs vanligtvis med avsikt att sälja eller licensiera 

informationen till andra

74.103 Inredningsdesigntjänster

74.103.01 Inredningsdesigntjänster 74.10.11

Omfattar:

       tjänster som utövas av inredningsarkitekter:

–       design av interiörer som tar hänsyn till byggnadssemantik, hälso- och 

säkerhetskrav, rörelsemönster, byggnadsplaner, mekaniska och elektriska 

förutsättningar för miljöer som fyller fysiska och estetiska behov hos människor 

och organisationer

Omfattar inte:

       arkitektdesigntjänster, jfr 71.110

74.103.02 Original för inredningsdesigntjänster 74.10.20*

Omfattar:

       original för designkoncept som produceras för egen räkning

Denna produkt framställs vanligtvis med avsikt att sälja eller licensiera 

informationen till andra

74.2 Fototjänster

74.20 Fototjänster

74.201 Porträttfotograferingstjänster

74.201.01 Porträttfotograferingstjänster 74.20.21

Omfattar:

       tjänster avseende fotografering av personer eller andra objekt i studio eller 

på annan plats, såsom kundens kontor eller hem. I dessa tjänster ingår 

vanligtvis framkallning och kopiering av sådana bilder i enlighet med kundens 

önskemål:

–       pass- eller ID-fotografier

–       barnporträtt

–       familje- och militärporträtt

–       modebilder tagna i studio

–       företagsbilder

74.201.02

Fotografiska plåtar och film, exponerade men inte framkallade, från 

porträttfotograferingsverksamhet 74.20.11*



74.202 Reklamfotograferingstjänster

74.202.01 Reklamfotograferingstjänster 74.20.22

Omfattar:

       fotograferingstjänster avseende:

–       varor och industriprodukter

–       modekläder och andra klädesvaror

–       maskiner, byggnader

–       personer och andra objekt för PR-bruk

       fotografiska tjänster avseende:

–       reklamaffischer, broschyrer, tidningsannonser

–       kataloger

74.202.02

Fotografiska plåtar och film, exponerade men inte framkallade, från 

reklamfotograferingsverksamhet 74.20.11*

74.203 Press- och övriga fotograftjänster

Omfattar:

       journalistfotograferingstjänster

74.203.01

Tjänster i form av fotografering och videoupptagningar vid evenemang och 

familjehögtider 74.20.23

Omfattar:

       tjänster avseende fotografering eller videofilmning av tilldragelser såsom 

bröllop, studentavslutningar, konferenser, mottagningar, modeshower, 

sportevenemang och nyhetsskeenden samt övriga händelser av intresse

Omfattar inte:

       film-, TV- och videoproduktionstjänster, jfr 59.110.01-59.110.03

       tjänster som tillhandahålls av nyhetsbyråer, jfr 63.910

74.203.02 Flygfototjänster 74.20.24

Omfattar:

       tjänster avseende fotografering av landskap, byggnader och olika områden 

från flygplan eller helikopter

Omfattar inte:

       tjänster avseende fotogrammetrisk mätning och insamling av information 

via satelliter, jfr 71.129.06

74.203.03 Andra specialfotograferingstjänster 74.20.29

74.203.04

Fotografiska plåtar och film, exponerade men inte framkallade, från press- och 

övrig fotografverksamhet 74.20.11*

74.204 Fotolaboratorietjänster

74.204.01 Fotoframkallningstjänster m.m. 74.20.31

Omfattar:

       tjänster avseende 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

–       tjänster avseende framkallning av film åt såväl amatörfilmare som 

professionella kunder

       förberedande arbeten avseende diapositiv

       kopieringstjänster av filmer

       konverteringstjänster av fotografier och filmer till andra media

Omfattar inte:

       filmframkallningstjänster i samband med film- och TV-inspelning och 

efterproduktion av film, video och TV-program, jfr 59.120

74.204.02 Tjänster avseende restaurering, kopiering och retuschering av fotografier 74.20.32



Omfattar:

       restaureringstjänster av gamla fotografier

       retuscheringstjänster av fotografier samt andra fotografiska specialeffekter

74.204.03 Fotografiska plåtar och film, exponerade och framkallade, för offsetreproduktion 74.20.12

74.204.04 Andra fotografiska plåtar och film, exponerade och framkallade 74.20.19

74.204.05 Övriga fototjänster 74.20.39

Omfattar:

       mikrofilmningstjänster

Omfattar inte:

       kopieringsservice, jfr 82.190.01

74.3 Översättnings- och tolkningstjänster

74.30 Översättnings- och tolkningstjänster

74.300 Översättnings- och tolkningstjänster

74.300.01 Översättningstjänster 74.30.11

Omfattar:

       tjänster vanligtvis relaterade till översättning av texter från ett språk till ett 

annat, vilket resulterar i ett skrivet dokument

74.300.02 Tolkningstjänster 74.30.12

Omfattar:

       tolkningstjänster avseende muntligt framförande på ett språk vad som 

framförts på ett annat språk

74.9 Övriga tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

74.90 Övriga tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

74.900 Övriga tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

74.900.01 Tjänster avseende granskning av räkningar och information om frakttaxor 74.90.11

74.900.02 Mäklar- och värderingstjänster utom fastighetsförmedling och försäkringar 74.90.12

Omfattar:

       tjänster avseende ombesörjande av köp och försäljning av små och 

medelstora företag inklusive praktiker

       värderingstjänster för antikviteter, smycken etc.

Omfattar inte:

       värderingstjänster för försäkringar, jfr 66.210.00

       fastighetsmäklartjänster, jfr 68.310

       värderingstjänster för fastigheter, jfr 68.310.06

74.900.03 Miljökonsulttjänster 74.90.13

Omfattar:

       tjänster avseende miljöbedömningar

       tjänster avseende miljögranskningar

       tjänster avseende saneringsplaner för förorenade områden

       tjänster avseende utvärdering av miljöstudier

       konsulttjänster avseende hantering av naturresurser

       konsulttjänster avseende avfallshantering  

       konsulttjänster avseende utveckling av miljöpolicys

       andra miljökonsulttjänster

74.900.04 Väderprognos- och meteorologiska tjänster 74.90.14

Omfattar:

       tjänster avseende tillhandahållande av meteorologiska analyser av 

atmosfären och förutsägande av väderprocesser och väderförhållanden

74.900.05 Säkerhetskonsulttjänster 74.90.15



Omfattar:

       tjänster bestående av att beräkna kunders behov och att ge råd och förslag 

på den säkerhetsnivå som är bäst lämpad för kunden eller att föreslå 

förbättringar i existerande system

Omfattar inte:

       konsulttjänster avseende datorsäkerhet, jfr 62.020

       övervaknings- och drifttjänster för säkerhetsanordningar, jfr 80.200.00

74.900.06 Övriga vetenskapliga och tekniska konsulttjänster 74.90.19

Omfattar:

       rådgivningstjänster av matematiker, statistiker etc.

       konsulttjänster av agronomer och lantbruksekonomer

       tjänster som tillhandahålls av byggnadsinspektörer (quantity surveyors)

       konsulttjänster som tillhandahålls av andra vetenskapliga och tekniska 

konsulter

Omfattar inte:

       företagskonsulters tjänster, jfr 70.220.01-70.220.07

       arkitekttjänster, jfr 71.110

       tekniska konsulttjänster, jfr 71.12

       marknadskonsulters tjänster, jfr 73.11

74.900.07 Övriga tjänster inom juridik, ekonomi och teknik 74.90.20

Omfattar:

       specialistrådgivningstjänster för annat än för fastigheter och försäkringar, 

t.ex. rådgivningstjänster inom konst,  och specialistrådgivningstjänster för 

domstolar etc.

       förvaltningstjänster av upphovsrätt samt intäkter i samband med detta 

(utom film och konstnärliga rättigheter)

       förvaltningstjänster av immateriell äganderätt (patent, licenser, varumärken, 

franchising etc.)

Omfattar också:

       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.

Omfattar inte:

       förvaltningstjänster av filmrättigheter, jfr 59.130.02

       förvaltningstjänster av konstnärliga rättigheter, jfr 90.020.03

       drifttjänster avseende teatrar, konserthus o.d., jfr 90.040.00

       tjänster avseende organisation av sportevenemang, jfr 93.11, 93.120.00

75 Veterinärtjänster

75.0 Veterinärtjänster

75.00 Veterinärtjänster

75.000 Veterinärtjänster

Omfattar inte:

       tjänster i samband med djurhållning, såsom artificiell insemination, jfr 

01.620.00

       tjänster avseende veterinärkontroller i anslutning till livsmedelstillverkning, 

jfr 71.200.01

75.000.01 Veterinärtjänster för sällskapsdjur 75.00.11

Omfattar:

       tjänster avseende 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.

Omfattar inte:

       tjänster avseende inackordering av sällskapsdjur utan vårdtjänster, jfr 

96.090.01

75.000.02 Veterinärtjänster för husdjursbesättningar 75.00.12

Omfattar:

       tjänster avseende medicinska, kirurgiska och dentala ingrepp på 

husdjursbesättningar, 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.

Omfattar inte:

       tjänster avseende konstgjord befruktning, jfr 01.620.00

       tjänster avseende boskapskontroll, kreatursdrift, inhysning av djur för 

betesgång, kastrering av fjäderfä, jfr 01.620.00

       fårklippningstjänster, jfr 01.620.00

       tjänster avseende inackordering av husdjur utan vårdtjänster, jfr 01.620.00

       tjänster avseende veterinärkontroller i anslutning till livsmedelstillverkning, 

71.200.01

75.000.03 Andra veterinärtjänster 75.00.19

Omfattar:

       tjänster avseende medicinska, kirurgiska och dentala ingrepp på andra djur 

än sällskapsdjur och husdjur (inklusive djur från zoologiska trädgårdar samt djur 

som uppföds för sin päls e.d.), 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.

N

UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA 

STÖDTJÄNSTER

77 Tjänster avseende uthyrning och leasing

Omfattar inte:

        tjänster avseende finansiell leasing, jfr 64.910.00

77.1 Tjänster avseende uthyrning och leasing av motorfordon

77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon

77.110 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon

77.110.00 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 77.11.10

Omfattar:

       uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon, med en vikt av 

högst 3,5 ton, utan förare

Omfattar inte:

       uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon med förare, jfr 

49.320.02

77.12 Tjänster avseende uthyrning och leasing av lastbilar

77.120 Tjänster avseende uthyrning och leasing av lastbilar

77.120.01

Tjänster avseende uthyrning och leasing av motorfordon för godstransport utan 

förare 77.12.11

Omfattar:

       uthyrning och leasing av motorfordon, med en vikt av mer än 3,5 ton, utan 

förare, huvudsakligen avsedda för godstransport (t.ex. påhängsvagnar, traktorer, 

lastbilar, skåpbilar och andra nyttofordon)

Omfattar inte:

       uthyrning och leasing av godstransportfordon med förare, jfr 49.410.10



77.120.02

Tjänster avseende uthyrning och leasing av andra landtransportmedel utan 

förare 77.12.19

Omfattar:

       uthyrning och leasing av andra passagerarfordon utan förare, av sådana 

slag som används för allmänna transporter såsom bussar

       uthyrning och leasing av andra landtransportmedel utan förare

       tjänster avseende passagerartransport med fordon dragna av djur eller 

människor, utan förare

Omfattar inte:

       uthyrning och leasing av bussar för allmänna transporter med förare, jfr 

49.390.05

       uthyrning av cyklar, skidor, jfr 77.210.00

       uthyrning och leasing av motorcyklar, husvagnar och campingbilar utan 

förare, jfr 77.390.03

77.2

Tjänster avseende uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för 

personligt bruk

77.21 Tjänster avseende uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning

77.210 Tjänster avseende uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning

77.210.00 Tjänster avseende uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning 77.21.10

Omfattar:

       uthyrning av fritids- och sportutrustning såsom:

–       cyklar, skidor, skridskor

–       segel- och glidflygplan samt hängglidare

–       utrustning för vattensporter (t.ex. surfingbrädor, vattenskidor)

–       fritidsbåtar (kanoter, segelbåtar och andra fritidsbåtar)

–       annan sportutrustning (t.ex. golfklubbor, utrustning för racketsporter, för 

sporter och idrotter som utövas på planer etc.), ridhästar, campingutrustning etc.

Omfattar inte:

       uthyrning av videokassetter och dvd-skivor, jfr 77.220.00

       uthyrning av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk, jfr 77.290

       uthyrning av fritids- och nöjesutrustning som tillhör fridtidsanläggningar, jfr 

93.290.01, 93.290.02

77.22 Tjänster avseende uthyrning av videokassetter och dvd-skivor

77.220 Tjänster avseende uthyrning av videokassetter och dvd-skivor

77.220.00 Tjänster avseende uthyrning av videokassetter och dvd-skivor 77.22.10

Omfattar:

       uthyrning av inspelade videoband, CD- och DVD-skivor som används som 

underhållsutrustning i hemmet

       uthyrning av inspelade skivor, kassettband, cd-skivor och liknande 

ljudinspelningar

       uthyrning av videospel

77.29

Tjänster avseende uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för 

personligt bruk

77.290

Tjänster avseende uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för 

personligt bruk

77.290.01

Tjänster avseende uthyrning och leasing av TV- och radioapparater, 

videobandspelare och liknande utrustning och tillbehör 77.29.11

Omfattar:

       uthyrning av all slags elektrisk eller elektronisk audiovisuell utrustning för 

hushållsbruk, såsom:

–       stereoanläggningar, kassettdäck, TV-apparater, radioapparater

–       videobandspelare dvd-spelare och liknande utrustning

77.290.02 Tjänster avseende uthyrning och leasing av möbler och andra hushållsartiklar 77.29.12

Omfattar:



       uthyrning av möbler (inklusive madrasser och resårbottnar till sängar) samt 

hushållsartiklar, elektriska och andra, såsom kylskåp, tvättmaskiner, 

luftkonditioneringsapparater, fläktar, brödrostar, mixrar, husgeråd, glas etc

       uthyrning av porslin, bestick, matsilver och kristallvaror

Omfattar inte:

       uthyrning av kontorsmöbler, jfr 77.330.01

77.290.03 Tjänster avseende uthyrning och leasing av musikinstrument 77.29.13

77.290.04 Tjänster avseende uthyrning och leasing av hemtextilier 77.29.14

Omfattar inte:

       tvätteriers tillhandahållande av hushållslinne etc., jfr 96.012

77.290.05 Tjänster avseende uthyrning och leasing av textilier, kläder och skodon 77.29.15

Omfattar också:

       uthyrning av kostymer

Omfattar inte:

       tvätteriers tillhandahållande av arbetskläder etc., jfr 96.011

77.290.06

Tjänster avseende uthyrning och leasing av uthyrning av maskiner och 

utrustning för bygg och hobby 77.29.16

Omfattar: 

       uthyrning och leasing av gör-det-själv-artiklar, städutrustning, gräsklippare, 

handverktyg etc.

77.290.07

Tjänster avseende övrig uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för 

personligt bruk 77.29.19

Omfattar:

       uthyrning och leasing av:

–       böcker, tidningar och tidskrifter

–       kameror, fotoutrustning, kikare och andra optikvaror

–       blommor och andra växter

–       smycken och liknande artiklar

–       ur m.m.

       leasing och uthyrning av medicinsk och därmed närstående utrustning (t.ex. 

kryckor)

Omfattar inte:

       tjänster avseende uthyrning och leasing av bilar, lastbilar, släpvagnar och 

fritidsfordon, utan förare, jfr 77.1

       tjänster avseende uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning, jfr 

77.210.00

       tjänster avseende uthyrning och leasing av videokassetter och dvd-skivor, 

jfr 77.220.00

       tjänster avseende uthyrning och leasing av musikinstrument, jfr 77.290.03

       tjänster avseende uthyrning och leasing av hemtextilier, jfr 77.290.04

       tjänster avseende uthyrning och leasing av textlilier, kläder och skodon, jfr 

77.290.05

       tjänster avseende uthyrning och leasing av maskiner och utrustning för 

bygg och hobby, jfr 77.290.06

       tjänster avseende uthyrning och leasing av motorcyklar, husvagnar och 

campingbilar, jfr 77.390.03

77.3

Tjänster avseende uthyrning och leasing av annan utrustning och andra 

maskiner och materiella tillgångar

77.31

Tjänster avseende uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och 

jordbruksredskap

77.310

Tjänster avseende uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och 

jordbruksredskap

77.310.00

Tjänster avseende uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och 

jordbruksredskap 77.31.10

Omfattar:



       uthyrning och leasing av jord- och skogsbruksmaskiner och tillhörande 

utrustning, utan förare, dvs. produkter tillverkade inom 28.300 såsom traktorer 

och redskap, såmaskiner för frön och plantor, skördemaskiner, 

sorteringsmaskiner etc.

Omfattar inte:

       uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och tillhörande utrustning, med 

förare, jfr 01.610.00

       uthyrning och leasing av skogsbruksmaskiner och tillhörande utrustning, 

med förare, jfr 02.409.00

       leasing och uthyrning av gräsklippningsmaskiner, jfr 77.290.06

77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner

77.320 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner

77.320.00 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 77.32.10

Omfattar:

       uthyrning och leasing av byggutrustning och byggmaskiner utan förare

       uthyrning av dragfordon för bygg- och schaktningsändamål, väghyvlar, 

ångvältar, bulldozrar, grävmaskiner, frontlastare, byggnadsställningar utan upp- 

och nedmontering, byggbaracker etc.

Omfattar inte:

       uthyrning av byggutrustning och byggmaskiner med förare, jfr avdelning F

77.33

Tjänster avseende uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och 

kontorsutrustning (inklusive datorer)

Omfattar också:

       tjänster avseende uthyrning och leasing av datorer

77.330

Tjänster avseende uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och 

kontorsutrustning (inklusive datorer)

77.330.01

Tjänster avseende uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och 

kontorsutrustning (utom datorer) 77.33.11

Omfattar:

       uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning av alla slag såsom:

–       kopieringsmaskiner

–       skrivmaskiner och ordbehandlare

–       bokföringsmaskiner och -utrustning såsom elektroniska räknare, 

kassaapparater etc.

–       uthyrning av kontorsmöbler, kassaskåp o.d

Omfattar inte:

       uthyrning och leasing av datorer utan operatör, jfr 77.330.02

       leasing och uthyrning av telefoni- och faxutrustning, jfr 77.390.04

77.330.02 Tjänster avseende uthyrning och leasing av datorer 77.33.12

Omfattar:

       uthyrning och leasing av databehandlingsutrustning utan operatör, såsom 

datorer, centralenheter, perifera enheter och magnetiska och optiska läsare

Omfattar inte:

       uthyrning av datorer eller datorrelaterad utrustning med operatör eller 

innefattande hantering, jfr 63.110

77.34 Tjänster avseende uthyrning och leasing av fartyg

77.340 Tjänster avseende uthyrning och leasing av fartyg

77.340.00 Tjänster avseende uthyrning och leasing av fartyg 77.34.10

Omfattar:

       uthyrning och leasing av båtar, fartyg och svävfarkoster utan besättning, 

huvudsakligen avsedda för transport av passagerare och gods



Omfattar inte:

       uthyrning och leasing av havsgående fartyg med besättning, jfr 50.102.04, 

50.202.07

       uthyrning och leasing av icke-havsgående fartyg med besättning, jfr 

50.302.05, 50.402.06

       uthyrning och leasing av fritidsbåtar, jfr 77.210.00

77.35 Tjänster avseende uthyrning och leasing av flygplan

77.350 Tjänster avseende uthyrning och leasing av flygplan

77.350.00 Tjänster avseende uthyrning och leasing av flygplan 77.35.10

Omfattar:

       uthyrning och leasing av lufttransportutrustning (t.ex. helikoptrar, flygplan, 

luftballonger) utan besättning

Omfattar inte:

       uthyrning och leasing av lufttransportutrustning med besättning, jfr 

51.102.04

       uthyrning och leasing av segel- och glidflygplan samt hängglidare, jfr 

77.210.00

77.39

Tjänster avseende uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner 

och materiella tillgångar

77.390

Tjänster avseende uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner 

och materiella tillgångar

77.390.01 Tjänster avseende uthyrning och leasing av järnvägstransportmedel 77.39.11

Omfattar:

       uthyrning och leasing av järnvägstransportmedel (t.ex. lokomotiv och annat 

rullande material, tunnelbanesätt, lätt spårutrustning och spårvagnar), utan 

besättning inklusive underhåll och reparationer och försäkringar, 

skadereducering och garantier

Omfattar inte:

       tillhandahållande av lån till försäljare och handlare för att finansiera sina 

lager, jfr 64.190.07, 64.920.05

       finansiell leasing, jfr 64.910.00

       försäkrings- och skadereduceringstjänster sålda separat, jfr 65.120.05

       specialiserat underhåll och reparationer av spårbunden transportutrustning, 

jfr 33.170.01

77.390.02 Tjänster avseende uthyrning och leasing av containrar 77.39.12

Omfattar:

       uthyrning och leasing av behållare (containrar) för flera transportsätt

77.390.03

Tjänster avseende uthyrning och leasing av motorcyklar, husvagnar och 

campingbilar 77.39.13

Omfattar:

       uthyrning och leasing av motorcyklar, husvagnar och campingbilar utan 

förare

Omfattar inte:

       uthyrning och leasing av passagerarfordon likt kollektivtrafik, jfr 49.390.05

       uthyrning och leasing av cyklar och skidor, jfr 77.210.00

77.390.04 Tjänster avseende uthyrning och leasing av telekommunikationsutrustning 77.39.14

Omfattar:

       uthyrning och leasing av telekommunikationsutrustning utan operatör:

–       radio-, TV- och telekommunikationsutrustning för yrkesmässigt bruk

–       telefoner, faxapparater, personsökare, mobiltelefoner

77.390.05

Tjänster avseende uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner 

utan operatör samt av materiella tillgångar 77.39.19

Omfattar:



       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

–       spelautomater med myntinkast

–       utställningsmateriel

–       filmproduktionsutrustning

–       utrustning för vetenskapliga mätningar, reglerutrustning och annan 

utrustning för yrkesmässigt bruk

–       andra affärsmässiga och industriella maskiner

–       uthyrning av ljudinspelningsfaciliteter

Omfattar också:

       uthyrning av bostads- och kontorscontainrar

       uthyrning av djur (t.ex. hjordar, kapplöpningshästar)

       uthyrning av lastpallar

Omfattar inte:

       uthyrning och leasing av jord- och skogsbruksmaskiner och tillhörande 

utrustning, utan förare, jfr 77.310.00

       uthyrning och leasing av byggutrustning och byggmaskiner utan förare, jfr 

77.320.00

       uthyrning av kontorsmaskiner, kontorsmöbler och kontorsutrustning utan 

operatör, jfr 77.330.01

       uthyrning och leasing av databehandlingsutrustning utan operatör, jfr 

77.330.02

77.4

Tjänster avseende licensiering för rätten att använda immateriella rättigheter och 

liknande produkter, utom verk som omfattas av copyright

77.40

Tjänster avseende licensiering för rätten att använda immateriella rättigheter och 

liknande produkter, utom verk som omfattas av copyright

77.400

Tjänster avseende licensiering för rätten att använda immateriella rättigheter och 

liknande produkter, utom verk som omfattas av copyright

Omfattar:

       att ge tillåtelse, bevilja eller på annat sätt auktorisera användandet av 

immateriella rättigheter och liknande produkter. Detta täcker rättigheter att 

exploatera dessa produkter såsom licensiering till tredje part; användandet av 

patenterad design i produktionsprocesser för att producera nya varor och så 

vidare. Begränsade slutanvändarlicenser vilka säljs som en del av en produkt 

(t.ex. programvarupaket, böcker) ingår inte.

Omfattar inte:

       licensiering för upphovsrättsskyddade verk (böcker, filmer, musik, 

programvara, dataspel), jfr huvudgrupperna 58, 59.

       utarbetande, certifiering och juridiska tjänster avseende immateriell 

egendom ingår inte, jfr 69.103.00

       hanterande av rättigheter till industriell egendom (patent, licenser, 

varumärken, franchiserättigheter etc.), jfr 74.900.07

       hanterande av copyright och dess intäkter, utom film och artistiska 

rättigheter, jfr 74.900.07

77.400.01

Tjänster avseende licensiering för rätten att använda produkter av forskning och 

utveckling 77.40.11

Omfattar:

       licensiering för rätten att använda resultatet av aktiviteter inom forskning 

och utveckling, dvs. uppfinningar, såsom materials beskaffenhet, processer, 

mekanismer, elektriska och elektroniska kretsar, farmaceutiska formler och nya 

varianter av levande saker



77.400.02

Tjänster avseende licensiering för rätten att använda varumärken och 

franchiserättigheter 77.40.12

Omfattar:

       tjänster avseende licensiering för rätten att använda varumärken och 

franchiserättigheter beträffande andra icke-producerade tillgångar

77.400.03

Tjänster avseende licensiering för rätten att använda resultaten av sökning och 

utvärdering av mineraler 77.40.13

Omfattar:

       tjänster avseende licensiering för rätten att använda resultaten av sökning 

och utvärderinginformation av mineraler , såsom mineralutforskning för olja, 

naturgas och icke-petroleum

77.400.04 Varumärken och franchiserättigheter 77.40.14

Omfattar:

       ursprungliga varumärken och franchiserättigheter, dvs. lagligt registrerat 

ägande av ett varumärke, dessa produkter tillverkas för egen räkning med avsikt 

att dra fördelar av att låta andra att använda dessa varumärken och 

franchiserättigheter

Omfattar inte:

       tjänster avseende rådgivningstjänster för marknadsföringsorganisationen, 

jfr 70.220.03

       forskning och utveckling som leder till en produkt eller ett koncept som är i 

processen bli ett varumärke, jfr huvudgrupp 72

       tjänster avseende förvaltning av rättigheter till varumärken och franchise, jfr 

74.900.07

       tjänster avseende licensiering för rätten att använda varumärken och 

franchiserättigheter, jfr 77.400.02

77.400.05

Tjänster avseende licensiering för rätten att använda andra immateriella 

rättigheter och liknande produkter, utom verk som omfattas av copyright 77.40.19

Omfattar:

       licensiering för rätten att använda immateriella rättigheter såsom arkitekt- 

och ingenjörsplaner, industriell design etc.

Omfattar inte:

       licensiering för rätten att använda kompileringar av fakta/information 

(databaser), jfr 58.120.03

78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster

78.1 Arbetsförmedlings- och rekryteringstjänster

78.10 Arbetsförmedlings- och rekryteringstjänster

78.100 Arbetsförmedlings- och rekryteringstjänster

78.100.01 Tjänster avseende rekrytering av chefer 78.10.11

Omfattar:

       tjänster bestående av sökande och rekrytering av chefer enligt kundens 

specifikationer:

–       handha detaljerade intervjuer med kundens ledningsgrupp

–       utveckling av arbetsbeskrivningar, genomföra bakgrundsarbete, 

annonsering för att lokalisera potentiella jobbkandidater

–       utgallring och prövning av möjliga kandidater

–       presenterande och diskuterande av en konfidentiell lista av högt 

kvalificerade sökande med kunden

–       genomföra intervjuarrangemang, förhandla om lön och genomföra 

uppföljning

Omfattar också:

       tjänster avseende onlinerekrytering av chefer

78.100.02

Tjänster avseende rekrytering av permanent personal, utom rekrytering av 

chefer 78.10.12

Omfattar:

       tjänster avseende prövning, intervjuande, referenstagning, utgallring av 

blivande arbetstagare



       tjänster avseende rekrytering, urval och rekommenderande av  kandidater 

till kunden för tjänster på permanent (obestämd) basis

Omfattar också:

       tjänster av arbetsförmedlingar med onlineverksamhet

       tjänster av agenturer och byråer som arbetar med rollbesättning

Omfattar inte:

       tjänster av skådespelar - och artistagenter eller agenturer, jfr 74.900.07

78.2 Tjänster avseende personaluthyrning

78.20 Tjänster avseende personaluthyrning

78.200 Tjänster avseende personaluthyrning

Omfattar:

       tjänster bestående av förmedling, under begränsad tid, av personal i 

situationer såsom vakanser, brist på kvalificerad arbetskraft, säsongmässiga 

variationer och andra speciella uppdrag och projekt. Personalen är anställd av 

det förmedlande företaget och deras lön betalas av detta. Ledningen av personal 

sker inte av det förmedlande företaget utan av kunden.

78.200.01

Tjänster avseende uthyrning av personal inom data- och 

telekommunikationsområdet 78.20.11

Omfattar:

       tjänster bestående av förmedling av stödpersonal inom IT och 

telekommunikation, programvaruutvecklare, databearbetningspersonal

78.200.02 Tjänster avseende uthyrning av stödpersonal för annat kontorsarbete 78.20.12

Omfattar:

       tjänster bestående av förmedling av kontorspersonal såsom sekreterare, 

kontorister, receptionister samt bokförings-, datainmatnings-, maskinskrivnings- 

och ordbehandlingspersonal

78.200.03 Tjänster avseende uthyrning av personal inom försäljning och handel 78.20.13

Omfattar:

       tjänster avseende förmedling av tillfällig personal inom försäljning och 

handel

78.200.04

Tjänster avseende uthyrning av personal inom transport, lagerarbete, logistik 

eller industriarbete 78.20.14

Omfattar:

       tjänster bestående av förmedling av byggarbetare, underhållsarbetare, 

chaufförer, montörer, operatörer, grovarbetare, flyttkarlar, transportarbetare etc.

78.200.05 Tjänster avseende uthyrning av personal inom hotell- och restaurangbranschen 78.20.15

Omfattar:

       tjänster bestående av förmedling av kockar, servitörer, receptionister etc.

78.200.06 Tjänster avseende uthyrning av vårdpersonal 78.20.16

Omfattar:

       tjänster bestående av förmedling av läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, sjukvårdsbiträden etc.

78.200.07 Tjänster avseende uthyrning av annan personal 78.20.19

Omfattar:

       tjänster bestående av förmedling av lärare, företagsledare och annan 

personal

78.3 Övriga personalfunktionstjänster

78.30 Övriga personalfunktionstjänster

Omfattar inte:

       personalfunktionstjänster tillhandahållna tillsammans med övervakning eller 

driften av verksamheten, jfr kategorin som tillhör respektive ekonomisk aktivitet 

78.300 Övriga personalfunktionstjänster



Omfattar:

       tjänster bestående av förmedling, under längre tid, av personal. Personalen 

är anställd av det förmedlande företaget och deras lön betalas av detta. 

Ledningen av personal sker inte av det förmedlande företaget utan av kunden. 

Dessa tjänster inbegriper uthyrning av arbetare, uthyrning av tjänstemän etc.

78.300.01 Övriga personalfunktionstjänster inom data- och telekommunikationsområdet 78.30.11

Omfattar:

       tjänster bestående av förmedling av stödpersonal inom IT och 

telekommunikation, programvaruutvecklare, databearbetningspersonal

78.300.02 Övriga personalfunktionstjänster för stödpersonal för annat kontorsarbete 78.30.12

Omfattar:

       tjänster bestående av förmedling av kontorspersonal såsom sekreterare, 

kontorister, receptionister samt bokförings-, datainmatnings-, maskinskrivnings- 

och ordbehandlingspersonal

78.300.03 Övriga personalfunktionstjänster inom försäljning och handel 78.30.13

Omfattar:

       tjänster bestående av förmedling av försäljning och handel

78.300.04

Övriga personalfunktionstjänster inom transport, lagerarbete, logistik eller 

industriarbete 78.30.14

Omfattar:

       tjänster bestående av förmedling av byggarbetare, underhållsarbetare, 

chaufförer, montörer, operatörer, grovarbetare, flyttkarlar, transportarbetare etc.

78.300.05 Övriga personalfunktionstjänster inom hotell- och restaurangbranschen 78.30.15

Omfattar:

       tjänster bestående av förmedling av kockar, servitörer, receptionister etc.

78.300.06 Övriga personalfunktionstjänster för vårdpersonal 78.30.16

Omfattar:

       tjänster bestående av förmedling av läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, sjukvårdsbiträden etc.

78.300.07 Diverse övriga personalfunktionstjänster 78.30.19

Omfattar:

       tjänster bestående av förmedling av lärare, företagsledare och annan 

personal

79 Resetjänster och relaterade tjänster

79.1 Resetjänster

79.11 Tjänster avseende resebyråverksamhet

79.110 Tjänster avseende resebyråverksamhet

79.110.01 Tjänster avseende reservation av flygbiljetter 79.11.11

Omfattar:

       administration avseende reservation av flygbiljetter

Dessa tjänster innefattar att se till kundens behov, ge råd om alternativ, bistå i 

kundens val och kan innefatta att utfärdandet av flygbiljetter på uppdrag av 

tjänsteleverantörer. Tjänsterna är ofta försedda med personlig kontakt via telefon 

eller internet. Respektive återförsäljningstjänster är inkluderat. Reservationerna 

kan vara för nationell och internationell transport.

79.110.02 Tjänster avseende reservation av tågbiljetter 79.11.12

Omfattar:

       administration avseende reservation av tågbiljetter



Dessa tjänster innefattar att se till kundens behov, ge råd om alternativ, bistå i 

kundens val och kan innefatta att utfärdandet av tågbiljetter på uppdrag av 

tjänsteleverantörer. Tjänsterna är ofta försedda med personlig kontakt via telefon 

eller internet. Respektive återförsäljningstjänster är inkluderat. Reservationerna 

kan vara för nationell och internationell transport.

79.110.03 Tjänster avseende reservation av bussbiljetter 79.11.13

Omfattar:

       administration avseende reservation av busstransporter

Dessa tjänster innefattar att se till kundens behov, ge råd om alternativ, bistå i 

kundens val och kan innefatta att utfärdandet av bussbiljetter på uppdrag av 

tjänsteleverantörer. Tjänsterna är ofta försedda med personlig kontakt via telefon 

eller internet. Respektive återförsäljningstjänster är inkluderat. Reservationerna 

kan vara för nationell och internationell transport.

79.110.04 Tjänster avseende reservation av uthyrningsfordon 79.11.14

Omfattar:

       administration avseende reservation av hyrbilar

Dessa tjänster innefattar att se till kundens behov, ge råd om alternativ, bistå i 

kundens val. Tjänsterna är ofta försedda med personlig kontakt via telefon eller 

internet. Respektive återförsäljningstjänster är inkluderat. Reservationerna kan 

vara för nationell och internationell transport.

79.110.05 Andra resebyråtjänster för reservation av transportmedel 79.11.19

Omfattar:

       reservationstjänster för transport med färjor

       reservationstjänster för transport till och från flygplatser

       andra reservationstjänster, ej tidigare nämnda

Dessa tjänster innefattar att se till kundens behov, ge råd om alternativ, bistå i 

kundens val och kan innefatta att utfärdandet av biljetter på uppdrag av 

tjänsteleverantörer. Tjänsterna är ofta försedda med personlig kontakt via telefon 

eller internet. Respektive återförsäljningstjänster är inkluderat. Reservationerna 

kan vara för nationell och internationell transport.

79.110.06 Tjänster avseende reservation av boende 79.11.21

Omfattar:

       reservationstjänster för inrikes och utrikes boende

       utbytestjänster för andra ägare av fastigheter såsom stugor eller lägenheter

79.110.07 Tjänster avseende reservation av kryssningar 79.11.22

Omfattar:

       reservationstjänster för kryssningar avseende en dag (eller mindre) och mer 

än en dag

79.110.08 Tjänster avseende reservation av paketresor 79.11.23

Omfattar:

       reservationstjänster för paketresor, inrikes och utrikes

79.12 Researrangörstjänster

79.120 Researrangörstjänster

79.120.01

Researrangörstjänster som tillhandahåller såväl skräddarsydda resor som 

färdiga paketresor 79.12.11

Omfattar:

       tjänster avseende organisering, arrangerande och marknadsföring av 

paketresor (resor med allt inberäknat), där det vanligen ingår transport av 

passagerare och bagage, logi, mat och sightseeing

79.120.02 Tjänster som tillhandahålls av egenföretagande reseledare 79.12.12

Omfattar:

       tjänster som tillhandahålls av egenföretagande reseledare

79.9 Andra reservationstjänster och därmed relaterade tjänster



79.90 Andra reservationstjänster och därmed relaterade tjänster

Omfattar inte:

       tjänster avseende resebyråverksamhet, jfr 79.11

       researrangörstjänster, jfr 79.120

79.900 Andra reservationstjänster och därmed relaterade tjänster

79.900.01 Tjänster avseende turistreklam 79.90.11

Omfattar:

       tjänster avseende turistreklam för länder, regioner och samhällen

79.900.02 Tjänster avseende information till besökare 79.90.12

Omfattar:

       tillhandahållande av information till besökare eller potentiella besökare om 

destinationer, förberedande broschyrer etc.

79.900.03 Tjänster avseende guidning 79.90.20

Omfattar:

       turistguidningstjänster av byråer och självständiga guider

Omfattar inte:

       tolkningstjänster, jfr 74.300.02

       tjänster som utförs av fiske-, jakt- och bergsguider, jfr 93.199.03

79.900.04 Tjänster som tillhandahålls till andelsrättsägare 79.90.31

Omfattar:

       utbytes- och reservationstjänster (ofta baserade på poäng) för 

andelsrättsägare

79.900.05 Reservationstjänster rörande kongresscentrum och utställningshallar 79.90.32

Omfattar inte:

       organiserande och drift av konferenser, jfr 82.300.01

79.900.06

Reservationstjänster rörande evenemangsbiljetter, underhållnings- och 

rekreationstjänster samt övriga reservationstjänster 79.90.39

Omfattar:

       arrangera bokningar för närvaro vid evenemang såsom, 

teaterföreställningar, konserter eller sportevenemang

80 Säkerhets- och bevakningstjänster

80.1 Säkerhetstjänster

80.10 Säkerhetstjänster

80.100 Säkerhetstjänster

80.100.01 Transportskyddstjänster 80.10.11

Omfattar:

       tjänster avseende 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.

80.100.02 Vakttjänster 80.10.12

Omfattar:

       beskyddande tjänster, som utförs av anställd personal i syfte att garantera 

människors 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

–       parkeringsövervakning

–       insläppskontroll



Omfattar inte:

       polistjänster, jfr 84.240.01

80.100.03 Andra säkerhetstjänster 80.10.19

Omfattar:

       tjänster avseende säker förstöring av information på olika media

       tjänster avseende träning av vakthundar

       tjänster som omfattar tagande av fingeravtryck

       lögndetektortjänster

80.2 Säkerhetssystemtjänster

80.20 Säkerhetssystemtjänster

80.200 Säkerhetssystemtjänster

80.200.00 Säkerhetssystemtjänster 80.20.10

Omfattar:

       tjänster avseende övervakning och drift av säkerhetsanordningar, såsom 

tjuv- och brandlarm, genom att ta emot larm, kontrollera att alla system fungerar 

och genom att sända ut poliser, brandmän eller annan utsedd personal

Omfattar också:

       fjärrövervakningstjänster

Omfattar inte:

       installationstjänster av säkerhetssystem, såsom tjuv- och brandlarm, som 

inte inkluderar senare övervakning, jfr 43.210.00

       detaljhandel med säkerhetssystem, mekaniska eller elektroniska 

låsanordningar, kassaskåp och säkerhetsvalv, utan övervaknings-, installations- 

eller underhållstjänster, jfr 47.005.10

       säkerhetskonsulttjänster som engångsuppdrag, jfr 74.900.05

       tillhandahållande av nyckelservicetjänster, jfr 95.290.05

80.3 Spanings- och detektivtjänster

80.30 Spanings- och detektivtjänster

80.300 Spanings- och detektivtjänster

80.300.00 Spanings- och detektivtjänster 80.30.10

Omfattar:

       tjänster avseende 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:

       tjänster avseende undersökning av kreditvärdighet, jfr 82.910.01

81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor

81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster

81.10 Fastighetsrelaterade stödtjänster

81.100 Fastighetsrelaterade stödtjänster

81.100.00 Fastighetsrelaterade stödtjänster 81.10.10

Omfattar:

       tjänster avseende utförandet av en kombination av stödtjänster vid en 

kunds anläggningar, såsom allmän invändig rengöring, underhåll, sophämtning, 

vakt och säkerhet, postutdelning, reception, tvättjänster etc.

Omfattar inte:

       tjänster avseende tillhandahållande av endast en av stödtjänsterna, jfr 

lämplig grupp för den tillhandahållna tjänsten

       tjänster avseende tillhandahållande av drift och personal för hela 

verksamheten vid en kunds anläggning, såsom hotell, restaurang, gruva, 

sjukhus, jfr gruppen för den ledda enheten



81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård

81.21 Tjänster avseende lokalvård

81.210 Tjänster avseende lokalvård

81.210.01 Allmänna städtjänster i hemmet 81.21.11

Omfattar:

       hushållstjänster

Omfattar också:

       hantverkartjänster, såsom reparation av läckande toaletter, ändring av 

armaturer etc.

Omfattar inte:

       specialiserade rengöringstjänster såsom sotning och rengöring av 

skorstenar, öppna spisar, kaminer, förbränningsugnar och andra ugnar, pannor, 

ventilationskanaler, utströmningsanordningar, jfr 81.221, 81.222

81.210.02 Andra tjänster avseende lokalvård 81.21.12

Omfattar:

       tjänster bestående av rengöring och underhåll av bostäder eller 

kommersiella, administrativa och industribyggnader:

–       golvrengöring och boning

–       invändig väggrengöring

–       polering av möbler

–       andra underhållstjänster utförda av fastighetsskötare, inklusive mindre 

reparationer

Omfattar inte:

       vardagliga hushållstjänster, jfr 81.210.01

       specialiserade rengöringstjänster såsom sotning och rengöring av 

skorstenar, öppna spisar, kaminer, förbränningsugnar och andra ugnar, pannor, 

ventilationskanaler, utströmningsanordningar, jfr 81.221, 81.222

81.22 Tjänster avseende rengöring och sotning av byggnader

81.221 Tjänster avseende rengöring av byggnader

81.221.01 Tjänster avseende fönstertvättning 81.22.11

Omfattar:

       tjänster bestående av fönsterputsning i bostäder och andra byggnader

Omfattar också:

       fönsterputsning utvändigt med användning av portabla byggnadsställningar

81.221.02 Tjänster avseende sanering av anläggningar och slutna system 81.22.12*

Omfattar:

       tjänster avseende rengöring av industrimaskiner

       tjänster avseende specialrengöring av reservoarer och tankar som antingen 

ingår i industrianläggningar eller utgör transportutrustning

       tjänster avseende sterilisering av föremål

81.221.03 Tjänster avseende specialrengöring av lokaler 81.22.12*

Omfattar:

       tjänster avseende städning av sjukhus

       tjänster avseende städning av datorrum och liknande

       tjänster avseende sterilisering av lokaler (operationssalar)

81.221.04 Tjänster avseende annan specialrengöring 81.22.12*

Omfattar:

       tjänster avseende utvändig rengöring av alla slags byggnader, inklusive 

kontor, fabriker, affärer, institutioner och andra lokaler för affärs- och 

yrkesverksamhet samt flerfamiljshus



       tjänster avseende annan rengöring av byggnader och industrier, ej nämnt 

på annat ställe

Omfattar inte:

       tjänster avseende rengöring av lantbrukslokaler (hönshus, svinfarmer etc.), 

jfr 01.620.00

       byggstädningstjänster, jfr 43.390.02

       tjänster avseende rengöring av mattor, klädslar, väggbonader etc., jfr 

96.011.04

       underhåll av installationer för centraluppvärmning, jfr 43.221.02

       tjänster avseende sotning, jfr 81.222.00

81.222 Skorstensfejartjänster

81.222.00 Tjänster avseende sotning 81.22.13

Omfattar inte:

       underhåll av installationer för centraluppvärmning, jfr 43.221.02

81.29 Tjänster avseende annan rengöring

81.290 Tjänster avseende annan rengöring

81.290.01 Tjänster avseende desinfektion och skadedjursbekämpning 81.29.11

Omfattar:

       tjänster avseende desinfektion av bostäder och andra byggnader

       tjänster avseende desinfektion av fordon, t.ex. bussar, tåg, båtar, flygplan

       tjänster avseende utrotning av insekter, gnagare och andra skadedjur

       tjänster avseende desinfektion genom rökning samt bekämpning av 

skadedjur

Omfattar inte:

       tjänster avseende bekämpning av skadedjur (inklusive kaniner) i samband 

med jordbruk, jfr 01.610.00

       tjänster avseende rengöring av jordbrukslokaler (hönhus, svinhus m.m.), jfr 

01.620.00

       tjänster avseende impregnering av virke, jfr 16.103.04

       tjänster avseende undanröjande av asbest, bly etc. i byggnader, jfr 

39.000.04

81.290.02 Tjänster avseende sopning och snöröjning 81.29.12

Omfattar:

       gaturenhållningstjänster (inklusive bevattning)

       tjänster avseende sandning och saltning av vägar

       tjänster avseende snöplogning och bortforsling

       tjänster avseende rengöring av start- och landningsbanor

81.290.03 Andra renhållningstjänster 81.29.13

Omfattar:

       tjänster avseende rengöring av stränder

Omfattar inte:

       tjänster avseende bekämpning av skadedjur (inklusive kaniner) i samband 

med jordbruk, jfr 01.610.00

       tjänster avseende rengöring av oljespill och andra föroreningar i 

kustområden, jfr 39.000

       tjänster avseende desinfektion och bekämpning av skadedjurav byggnader 

och andra lokaler som inte är avsett för jordbruk, jfr 81.290.01

81.290.04 Tjänster avseende övrig rengöring 81.29.19

Omfattar:

       tjänster avseende icke-specialiserad rengöring av bussar, tunnelbanetåg 

och andra tåg, flygplan, fartyg och annan transportutrustning

       tjänster avseende rengöring av flaskor



       tjänster avseende rengöring och underhåll av simbassänger

       tjänster avseende invändig rengöring av tankbilar och tankfartyg

       andra rengöringstjänster

Omfattar inte:

       tjänster avseende rengöring av lantbrukslokaler (hönshus, svinfarmer etc.), 

jfr 01.620.00

       tjänster avseende sanering och efterbehandling, jfr 39.000

       byggstädningstjänster, jfr 43.390.02

       tjänster avseende biltvätt o.d., jfr 45.201.03

       tjänster avseende rengöring av mattor, klädslar, väggbonader etc., jfr 

96.011.04

81.3 Tjänster avseende skötsel och underhåll av grönytor

81.30 Tjänster avseende skötsel och underhåll av grönytor

81.300 Tjänster avseende skötsel och underhåll av grönytor

81.300.01 Trädgårdsskötsel 81.30.11

Omfattar:

       plantering, skötsel och underhåll av parker och trädgårdar i hemmet

Omfattar också:

       mindre tillfälliga design- och konstruktionstjänster (uppsättning av 

stödmurar, gångbanor etc.) 

Omfattar inte:

       tjänster avseende kommersiell produktion och plantering för kommersiell 

produktion av växter, träd, jfr huvudgrupperna 01 och 02

       plantskoletjänster, jfr 01.300.00, 02.109.03

       tjänster avseende byggnadsarbeten i landskapsvårdande syfte, jfr 

avdelning F

       landskapsarkitekttjänster, jfr 71.110.09

81.300.02 Andra tjänster avseende skötsel och underhåll av grönytor 81.30.12

Omfattar:

       planterings-, vård- och underhållstjänster av:

–       parker och trädgårdar för privata och offentliga bostäder, offentliga och 

halvoffentliga byggnader (skolor, sjukhus, förvaltningsbyggnader, 

kyrkobyggnader o.d.), kommunala områden (parker, grönområden, kyrkogårdar 

o.d.), grönska i anslutning till trafikleder (vägar, tåg- och spårvägslinjer, 

vattenvägar, hamnar), industriella och kommersiella byggnader

–       grönska för byggnader (takträdgårdar, växter på fasader, vinterträdgårdar 

o.d.), idrottsplatser (fotbollsplaner, golfbanor o.d.), lekplatser, gräsmattor för 

solbad och andra rekreationsområden, stillastående och rinnande vatten 

(bassänger, alternerande våtmarker, dammar, simbassänger, diken, vattendrag, 

avloppssystem till fabriker)

–       planteringar för att skydda mot buller, vind, erosion, insyn och bländande 

ljus

–       tjänster avseende återplantering av träd, trädodling samt trädkirurgi för 

växter som inte är avsedda för jordbruk

–       andra tjänster avseende skötsel och underhåll av grönytor som inte är 

jordbruks- eller skogsmark 

Omfattar också:

       mindre tillfälliga design- och konstruktionstjänster (uppsättning av 

stödmurar, gångbanor etc.) 

Omfattar inte:

       tjänster avseende kommersiell produktion och plantering för kommersiell 

produktion av växter, träd, jfr huvudgrupperna 01 och 02

       plantskoletjänster, jfr 01.300.00, 02.109.03

       tjänster för att bevara marken i ekologiskt gott skick för jordbruksändamål, 

jfr 01.610.00

       tjänster avseende byggnadsarbeten i landskapsvårdande syfte, jfr 

avdelning F



       landskapsarkitekttjänster, jfr 71.110.09

       plantering, skötsel och underhåll av trädgård i hemmet, jfr 81.300.01

82 Kontorstjänster och andra företagstjänster

82.1 Kontorstjänster

82.11 Kombinerade kontorstjänster

82.110 Kombinerade kontorstjänster

82.110.00 Kombinerade kontorstjänster 82.11.10

Omfattar:

       tjänster avseende tillhandahållandet av en kombination av administrativa 

företagstjänster av vardagskaraktär, såsom reception, finansiell planering, 

fakturering och bokföring, personaladministration och postexpediering etc. mot 

ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt

Omfattar inte:

       tjänster avseende tillhandahållande av endast en speciell tjänst som 

nämnts här, jfr lämplig grupp för den tillhandahållna tjänsten

       tjänster avseende tillhandahållande av personal för hela verksamheten vid 

ett företag, jfr lämplig grupp enligt vad företaget har för verksamhet

82.19 Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster

82.190 Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster

82.190.01 Kopieringstjänster 82.19.11

Omfattar:

       tjänster avseende blåkopiering, fotokopiering, stencilering, fotostatkopiering 

samt annan kopiering

Omfattar inte:

       trycktjänster för dokument (offsettryck, snabbutskrift), jfr 18.122.06

82.190.02 Adresslistetjänster och postexpediering 82.19.12

Omfattar:

       tjänster avseende sammanställning och försäljning av adresslistor från 

telefonkataloger och andra källor

       tjänster avseende postexpediering av material (t.ex. reklammaterial, 

informationsmaterial e.d.) genom adressering, kuvertering, tillslutning, vägning 

och avsändning

Omfattar inte:

       kurirtjänster, jfr 53.20

       databastjänster, jfr 63.110

       sammanställningstjänster av fakta och information, jfr 63.990.02

       leveranstjänster av reklammaterial, jfr 73.119.00

       originalsammanställningar av e-postlistor, jfr 63.990.02

82.190.03 Dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster 82.19.13

Omfattar:

       tjänster avseende iordningställande av dokument

       tjänster avseende redigering och korrekturläsning av dokument

       tjänster avseende maskinskrivning och ordbehandling

       tjänster avseende sekreterarstöd

       tjänster avseende avskrift av dokument och annat sekreterarstöd

       tjänster avseende brev- och resuméskrivning

       tjänster avseende uthyrning av brevlådor

       andra tjänster avseende dokument och kopiering utan att tillhandahålla 

tryckeritjänster (dvs. offsettryck, digital tryckning etc.)

Omfattar inte:



       prepresstjänster, jfr 18.130.01

       specialiserade stenotypitjänster såsom rapportering från domstol, jfr 

82.990.01

       offentliga stenografitjänster, jfr 82.990.01

82.2 Callcentertjänster

82.20 Callcentertjänster

82.200 Callcentertjänster

82.200.00 Callcentertjänster 82.20.10

Omfattar:

       tjänster avseende mottaga order för kunder via telefon

       tjänster avseende lämna kundinformation via telefon

       tjänster avseende handlägga kunders önskemål om hjälp via telefon

       tjänster avseende handlägga klagomål från kunder via telefon

       sälja eller marknadsföra varor till potentiella kunder via telefon

Omfattar inte:

       marknadsföringstjänster utan ordermottagning, jfr 73.119.00

       marknadsundersökningstjänster, jfr 73.200.01-73.200.05

       opinionsundersökningstjänster, jfr 73.200.06

82.3 Tjänster avseende arrangemang av kongresser och mässor

82.30 Tjänster avseende arrangemang av kongresser och mässor

82.300 Tjänster avseende arrangemang av kongresser och mässor

82.300.01 Tjänster avseende arrangemang av kongresser 82.30.11

Omfattar:

       tjänster avseende organisation och ledning av kongresser och 

tillhandahållande av assistans- och stödtjänster, med eller utan personal, 

inklusive områden såsom:

–       råd och konsulttjänster gällande alla aspekter rörande organisation av 

kongresser

–       definiera mål, finansiering t.ex. genom sponsorer, utställningar, lån och 

registreringsavgifter, uppskatta inkomst och utgiftsbudgetar och andra finansiella 

frågor

–       assistans med att välja och lokalisera utrymmen, undersöka lämpliga 

lokaler, förhandlingar

–       marknadsföring och PR för kongresser

–       organisation av eller tillhandahålla sekretariat och personal för registrering, 

administration, hantering av referat och dokument för kongressen, översättning 

av dokument, simultantolkning etc.

–       uppsättning av utrustning som t.ex. audiovisuell utrustning

–       organisation av eller tillhandahålla bokningstjänster för boende inklusive 

transporter, måltidsarrangemang och utflykter

–       tillhandahållande av registrerings- och bokningssystem, elektonisk 

information och design

–       simultantolkning eller andra tjänster på plats

82.300.02 Tjänster avseende arrangemang av mässor 82.30.12

Omfattar:

       tjänster avseende organisation och ledning av mässor och tillhandahållande 

av assistans- och stödtjänster, med eller utan personal, inklusive områden 

såsom:

–       råd och konsulttjänster vad gäller alla aspekter rörande organisation av 

mässor och utställningar:

–       definiera mål, finansiering t.ex. genom sponsorer, utställningar, lån och 

registreringsavgifter, uppskatta inkomst och utgiftsbudgetar och andra finansiella 

frågor

–       assistans med att välja och lokalisera utrymmen, undersöka lämpliga 

lokaler, förhandlingar

–       marknadsföring och PR för mässor och utställningar



–       organisation av eller tillhandahålla sekretariat och personal för registrering, 

administration, dokumentation, översättning av dokument etc.

–       uppsättning av utrustning som t.ex. audiovisuell utrustning

–       organisation av eller tillhandahålla bokningstjänster för boende inklusive 

transporter, måltidsarrangemang

–       tillhandahållande av registrerings- och bokningssystem, elektonisk 

information och design

–       organisation och tillhandahållande av andra tjänster på plats

82.9 Diverse stödtjänster till företagen

82.91 Inkasso- och kreditupplysningstjänster

82.910 Inkasso- och kreditupplysningstjänster

82.910.01 Tjänster avseende kreditupplysning 82.91.11

Omfattar:

       tjänster avseende tillhandahållande av upplysningar beträffande 

privatpersoners och företags kreditvärdighet

       tjänster avseende bedömning av finansiell status och kreditbakgrund 

beträffande potentiella kunder, låntagare etc.

       tjänster avseende kreditundersökningar

82.910.02 Inkassotjänster 82.91.12

Omfattar:

       tjänster avseende inkassering av fordringar, checkar, förbindelser eller 

växlar samt överlämnande av pengar till klienter

       tjänster avseende inkassering av räkningar samt indrivning av förfallna 

fordringar

       tjänster avseende köp av förfallna fordringar och skulder samt indrivning i 

anslutning till detta

82.92 Förpackningstjänster

82.920 Förpackningstjänster

82.920.00 Förpackningstjänster 82.92.10

Omfattar:

       tjänster avseende 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, krympfilmsinslagning och inslagning med skin-pack, fyllning 

och försegling av formar och påfyllning, buteljering samt etikettering och 

tryckning avseende förpackningar

       tjänster avseende förpackning i paket och inslagning av presenter

       tjänster avseende förpackning av växelmynt

       tjänster avseende buteljering av vätskor, inklusive drycker och livsmedel 

Omfattar inte:

       förpackningstjänster av jordbruksprodukter för primärmarknader, jfr 

01.610.00

       tjänster avseende enbart tryckning på förpackningsmaterial, jfr 18.122.05, 

18.122.06

       tjänster avseende nerpackning i trälådor o.d. inför transport, jfr 52.290.04

       tjänster avseende design av förpackningar, jfr 74.101.02, 74.102.01

       förpackningstjänster vilka inkluderar bearbetning av kundens material till en 

annan produkt (t.ex. blanda vatten och koncentrat för att producera 

läskedrycker, koka fisk före konservering, blanda krämer och färger till 

kosmetika), jfr delar av tillverkningen av varor som utförs av underleverantörer i 

avdelning C

82.99 Övriga företagstjänster

82.990 Övriga företagstjänster



82.990.01 Tjänster för tillhandahållande av fullständiga referat och maskinstenografi 82.99.11

Omfattar:

       specialiserade stenotypitjänster såsom rapportering från domstol

       offentliga stenografitjänster

82.990.02 Telefonibaserade stödtjänster 82.99.12

Omfattar:

       telefonsvarartjänster

       telefonväckningstjänster

Omfattar inte:

       automatiserade datorbaserade informationstjänster, jfr 63.990.01

       callcentertjänster, jfr 82.200.00

82.990.03 Övriga företagstjänster 82.99.19

Omfattar bl.a. följande tjänster:

       tjänster avseende textning i realtid (dvs. samtidigt) av i TV direktsända 

möten och konferenser

       tjänster avseende streckkodning av adresser

       tjänster avseende tryckning av streckkoder

       tjänster avseende penninginsamlande organisationers verksamhet mot lön 

eller inom ramen för ett kontrakt

       tjänster avseende återtagande av obetald egendom

       tjänster avseende myntinsamling från parkeringsmätare

       oberoende auktionärers tjänster

       tjänster avseende utfärdande av rabattkuponger och värdekuponger

       tjänster avseende avläsning av el-, gas- och vattenmätare

       tjänster avseende iordningsställande av data

       andra företagstjänster

Omfattar inte:

       tjänster avseende textning för film, videotape och dvd, jfr 59.120.06

       tjänster avseende reklam och marknadsföring, jfr 73.1

       tjänster avseende avskrift av dokument, jfr 82.190.03

O

OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK 

SOCIALFÖRSÄKRING

84 Tjänster avseende offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

84.1 Tjänster avseende offentlig förvaltning

84.11 Tjänster avseende övergripande offentlig förvaltning

84.111

Tjänster avseende stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande 

planering

84.111.01 Tjänster avseende stats- och kommunledning, lagstiftning och normering 84.11.11*

Omfattar:

       lagstadgade och verkställande tjänster som tillhandahålls av organ på olika 

nivåer inom den offentliga förvaltningen, dvs. på central, regional och lokal nivå

84.111.02 Tjänster avseende övergripande ekonomisk och social planering 84.11.13*

Omfattar:

       tjänster avseende administration och handhavande av övergripande 

ekonomisk och social planering

84.111.03 Andra tjänster avseende övergripande offentlig förvaltning 84.11.19

Omfattar:



       tjänster avseende 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

84.112 Tjänster avseende inspektion, kontroll och tillståndsgivning

84.112.00 Tjänster avseende inspektion, kontroll och tillståndsgivning 84.11.11*

Omfattar:

       tjänster utförda av inspekterande, kontrollerande och tillståndsgivande 

myndigheter

84.113 Tjänster avseende skatteförvaltning, indrivning

84.113.00 Tjänster avseende skatteförvaltning, indrivning 84.11.12

Omfattar:

       tjänster avseende administration och kontroll avseende skatteförvaltning 

och indrivning

       tjänster avseende tillämpning av skattesystem

       tjänster avseende indrivning av skatter och tullar

       tjänster avseende undersökning av skattebrott

       tjänster avseende förvaltning av offentliga medel och statsskuld

       tjänster avseende tullförvaltning

84.114 Tjänster avseende samhällelig informationsförsörjning

84.114.00 Tjänster avseende samhällelig informationsförsörjning 84.11.13*

Omfattar:

       tjänster avseende allmän samhällsinformation såsom statlig och kommunal 

statistikproduktion, konsumentrådgivning etc.

84.115 Tjänster avseende personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster

84.115.01 Tjänster avseende personalförvaltning inom den offentliga sektorn 84.11.21

Omfattar:

       tjänster avseende offentlig administration och drift av allmän 

personalförvaltning, även avseende en specifik verksamhet

       utarbetande och genomförande av allmänna personalpolitiska åtgärder och 

förfaranden gällande urval och befordran, värdering, befattningsbeskrivning, 

bedömning och klassificering, handhavande av de offentliganställdas 

tjänsteföreskrifter o.d.  

84.115.02 Förvaltningstjänster till grundforskningen 84.11.14

84.115.03

Tjänster avseende allmänna stödtjänster inom den offentliga sektorn, utom 

personalförvaltning 84.11.29

Omfattar:

       tjänster avseende offentlig administration av centralförråds- och 

inköpsverksamhet

Omfattar inte:

       tjänster avseende handhavande och lagring av register och arkiv inom 

offentlig förvaltning, jfr 91.012.00

       tjänster avseende förvaltning av byggnader som ägs eller nyttjas av den 

offentliga sektorn, jfr 68.202.00, 68.203.00, 68.320.03

84.12

Tjänster avseende administration rörande regleringen av vård-, utbildnings-, 

kulturinrättningar samt annan samhällsservice, utom social trygghet

Omfattar inte:

       tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring, jfr 84.3

84.121 Tjänster avseende administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning

84.121.00 Tjänster avseende administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning 84.12.11*

Omfattar:



       offentliga tjänster avseende administration av olika grund- och 

gymnasieskolor

       ledning, drift, stöd och inspektion av grund- och gymnasieskolor

       offentliga informationstjänster avseende utbildningssystemet för grund- och 

gymnasieskolor som tillhandahålls av särskilda enheter inom den offentliga 

förvaltningen

Omfattar inte:

       stödtjänster för utbildningsväsendet, jfr 85.600.00

84.122

Tjänster avseende administration av universitets- och högskoleutbildning, samt 

forskning

84.122.01 Tjänster avseende administration av universitets- och högskoleutbildning 84.12.11*

Omfattar:

       offentliga tjänster avseende administration av olika universitets- och 

högskoleutbildning

       ledning, drift, stöd och inspektion av universitets- och högskoleutbildning

       offentliga informationstjänster avseende utbildningssystemet för universitets- 

och högskoleutbildning som tillhandahålls av särskilda enheter inom den 

offentliga förvaltningen

Omfattar inte:

       stödtjänster för utbildningsväsendet, jfr 85.600.00

84.122.02 Tjänster avseende administration av forskning 84.12.11*

Omfattar: (84.11.14)

       tjänster avseende offentlig administration som tillhandahålls av organ, verk, 

planeringsenheter etc. för finansiering och ledning av forskning inom 

naturvetenskap och teknik, samhällsvetenskap och humaniora, samt 

tvärvetenskaplig  forskning           

Omfattar inte:

       administrativa tjänster avseende forskning och utveckling för att förbättra 

ekonomisk utveckling och konkurrenskraft, jfr 84.13

       administrativa tjänster avseende försvarsrelaterad forskning och utveckling 

och relaterade fonder, jfr 84.22

84.123 Tjänster avseende administration av hälso- och sjukvård

84.123.00 Tjänster avseende administration av hälso- och sjukvård 84.12.12*

Omfattar:

       tjänster avseende offentlig administration rörande 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 84.300.01

       omsorg och sociala tjänster, jfr 87.90

       hälso- och sjukvårdstjänster, jfr huvudgrupp 86

84.124 Tjänster avseende administration av omsorg och socialtjänst

84.124.00 Tjänster avseende administration av omsorg och socialtjänst 84.12.12*

Omfattar:

       tjänster avseende offentlig administration rörande alla slag av omsorg och 

socialtjänst

84.125 Tjänster avseende administration av program för kultur, miljö och boende m.m.

84.125.01 Tjänster avseende administration av bostadsförsörjning och kommunal service 84.12.13

Omfattar:



       tjänster avseende offentlig administration rörande bostäder och 

övergripande kommunal planering, vattenförsörjning, renhållning och 

gatubelysning

       tjänster avseende utveckling, kontroll och utvärdering av bostäder och 

boendestandard (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 vattenförsörjning

       offentlig administration avseende insamling och hantering av avfall samt 

avloppsrening och gaturenhållning

       fastställande av utsläppsgränser, spridning av information om 

miljöförstöring

       administrativa tjänster avseende miljöskyddsprogram 

Omfattar inte:

       avlopp, avfallshantering och sanering, jfr huvudgrupp 37-39

84.125.02

Tjänster avseende administration av fritids- och kulturverksamhet samt inom det 

religiösa området 84.12.14

Omfattar:

       administrationstjänster 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, t.ex. utbetalning av 

anslag

       stödtjänster för nationella, regionala eller lokala arrangemang samt för 

religiösa institutioners underhåll och löpande verksamhet

       sponsringstjänster av rekreations- och kulturella aktiviteter

Omfattar inte:

       museum och andra kulturella tjänster, jfr huvudgrupp 91

       biblioteks- och arkivtjänster, jfr 91.011.00, 91.012.00

       andra rekreationstjänster, jfr 92.00, 93.21, 93.29

       sportanläggningstjänster, jfr 93.11

       sportklubbstjänster och marknadsföringstjänster avseende sport och 

rekreation 93.120.00, 93.199.01

84.13 Tjänster avseende administration av näringslivsprogram

Omfattar:

       administrativa tjänster avseende forskning och utveckling samt tillhörande 

fonder inom dessa sektorer 

       stöd- och informationstjänster avseende näringslivprogram

Omfattar inte:

       tjänster avseende forskning och experimentiell utveckling, jfr huvudgrupp 
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84.131 Tjänster avseende administration av infrastrukturprogram

84.131.01 Administrativa tjänster rörande energiförsörjning 84.13.12

Omfattar:

       administrativa tjänster som tillhandahålls av organ, verk eller 

planeringsenheter avseende:

–       fasta bränslen, inklusive bestämmelser om utvinning och lagring

–       olja och naturgas

–       fasta mineralbränslen

–       kärnbränsle samt icke kommersiella bränslen, inklusive bränslen som 

alkohol, trä och träavfall etc.

84.131.02 Administrativa tjänster rörande transporter och kommunikationer 84.13.14



Omfattar:

       offentliga administrativa tjänster avseende väg- och vattentransport, 

järnvägs- och flygtransport 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 

landningsbanor, flygterminaler, hangarer, luftnavigeringshjälpmedel samt andra 

fasta anläggningar 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 utrustning

       administrativa tjänster avseende kommunikationer, t.ex. post, telefon, 

telegraf, kabel- och trådlösa, kommunikationssystem och 

kommunikationssatelliter

       planering, uppbyggnad, drift och utveckling av kommunikationssystem

       utarbetande och handhavande av bestämmelser för dessa system

Omfattar inte:

       tjänster avseende trafikpoliskontroller på vägar och farvatten, jfr 84.240.01

84.131.03 Tjänster avseende administration av sektorövergripande näringslivsprogram 84.13.17

Omfattar:

       tjänster avseende administration som utförs av organ, verk och 

planeringsenheter avseende planering, utformning, uppbyggnad, utveckling och 

drift av sektorövergripande program. Sådana projekt gäller vanligtvis integrerade 

anläggningar för kraftgenerering, tidvattenkontroll, konstbevattning, sjöfart och 

rekreationsverksamhet.

84.132

Tjänster avseende administration av program för jordbruk, skogsbruk, fiske och 

jakt

84.132.00

Tjänster avseende administration av program för jordbruk, skogsbruk, fiske och 

jakt 84.13.11

Omfattar:

       offentliga tjänster avseende administration rörande:

–       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 

fiskodlingar

–       utfärdande samt kontroll av bestämmelser, inklusive utfärdande av tillstånd 

för jakt och fiske

84.133 Administrativa tjänster avseende arbetsmarknad

84.133.00 Administrativa tjänster avseende arbetsmarknad 84.13.18*

Omfattar:

       administrationstjänster avseende utformning och genomförande av 

allmänna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och bestämmelser, t.ex. gällande 

arbetsförhållanden, arbetsförmedling, genomförande av utvecklingspolitiska 

åtgärder på nationell och regional nivå i syfte att minska arbetslösheten och 

stimulera arbetstagarnas rörlighet

84.139 Tjänster avseende administration av andra näringslivsprogram

84.139.01 Administrativa tjänster rörande ekonomi 84.13.18*

Omfattar:

       administrativa tjänster som tillhandahålls av organ, verk och 

planeringsenheter avseende:

–       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 

marknadsinträde

–       reglering, tillståndsgivning och övervakning av diverse olika sektorer som 

bedriver kommersiell verksamhet

–       administrativa tjänster avseende drift av sådana institutioner som patent-, 

varumärkes- och upphovsrättsorgan samt standardiseringsorgan

84.139.02

Administrativa tjänster rörande mineraltillgångar, utvinnings- och 

tillverkningsindustri samt byggnadsverksamhet 84.13.13

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, 

utfärdande av rivningstillstånd, utarbetande och kontroll av bestämmelser 

gällande säkerhet på byggarbetsplatser

Omfattar inte:

       administrativa tjänster avseende fasta mineralbränslen, jfr 84.131.01

84.139.03 Administrativa tjänster rörande handel, hotell- och restaurangverksamhet 84.13.15

Omfattar:

       offentliga tjänster avseende administration rörande distribution, 

lagerhållning samt hotell- och restaurangverksamhet

       administration som utförs av organ, verk och planeringsenheter avseende:

–       utarbetande och övervakning av bestämmelser avseende parti- och 

detaljhandel, konsumentskydd, priskontroll- och ransoneringssystem för detalj- 

och partihandel, lagerhållning samt hotell- och restaurangverksamhet



       administration avseende planering och utformning av hotell- och 

restaurangverksamhet

84.139.04 Administrativa tjänster rörande turistsektorn 84.13.16

Omfattar:

       offentliga tjänster avseende administration rörande 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:

       operativa tjänster tillhandahållna av turistbyråer, jfr 79.900.02

84.2 Offentliga tjänster

84.21 Tjänster avseende utrikesförvaltning

Omfattar också:

       förvaltningstjänster avseende utrikeshandel samt finansiella- och tekniska 

utrikesfrågor

Omfattar inte:

       tjänster avseende internationella katastrofer eller flyktingar, jfr 88.994.00, 

88.995.00

84.210 Tjänster avseende utrikesförvaltning

84.210.01

Tjänster avseende handläggning av internationella ärenden (utom militärärenden 

och biståndsärenden) samt ambassader och konsulat i utlandet 84.21.11

Omfattar:

       offentliga tjänster avseende administration och drift av utrikesministerier 

samt beskickningar förlagda till utlandet eller till internationella organisationer

       tjänster avseende administration, drift och stöd för informations- och 

kulturtjänster som är avsedda att spridas över nationsgränserna, inklusive 

bibliotek, läsesalar och dokumentationstjänster som finns att tillgå utomlands

84.210.02 Tjänster avseende handläggning rörande militära insatser 84.21.13

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

84.210.03 Tjänster avseende handläggning av biståndsärenden 84.21.12

Omfattar:

       offentliga tjänster avseende 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

       insatser avseende ekonomiskt bistånd till utländska regeringar

84.22 Tjänster avseende totalförsvar

Omfattar:

       administrativa tjänster avseende försvarsrelaterad foskning och utveckling 

samt tillhörande fonder 



84.221 Tjänster avseende militär operativ ledning

84.221.00 Tjänster avseende militär operativ ledning 84.22.11*

Omfattar:

       offentliga tjänster avseende 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 inte:

       tjänster avseende militära insatser i utlandet, jfr 84.210.02

       administrativa tjänster för krigsdomstolar, jfr 84.231.00, 84.232.00

       tjänster avseende utbildning som tillhandahålls av militärskolor och 

militärhögskolor, jfr 85.3, 85.4

       tjänster som tillhandahålls av militärsjukhus, jfr 86.102, 86.103

84.222 Gemensamma tjänster för totalförsvaret

84.222.00 Gemensamma tjänster för totalförsvaret 84.22.11*

Omfattar:

       tjänster som utförs av t.ex. Försvarets materielverk och Totalförsvarets 

pliktverk

84.223 Civilförsvarstjänster

84.223.00 Civilförsvarstjänster 84.22.12

Omfattar:

       tjänster avseende administration, drift och stöd rörande civilförsvar

       stödtjänster avseende utarbetande av beredskapsplaner

       verkställande av övningar med icke militära institutioner och civilbefolkning

Omfattar inte:

       tjänster avseende tillhandahållande av förnödenheter vid nationella 

katastrofer i fredstid, jfr 84.240.02

84.23 Tjänster avseende rättskipning

84.231 Åklagartjänster

84.231.00 Åklagartjänster 84.23.11*

Omfattar:

       statliga tjänster avseende företrädande och rådgivning inom det juridiska 

området för myndigheters eller tredje mans räkning

84.232 Domstolstjänster

84.232.00 Domstolstjänster 84.23.11*

Omfattar:

       offentliga tjänster avseende administration av domstolar med inriktning på 

civilrättsliga mål och brottmål, militärdomstolar samt rättsväsende i stort

       tjänster avseende utdömande av straff samt tolkning av lagen, inklusive 

civilrättsliga skiljeförfaranden

       tjänster avseende juridisk återupprättelse för felaktigt dömda personer

Omfattar inte:

       tjänster avseende rådgivning och företrädande i brottmål, civilrättsliga mål 

samt andra mål, jfr 69.10

84.233 Tjänster avseende kriminalvård

84.233.00 Tjänster avseende kriminalvård 84.23.12

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:

       tjänster avseende utbildning som tillhandahålls av fångvårdsskolor, jfr 

85.590

       tjänster avseende sjukvård, sluten som tillhandahålls på fängelser, jfr 

86.102

84.24 Polistjänster m.m.

84.240 Polistjänster m.m.

Omfattar inte:

       tjänster avseende verksamhet vid kriminaltekniska laboratorier, jfr 

71.200.05

       administrativa och operativa tjänster avseende väpnade militärstyrkor, jfr 

84.221.00, 84.222.00

       tjänster avseende administration och drift av yrkesbrandkårer och 

frivilligkårer som finansieras med offentliga medel och verkar för släckning och 

förebyggande av bränder, jfr 84.250.01

       bekämpning av översvämningar och andra naturkatastrofer, 

strandövervakning och räddningsoperationer på öppet vatten och i berg samt 

liknande aktiviteter utförda av brandkåren, jfr 84.250.02

84.240.01 Polistjänster 84.24.11

Omfattar:

       tjänster avseende administration och verksamhet som bedrivs av reguljära 

polisstyrkor och polisiära hjälpstyrkor finansierade med offentliga medel, styrkor 

för hamn-, gräns- och kustbevakning samt andra speciella polisstyrkor

       polistjänster avseende trafikövervakning, insamling av bevis på 

brottsplatser, utlänningsregistrering. samt utskrift av förhörsprotokoll

Omfattar inte:

       tjänster avseende verksamhet vid kriminaltekniska laboratorier, jfr 

71.200.05

84.240.02 Tjänster avseende annan bevakning i offentlig regi 84.24.19

Omfattar:   

       tjänster avseende övergripande administration, reglering och stöd av 

åtgärder för att främja allmän ordning och säkerhet samt utveckling av 

övergripande åtgärder inom detta område

       tjänster avseende tillhandahållande av förnödenheter vid nationella 

katastrofer i fredstid samt informationsspridning i samband med detta

84.25 Brand- och räddningskårstjänster

84.250 Brand- och räddningskårstjänster

84.250.01 Tjänster avseende släckning och förebyggande av bränder 84.25.11

Omfattar:

       tjänster avseende administration och drift av yrkesbrandkårer och 

frivilligkårer som finansieras med offentliga medel och verkar för släckning och 

förebyggande av bränder

       brandbåtstjänster

Omfattar inte:

       bekämpning av skogsbrand och tjänster avseende brandskydd, jfr 

02.409.00

       brandbekämpningstjänster vid olje- eller gasfält, t.ex. geologiska 

observationer på prospekteringsplatser, jfr 09.100.01

       tjänster avseende släckning och förebyggande av bränder på flygplatser, 

tillhandahållna av icke-specialiserade enheter, jfr 52.230.03

84.250.02 Andra brand- och räddningskårstjänster 84.25.19

Omfattar:



       tjänster avseende insatser vid översvämningar och andra naturkatastrofer

        tjänster avseende strandövervakning samt sjö- och bergräddning

       civilförsvarstjänster som tillhandahålls av armé eller polis

Omfattar inte:

       bekämpning av översvämningar och andra naturkatastrofer, 

strandövervakning och räddningsoperationer på öppet vatten och i berg samt 

liknande aktiviteter utförda av polisväsendet, jfr 84.240.01 

84.3 Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring

84.30 Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring

84.300 Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring

Omfattar inte:

       tjänster avseende icke-obligatorisk socialförsäkring, jfr huvudgrupp 65

       socialservice och sociala insatser (utan boende), jfr 88.9, 88.10 

84.300.01

Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring rörande sjukpenning, 

föräldrapenning och ersättning vid annan tillfällig arbetsoförmåga 84.30.11

Omfattar:

       offentliga tjänster avseende 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

Omfattar inte:

       offentliga tjänster avseende administration av hälso- och sjukvård, jfr 

84.123.00

       offentliga tjänster avseende administration av omsorg och socialtjänst, jfr 

84.124.00

84.300.02

Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring rörande pensionssystem för 

offentligt anställda samt annan ålders-, sjuk- och efterlevandepension än för 

offentligt anställda 84.30.12

Omfattar:

       offentliga tjänster för administration avseende pensionssystem för 

offentliganställda samt annan ålders-, sjuk- och efterlevandepension än för 

offentliganställda

       tjänster avseende administration och handhavande av pensions- och 

invaliditetssystem för offentliganställda och deras efterlevande, inklusive 

socialförsäkringssystem för att kompensera för stadigvarande förlorad inkomst 

p.g.a. olika grader av invaliditet

84.300.03 Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring rörande arbetslöshetsersättning 84.30.13

Omfattar:

       offentliga tjänster för administration, handhavande och stöd avseende 

arbetslöshetsersättning, innefattande betalningar inom ramen för 

socialförsäkring eller andra offentliga system som avser att kompensera 

privatpersoner för förlorad inkomst p.g.a. arbetslöshet.

84.300.04

Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring rörande barnbidrag och andra 

familjebidrag 84.30.14

Omfattar:

       offentliga tjänster för administration, handhavande och stöd avseende 

bidrag till hushåll och familjer med barn för vilka de har försörjningsplikt

       tjänster avseende betalning till familjer med barn för vilka föräldrarna har 

försörjningsplikt, oavsett om det finns en inkomsttagare i hushållet eller ej

       tjänster avseende betalningar till hushåll utifrån antalet barn, oavsett behov

Omfattar inte:

       tjänster avseende föräldrapenning, jfr 84.300.01



P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING

85 Tjänster avseende utbildning

85.1 Förskoleutbildningstjänster

85.10 Förskoleutbildningstjänster

85.100 Förskoleutbildningstjänster

85.100.00 Förskoleutbildningstjänster 85.10.10

Omfattar:

       tjänster avseende 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

       tjänster avseende pedagogiskt inriktad verksamhet med krav på 

pedagogiskt utbildad personal och läroplan

Omfattar inte:  

       tjänster avseende dagbarnvård (dagmammor), öppen förskola och 

barntimmar, jfr 88.910

       tjänster avseende förskoleklass, jfr 85.200

       dagsläger för barn, jfr 55.300.02

85.2 Grundskoleutbildningstjänster

85.20 Grundskoleutbildningstjänster

85.200 Grundskoleutbildningstjänster

85.200.01 Grundskoleutbildningstjänster, på distans 85.20.11

85.200.02 Andra grundskoleutbildningstjänster 85.20.12

85.3 Gymnasiala utbildningstjänster

Omfattar:

       gymnasiala utbildningstjänster för gymnasieprogram som blir mer 

specialiserad när studenten rör sig från en nivå till nästa. Dessa program kan 

vara studieförberedande eller yrkesinriktade enligt följade definitioner:

–       studieförberedande utbildning: täcker utbildning som inte är utformad 

utrryckligen för en specifik typ av yrke eller bransch eller för fortsatta studier 

inom yrkesförberedande utbildning 

–       yrkesförberedande utbildning: täcker utbildning som förbereder studenten 

för direkt tillträde inom specifika yrken, utan ytterligare utbildning. 

Godkänd fullföljning av dessa program leder till yrkeskvalifikationer relevanta för 

arbetsmarknaden. 

85.31 Studieförberedande gymnasiala utbildningstjänster

85.310 Studieförberedande gymnasiala utbildningstjänster

85.310.01 Studieförberedande högstadieutbildningstjänster, på distans 85.31.11

85.310.02 Andra studieförberedande högstadieutbildningstjänster 85.31.12

85.310.03 Studieförberedande gymnasieutbildningstjänster, på distans 85.31.21

85.310.04 Andra studieförberedande gymnasieutbildningstjänster 85.31.22

85.32 Tjänster avseende yrkesinriktad utbildning på högstadie- och gymnasienivå

85.320 Tjänster avseende yrkesinriktad utbildning på högstadie- och gymnasienivå

85.320.01 Tjänster avseende yrkesinriktad utbildning på högstadienivå, på distans 85.32.11

Omfattar också:

       tjänster avseende specialundervisning

85.320.02 Tjänster avseende annan yrkesinriktad utbildning på högstadienivå 85.32.12

Omfattar också:

       tjänster avseende specialundervisning

85.320.03 Tjänster avseende yrkesinriktad gymnasieutbildning på distans 85.32.21

85.320.04 Tjänster avseende annan yrkesinriktad gymnasieutbildning 85.32.22

85.4 Eftergymnasiala utbildningstjänster



85.41

Tjänster avseende eftergymnasial utbildning som ej förlagts till universitet eller 

högskola

85.410

Tjänster avseende eftergymnasial utbildning som ej förlagts till universitet eller 

högskola

85.410.01

Tjänster avseende eftergymnasial utbildning som ej förlagts till universitet eller 

högskola, på distans 85.41.11

Omfattar inte:

       tjänster avseende yrkesutbildning, jfr 85.410.03, 85.410.04

85.410.02

Tjänster avseende annan eftergymnasial utbildning som ej förlagts till universitet 

eller högskola 85.41.12

Omfattar inte:

       tjänster avseende yrkesutbildning, jfr 85.410.03, 85.410.04

85.410.03

Tjänster avseende eftergymnasial yrkesutbildning som ej förlagts till universitet 

eller högskola, på distans 85.41.13

Omfattar:

       tjänster avseende eftergymnasial teknisk och yrkesorienterad utbildning, på 

distans, med ett flertal olika ämnesinriktade 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.

85.410.04

Tjänster avseende annan eftergymnasial yrkesutbildning som ej förlagts till 

universitet eller högskola 85.41.14

Omfattar:

       tjänster avseende eftergymnasial teknisk och yrkesorienterad utbildning, ej 

på distans, med ett flertal olika ämnesinriktade 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.

85.42 Tjänster avseende högskoleutbildning

85.420 Tjänster avseende högskoleutbildning

85.420.01 Tjänster avseende kortare universitets- eller högskoleutbildning, på distans 85.42.11

85.420.02 Tjänster avseende annan kortare universitets- eller högskoleutbildning 85.42.12

85.420.03

Tjänster avseende universitets- eller högskoleutbildning på kandidatnivå eller 

motsvarande, på distans 85.42.21

Omfattar:

       tjänster avseende universitets- och högskoleutbildning, på distans, som 

leder till kandidatexamen, eller motsvarande

85.420.04

Tjänster avseende annan universitets- eller högskoleutbildning på kandidatnivå 

eller motsvarande 85.42.22

       tjänster avseende universitets- och högskoleutbildning, ej på distans, som 

leder till kandidatexamen, eller motsvarande

85.420.05

Tjänster avseende universitets- eller högskoleutbildning på magister-/masternivå 

eller motsvarande, på distans 85.42.31

Omfattar:

       tjänster avseende 4 eller 5 årig universitets- och högskoleutbildning, på 

distans, som leder till magister- eller masterexamen

85.420.06

Tjänster avseende annan universitets- eller högskoleutbildning på magister-

/masternivå eller motsvarande 85.42.32

Omfattar:



       tjänster avseende 4 eller 5 årig universitets- och högskoleutbildning, ej på 

distans, som leder till magister- eller masterexamen

85.420.07

Tjänster avseende universitets- eller högskoleutbildning på doktorandnivå eller 

motsvarande, på distans 85.42.41

Omfattar:

       tjänster avseende forskarutbildning, på distans, som leder till licentiat- eller 

doktorsexamen

85.420.08

Tjänster avseende annan universitets- eller högskoleutbildning på doktorandnivå 

eller motsvarande 85.42.42

Omfattar:

       tjänster avseende forskarutbildning, ej på distans, som leder till licentiat- 

eller doktorsexamen

85.5 Övriga utbildningstjänster

85.51 Tjänster avseende sport- och fritidsutbildning

85.510 Tjänster avseende sport- och fritidsutbildning

85.510.00 Tjänster avseende sport- och fritidsutbildning 85.51.10

Omfattar:

       tjänster avseende:  

–       undervisning i idrott (baseboll, basketboll, cricket, fotboll o.d.)

–       läger, idrottsundervisning

–       gymnastikundervisning

–       ridundervisning  

–       simundervisning

–       yrkesmässiga idrottsinstruktörer, idrottslärare, idrottstränare

–       undervisning i kampsporter

–       undervisning i kortspel (t.ex. bridge)

–       yogaundervisning

Omfattar inte:

       fritids- eller semesterläger som inkluderar idrottsträning eller undervisning, 

jfr 55.300.02

       tillfällig sport-och fritidsundervisning av akademiska skolor, högskolor eller 

universitet, jfr 85.10-85.42

       kulturella utbildningstjänster, jfr 85.52

85.52 Kulturella utbildningstjänster

85.520 Kulturella utbildningstjänster

85.520.01 Tjänster avseende dansskolor och annan dansundervisning 85.52.11

Omfattar:

       tjänster tillhandahållna av dansinstruktörer och dansstudios 

85.520.02 Tjänster avseende musikskolor och annan musikundervisning 85.52.12

Omfattar:

       tjänster avseende pianoundervisning och annan musikundervisning 

85.520.03 Tjänster avseende konstskolor och annan konstundervisning 85.52.13

85.520.04 Andra kulturella utbildningstjänster 85.52.19

Omfattar:

       tjänster avseende teaterundervisning (utom akademisk)

       tjänster avseende fotografiundervisning (utom kommersiell)

85.53 Trafikskoletjänster

85.530 Trafikskoletjänster

85.530.01 Tjänster avseende trafikskoleutbildning för motorfordon 85.53.11

Omfattar:

       tjänster avseende avgifter för körtkort till bil, lastbil och motorcykel

Omfattar inte:



       tjänster avseende undervisning i trafikskolor för yrkesförare, jfr 85.320

85.530.02

Tjänster avseende utbildning för flygcertifikat och skepparexamen (utom 

yrkesutbildningar) 85.53.12

Omfattar:

       tjänster avseende avgifter för icke-kommersiella flygcertifikat och 

skepparexamen 

Omfattar inte:

       tjänster avseende yrkesutbildningar, jfr 85.320

85.59 Tjänster avseende övrig utbildning

85.590 Tjänster avseende övrig utbildning

85.590.01 Tjänster avseende språkskolor och annan språkundervisning 85.59.11

Omfattar:

       tjänster avseende undervisning i språk och samtalsfärdighet

85.590.02 Tjänster avseende datautbildning 85.59.12

Omfattar:

       tjänster avseende datautbildning

85.590.03 Tjänster avseende övrig yrkesutbildning 85.59.13

Omfattar:

       tjänster avseende övrig yrkesutbildning för vuxna som inte har en definierad 

utbildningsnivå

Omfattar inte:

       tjänster avseende yrkesinriktad utbildning på högstadie- och gymnasienivå, 

jfr 85.32

       tjänster avseende eftergymnasial utbildning som förlagts eller ej förlagts på 

universitet eller högskola vilken är jämförbar med det regelrätta 

utbildningssystemet, jfr 85.410, 85.42

       utbildningstjänster som en del av sportaktiviteter, försedda av instruktörer, 

tränare o.d., jfr 85.510.00 

       kulturella utbildningstjänster, ej akademisk,  jfr 85.520

       tjänster avseende undervisning i språk och samtalsfärdighet, jfr 85.590.01

85.590.04 Stödundervisning i hemmet 85.59.14

Omfattar:

       stödundervisning i hemmet, tillhandahållna av organisationer eller 

frilansande lärare 

85.590.05 Tjänster avseende diverse övrig utbildning 85.59.19

Omfattar:

       akademiska handledningstjänster 

       stödkurser erbjudna av lärocentra

       professionella omdömeskurser 

       tjänster avseende undervisning i snabbläsning

       tjänster avseende religiös undervisning

       tjänster avseende livräddningsutbildning 

       tjänster avseende överlevnadsutbildning 

       tjänster avseende utbildning i muntliga presentationer för publik

       utbildningstjänster som inte är definierade i nivåer 

Omfattar inte:

       tjänster relaterade till alfabetiseringsprogram för vuxna, jfr 85.200.01-

85.200.02, 85.310.01-85.310.02 

       studieförberedande gymnasiala utbildningstjänster, jfr 85.31

       tjänster avseende yrkesinriktad utbildning på högstadie- och gymnasienivå, 

jfr 85.32



       tjänster avseende eftergymnasial utbildning som förlagts eller ej förlagts på 

universitet eller högskola vilken är jämförbar med det regelrätta 

utbildningssystemet, jfr 85.410, 85.42

       utbildningstjänster som en del av sportaktiviteter, försedda av instruktörer, 

tränare o.d., jfr 85.510.00 

       kulturella utbildningstjänster, ej akademisk,  jfr 85.520

       tjänster avseende undervisning i språk och samtalsfärdighet, jfr  85.590.01

85.6 Stödtjänster för utbildningsväsendet

85.60 Stödtjänster för utbildningsväsendet

85.600 Stödtjänster för utbildningsväsendet

85.600.00 Stödtjänster för utbildningsväsendet 85.60.10

Omfattar:

       tjänster avseende:

–       konsultverksamhet avseende utbildning

–       utbildningsrådgivning   

–       provverksamhet utbildning och utvärdering av utbildningsprov  

–       utveckling, marknadsföring, förmedling och försäljning av utbildningar mot 

lön eller inom ramen för ett kontrakt (ej i samband med utbildningsverksamhet)

–       organisering av studentutbytesprogram

Omfattar inte:

       tjänster avseende samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och 

utveckling,  jfr 72.20

Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER

86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård

86.1 Tjänster avseende sluten sjukvård

86.10 Tjänster avseende sluten sjukvård

Omfattar:

       kortsiktiga eller långsiktiga sjukhustjänster, dvs. medicin-, diagnos och 

behandlingstjänster tillhandahållna av allmänna sjukhus (t.ex. kommunala 

sjukhus och regionsjukhus, universitetssjukhus, militär- och fängelsesjukhus) 

och specialiserade sjukhus (t.ex. sjukhus avseende psykisk hälsa, smittsamma 

sjukdomar och förlossningar samt sanatorium)

Omfattar inte:

       tjänster tillhandahållna av kliniker avseende öppen vård, jfr 86.211 och 

86.221

86.101 Tjänster avseende sluten primärvård

86.101.00 Tjänster avseende sluten primärvård 86.10.19*

Omfattar:

       tjänster avseende sluten primärvård för patienter inskrivna vid vårdenhet på 

sjukstuga, vårdcentral eller liknande, under direkt överinseende av läkare

86.102

Tjänster avseende specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård, på 

sjukhus

Omfattar:

       tjänster avseende specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård som 

ges till patienter inskrivna vid vårdenhet på sjukhus under direkt överinseende av 

läkare. Specialiserad sluten somatisk hälsooch sjukvård utgör den andra 

vårdnivån och omfattar medicinsk utredning, behandling och omvårdnad som 

kräver mer specialiserade insatser samt större tekniska och personella resurser 

än primärvården.

86.102.01 Tjänster avseende vård på kirurgikliniker 86.10.11

Omfattar:



       tjänster avseende kirurgi som ges till patienter inskrivna vid vårdenhet på 

sjukhus under direkt överinseende av läkare

Omfattar inte:

       tjänster avseende tandkirurgi på sjukhus, jfr 86.230.01

86.102.02 Tjänster avseende vård på medicinkliniker 86.10.15*

Omfattar:

       tjänster avseende vård på medicinkliniker som ges till patienter inskrivna vid 

vårdenhet på sjukhus under direkt överinseende av läkare

86.102.03 Tjänster avseende vård på gynekologi- och obstetrikkliniker 86.10.12

Omfattar:

       tjänster avseende gynekologi och obstetrik som ges till patienter inskrivna 

vid vårdenhet på sjukhus under direkt överinseende av läkare

Omfattar också:

       tjänster avseende familjeplanering, inklusive medicinisk vård med logi 

såsom sterilisering och avbrytande av havandeskap

86.102.04 Tjänster avseende vård på rehabiliteringskliniker 86.10.13

Omfattar:

       tjänster avseende rehabilitering som ges till patienter inskrivna vid 

vårdenhet på sjukhus under direkt överinseende av läkare

86.102.05 Tjänster avseende annan sluten sjukvård som tillhandahålls av läkare 86.10.15*

Omfattar:

       tjänster avseende annan sluten sjukvård som ges till patienter inskrivna vid 

vårdenhet på sjukhus under direkt överinseende av läkare

Omfattar inte:

       tjänster avseende hälsa hos militärpersonal ute i fält, jfr 84.221.00, 

84.222.00

       privata konsultjänster till patienter inskrivna vid vårdenhet på sjukhus, jfr 

86.2 

       tjänster avseende tandvård, jfr 86.230

86.102.06 Tjänster avseende annan sluten sjukvård 86.10.19*

Omfattar:

       tjänster avseende annan sluten sjukvård för patienter inskrivna vid 

vårdenhet på sjukstuga, vårdcentral eller liknande, under direkt överinseende av 

läkare

Omfattar inte:

       laboratorietester och inspektionstjänster för alla typer av material och 

produkter, med undantag för medicinska produkter, jfr 71.200

       veterinärstjänster, jfr 75.000

       tjänster avseende mediciniska laboratorietester, jfr 86.901.01

       ambulanstjänster, jfr 86.902.00

86.103 Tjänster avseende vård på psykiatriska kliniker

86.103.00 Tjänster avseende vård på psykiatriska kliniker 86.10.14

Omfattar:

       tjänster avseende specialiserad sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård, som 

ges till patienter inskrivna vid vårdenhet på sjukhus under direkt överinseende av 

läkare

       under specialiserad psykiatrisk vård ingår såväl psykiatrisk korttidsvård som 

psykiatrisk långtidsvård, området omfattar allmän psykiatri, sluten barn- och 

ungdomspsykiatri (BUP) samt rättspsykiatri

86.2 Tjänster avseende öppen hälso- och sjukvård, tandvård

86.21 Allmänpraktiserande läkares tjänster

86.211 Tjänster avseende primärvårdsmottagningar med läkare m.m.

86.211.00 Tjänster avseende primärvårdsmottagningar med läkare m.m. 86.21.10*

86.212 Tjänster avseende annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård

Omfattar:



       tjänster avseende undersökning, vård och behandling inom annan allmän 

öppen vård, ofta med läkare i verksamheten, kan bedrivas inom 

företagshälsovård, skolhälsovård, men även vid t.ex. vaccinationsmottagningar

86.212.01 Tjänster avseende företagshälsovård 86.21.10*

86.212.02 Övriga tjänster avseende annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård 86.21.10*

86.22 Specialistläkartjänster inom öppenvård

86.221 Specialistläkartjänster inom öppenvård, på sjukhus

Omfattar:

       tjänster avseende konsultation och behandling av specialistläkare på 

sjukhusens öppenvårdsmottagningar

Omfattar också:

       tjänster avseende sjukhusansluten dag- och hemsjukvård, rehabilitering och 

psykiatri

86.221.01 Tjänster avseende analys och tolkning av medicinska bilder, på sjukhus 86.22.11*

Omfattar:

       tjänster avseende analys och tolkning av mediciniska bilder (röntgen, 

elektrokardiogram, endoskopi o.d), på sjukhus

Omfattar inte:

       tjänster avseende sluten sjukhusvård, jfr 86.101

       tjänster som tillhandahålls av medicinska laboratorier, jfr 86.901.01

86.221.02 Psykiatriska tjänster inom öppenvård, på sjukhus 86.22.19*

86.221.03 Rehabiliteringstjänster inom öppenvård, på sjukhus 86.22.19*

Omfattar inte:

       tjänster avseende sjukgymnastik, jfr 86.905.02-86.905.03

86.221.04 Andra specialistläkartjänster inom öppenvård, på sjukhus 86.22.19*

Omfattar:

       tjänster avseende konsultation och behandling av specialistläkare på 

sjukhus, tjänsterna kan t.ex. bedrivas på läkarmottagningar, privata praktiker 

med en eller flera läkare, men kan också finnas i anslutning till vårdcentraler, 

samt konsultation i patientens hem

Omfattar inte:

       tjänster avseende sluten sjukhusvård, jfr 86.101

       tjänster avseende tandvård, jfr 86.230

       tjänster tilhandahållna av barnmorskor, jfr 86.903.01

       tjänster tillhandlahållna av sjuksköterskor, jfr 86.903.02

       tjänster avseende sjukgymnastik, jfr 86.905.02-86.905.03

       tjänster som tillhandahålls av medicinska laboratorier, jfr 86.901.01

       råd avseende familjeplanering, utan medicinisk vård, jfr 88.993.02

86.222 Specialistläkartjänster inom öppenvård, ej på sjukhus

86.222.01 Tjänster avseende analys och tolkning av medicinska bilder, ej på sjukhus 86.22.11*

Omfattar:

       tjänster avseende analys och tolkning av mediciniska bilder (röntgen, 

elektrokardiogram, endoskopi o.d), ej på sjukhus

Omfattar inte:

       tjänster avseende sluten sjukhusvård, jfr 86.101

       tjänster som tillhandahålls av medicinska laboratorier, jfr 86.901.01

86.222.02 Andra specialistläkartjänster inom öppenvård, ej på sjukhus 86.22.19*

Omfattar:



       tjänster avseende konsultation och behandling av specialistläkare ej på 

sjukhus, tjänsterna kan t.ex. bedrivas på läkarmottagningar, privata praktiker 

med en eller flera läkare, men kan också finnas i anslutning till vårdcentraler, 

samt konsultation i patientens hem

Omfattar inte:

       tjänster avseende sluten sjukhusvård, jfr 86.101

       tjänster avseende tandvård, jfr 86.230

       tjänster tilhandahållna av barnmorskor, jfr 86.903.01

       tjänster tillhandlahållna av sjuksköterskor, jfr 86.903.02

       tjänster avseende sjukgymnastik, jfr 86.905.02-86.905.03

       tjänster som tillhandahålls av medicinska laboratorier, jfr 86.901.01

       råd avseende familjeplanering, utan medicinisk vård, 88.993.02

86.23 Tandläkartjänster

86.230 Tandläkartjänster

86.230.01 Tandregleringstjänster 86.23.11

Omfattar:

       tjänster avseende tandreglering, t.ex. behandling av utstående tänder, 

korsbett, överbett etc., inklusive dental kirurgi, även när denna utförs på inlagda 

sjukhuspatienter

       tjänster avseende oral kirurgi

       tjänster avseende annan specialiserad tandreglering avseende t.ex. 

parodontologi, pedodonti, endodonti samt rekonstruktion

Omfattar inte:

       konstgjorda tänder, tandproteser och tandprotesartiklar, jfr 32.501.05, 

32.502.01 

       sjukhusvårdstjänster, jfr 86.10

       tandhygenisttjänster, jfr 86.904.00 

86.230.02 Tjänster avseende annan tandvård 86.23.19

Omfattar:

       tjänster avseende diagnos och behandling av sjukdomar som påverkar 

patienten eller defekter i kaviteten i munnen, och tjänster vars mål är att 

förebygga tandsjukdomar. Dessa tjänster kan ges på hälsokliniker, såsom dom 

som är anslutna till skolor, företag, äldreboende o.d. Dessa täcker allmänna 

tandläkartjänster såsom rutinundersökningar, förebyggande tandvård och 

kariesbehandlingar 

Omfattar inte:

       konstgjorda tänder, tandproteser och tandprotesartiklar, jfr 32.501.05, 

32.502.01 

       sjukhusvårdstjänster, jfr 86.10

       tandhygenisttjänster, jfr 86.904.00 

86.9 Tjänster avseende annan hälso- och sjukvård

86.90 Tjänster avseende annan hälso- och sjukvård

86.901 Tjänster som tillhandahålls av medicinska laboratorier m.m.

86.901.01 Tjänster som tillhandahålls av medicinska laboratorier 86.90.15

Omfattar inte:

      tjänster avseende icke-mediciniska laboratorietester, jfr 71.200 

       tjänster avseende tester gällande mathygien, jfr 71.200.01

86.901.02 Tjänster avseende blod-, sperma- och organbanker 86.90.16

Omfattar:

       tjänster tillhandahållna av blod, sperma, embryo, vävnad och organbanker 

avseende transplantation, inklusive lagring och katalogisering av tillgängliga 

specimen, matchande med donerade specimen och potentiella mottagare o.d.

86.902 Ambulanstjänster

86.902.00 Ambulanstjänster 86.90.14



Omfattar:

       tjänster avseende patienttransporter i ambulans, med 

återupplivningsutrustning, medicinsk eller paramedicinsk personal 

86.903 Tjänster avseende primärvård, ej läkare

86.903.01 Graviditetsrelaterade tjänster 86.90.11

Omfattar:

       tjänster avseende tillsyn, vård etc. under graviditet och förlossning

       tjänster avseende uppföljningskontroller av mödrar efter förlossning

       tjänster avseende familjeplanering vilket involverar medicinisk vård 

86.903.02 Tjänster avseende övrig sjuksköterskevård 86.90.12

Omfattar:

       tjänster avseende omvårdnad i patienters hem eller på privata mottagningar

       tjänster avseende förlossningsvård, barnhälsovård etc.

Omfattar inte:

       tjänster avseende boende med sjuksköterskevård, jfr 87.100.00 

86.904 Tandhygienisttjänster

86.904.00 Tandhygienisttjänster 86.90.19*

86.905 Tjänster avseende fysioterapeutisk verksamhet o.d.

86.905.01 Tjänster avseende arbetsterapeutisk verksamhet 86.90.19*

Omfattar inte:

       tjänster såsom sjukgymnastik och ergoterapi, jfr 86.905.02-86.905.03

86.905.02

Tjänster avseende fysioterapeutisk verksamhet o.d., utförd av legitimerade 

yrkesutövare 86.90.13*

Omfattar:

       tjänster avseende t.ex. sjukgymnastik, kiropraktikerverksamhet och 

naprapatverksamhet.

86.905.03

Tjänster avseende fysioterapeutisk verksamhet o.d., utförd av ej legitimerade 

yrkesutövare 86.90.13*

86.909 Tjänster avseende övrig hälso- och sjukvård

86.909.01 Psykiatritjänster 86.90.18

Omfattar:

       tjänster avseende psykoanalys, psykologverksamhet och psykoterapi

86.909.02 Tjänster avseende övrig hälso- och sjukvård, utförd av legitimerade yrkesutövare 86.90.19*

Omfattar:

       tjänster avseende annan paramedicinsk vård avseende behandling inom 

talterapi, homeopati, akupunktur, näringslära etc., vilket endast utförs av 

legitimerade yrkesutövare som inte är läkare

Omfattar inte:

       tjänster såsom sjukgymnastik och ergoterapi, jfr 86.905.02-86.905.03

86.909.03

Tjänster avseende övrig hälso- och sjukvård, utförd av ej legitimerade 

yrkesutövare 86.90.19*

Omfattar:

       tjänster avseende annan paramedicinsk vård avseende behandling inom 

talterapi, homeopati, akupunktur, näringslära etc., vilket endast utförs av ej 

legitimerade yrkesutövare

Omfattar inte:

       tjänster såsom sjukgymnastik och ergoterapi, jfr 86.905.02-86.905.03

86.909.04 Tjänster avseende tillhandahållande av diagnostiska bilder utan tolkning 86.90.17

86.909.05 Tjänster avseende diverse övrig hälso- och sjukvård 86.90.19*



Omfattar inte:

       tjänster såsom sjukgymnastik och ergoterapi, jfr 86.905.02-86.905.03

87 Tjänster avseende vård och omsorg med boende

87.1 Tjänster avseende boende med sjuksköterskevård

87.10 Tjänster avseende boende med sjuksköterskevård

87.100 Tjänster avseende boende med sjuksköterskevård

87.100.00 Tjänster avseende boende med sjuksköterskevård 87.10.10

Omfattar:

       tjänster avseende boende med sjuksköterskevård som antingen kan drivas 

utan läkare eller med viss tillgång till läkare, för personer med särskilda behov 

av hälso- och sjukvårdsinsatser. Det kan t.ex. röra sig om cancer- och 

strokepatienter, personer med rehabiliteringsbehov eller andra behov av tillsyn 

och omvårdnad som gör att de har svårt att klara ett självständigt boende

Omfattar inte:  

       tjänster avseende sluten sjukvård på sjukhus, jfr 86.102, 86.103.00

       tjänster avseende boende med särskild service för personer med missbruk, 

jfr 87.202.00, 87.203.00

       tjänster avseende boende med särskild service för personer med 

utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder, jfr 87.201

       tjänster avseende vård och omsorg med särskilda boendeformer för äldre, 

jfr 87.301.00

       tjänster avseende vård och omsorg med särskilda boendeformer för 

personer med fysiska funktionshinder, jfr 87.302

       tjänster avseende sociala insatser med boende, såsom barnhem och 

temporära boenden för hemlösa, jfr 87.90

87.2

Tjänster avseende boende med särskild service för personer med 

utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem

87.20

Tjänster avseende boende med särskild service för personer med 

utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem

87.201

Tjänster avseende boende med särskild service för personer med 

utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder 

Omfattar:

       tjänster avseende heldygnsinsatser med boende till personer med 

utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder och med alkohol-, drogmissbruks- 

och spelberoendeproblem

Omfattar inte:  

       licensierade tjänster avseende sluten sjukvård för utvecklingsstörningar, 

psykiska funktionshinder och drogmissbruk, jfr 86.10

       sociala tjänster avseende boende, såsom temporära boenden för hemlösa, 

jfr 87.90

87.201.01

Tjänster avseende boende med särskild service för barn och ungdomar med 

utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder 87.20.11*

Omfattar:

       tjänster avseende heldygnsinsatser med boende till barn och ungdomar 

som är 20 år och yngre med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder

87.201.02

Tjänster avseende boende med särskild service för vuxna med 

utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder 87.20.12*

Omfattar:

       tjänster avseende heldygnsinsatser med boende till vuxna som är äldre än 

20 år med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder

87.202

Tjänster avseende boende med särskild service för barn och ungdomar med 

missbruksproblem

87.202.00

Tjänster avseende boende med särskild service för barn och ungdomar med 

missbruksproblem 87.20.11*

Omfattar:



       tjänster avseende heldygnsinsatser med boende till barn och ungdomar 

som är 20 år och yngre med, alkohol-, drogmissbruks- och 

spelberoendeproblem

87.203

Tjänster avseende boende med särskild service för vuxna med 

missbruksproblem

87.203.00

Tjänster avseende boende med särskild service för vuxna med 

missbruksproblem 87.20.12*

Omfattar:

       tjänster avseende heldygnsinsatser med boende till vuxna som är äldre än 

20 år med, alkohol-, drogmissbruks- och spelberoendeproblem

87.3

Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och 

funktionshindrade personer

87.30

Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och 

funktionshindrade personer

Omfattar inte:  

       kombinerat boende och sjukvård under ledning av läkare, jfr 86.1

       kombinerat boende och sjukvård utan övervakning av en läkare, jfr 

87.100.00

       sociala tjänster med boende där medicinsk behandling eller utbildning inte 

är viktigt, jfr 87.90

87.301 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer

87.301.00 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer 87.30.11

Omfattar:

       tjänster avseende heldygnsinsatser i särskilda boendeformer med service 

och omvårdnad för människor som är 65 år och äldre och behöver särskilt stöd i 

t.ex. ålderdomshem, servicehus, gruppboende, sjukhem o.d.

Omfattar också:

       tjänster avseende hemsjukvård

       tjänster avseende korttidsboende

87.302

Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för 

funktionshindrade personer

87.302.01

Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för 

funktionshindrade barn och ungdomar 87.30.12

Omfattar:

       tjänster avseende heldygnsinsatser i bostad med särskild service till barn 

och ungdomar med fysiska funktionshinder

Omfattar också:

       tjänster avseende korttidsboende

87.302.02

Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för 

funktionshindrade vuxna 87.30.13

Omfattar:

       tjänster avseende heldygnsinsatser i bostad med särskild service till vuxna 

med fysiska funktionshinder

Omfattar också:

       tjänster avseende korttidsboende

87.9 Tjänster avseende annan vård och omsorg med boende

87.90 Tjänster avseende annan vård och omsorg med boende

87.901

Tjänster avseende andra former av sociala insatser med boende för barn och 

ungdomar

Omfattar inte:  

       finansiering och administrativa tjänster avseende obligatorisk 

socialförsäkring, jfr 84.300

       tjänster avseende boende med sjuksköterskevård, jfr 87.100.00 

       korttidsboende för katastrofoffer, jfr 88.993.02, 88.994.00, 88.995.00



87.901.00

Tjänster avseende andra former av sociala insatser med boende för barn och 

ungdomar 87.90.11

Omfattar:

       tjänster avseende heldygnsinsatser med boende till barn och ungdomar 

som är 20 år och yngre med sociala problem

Omfattar inte:  

       tjänster avseende boende med särkild service för barn och ungdomar med 

utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder och missbruksproblem, jfr 

87.201.01, 87.202.00

       adoption, jfr 88.993.03

87.902

Tjänster avseende diverse andra former av sociala insatser med boende för 

vuxna

87.902.01 Tjänster avseende sociala insatser med boende för misshandlade kvinnor 87.90.12

87.902.02 Tjänster avseende andra former av sociala insatser med boende för vuxna 87.90.13

Omfattar:

       tjänster avseende omsorg och sociala insatser vid t.ex. härbärgen, 

kvinnohus och övernattningshem för hemlösa

Omfattar inte:  

       tjänster avseende boende med särskild service  för vuxna med 

utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder och missbruksproblem, jfr 

87.201.02, 87.203.00

       tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och 

funktionshindrande personer,  jfr 87.30

88 Tjänster avseende öppna sociala insatser

88.1

Tjänster avseende öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade 

personer

88.10

Tjänster avseende öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade 

personer

Omfattar inte:  

       finansiering och administrativa tjänster avseende obligatorisk 

socialförsäkring, jfr 84.300

88.101 Tjänster avseende öppna sociala insatser för äldre personer

88.101.01 Besöks- och stödtjänster för äldre personer 88.10.11

88.101.02 Tjänster avseende dagcentrum för äldre personer 88.10.12

88.102 Tjänster avseende öppna sociala insatser för funktionshindrade personer

Omfattar:

       tjänster avseende avlösar- och ledsagarservice

       hemtjänstverksamhet   

       tjänster avseende daglig verksamhet t.ex. dagcentrum och servicecentraler 

till personer med fysiska och psykiska funktionshinder eller utvecklingsstörning   

       tjänster avseende personlig assistans

Omfattar inte:

       tjänster avseende skolbarnomsorg t.ex. fritidshem och familjedaghem, jfr 

88.910.01

       tjänster avseende omsorg av små barn hos dagbarnvårdare, dagmamma, 

barntimmar, öppen förskola och parklek, jfr 88.910.02

88.102.01 Tjänster avseende yrkesmässig rehabilitering för funktionshindrade personer 88.10.13

Omfattar:

       tjänster avseende yrkesmässig rehabilitering för funktionshindrade 

personer, under förutsättning att den teoretiska utbildningen är begränsad

Omfattar inte:



       tjänster avseende yrkesmässig rehabilitering för funktionshindrade 

personer, när den teoretiska utbildningen är övervägande, jfr huvudgrupp 85

88.102.02 Besöks- och stödtjänster för funktionshindrade barn och ungdomar 88.10.14*

88.102.03 Besöks- och stödtjänster för funktionshindrade vuxna 88.10.14*

88.102.04 Tjänster avseende dagcentrum för funktionshindrade vuxna 88.10.15

Omfattar inte:

      tjänster avseende dagvård för funktionshindrade barn och ungdomar, jfr 

88.910.03

88.9 Tjänster avseende andra öppna sociala insatser

88.91 Tjänster avseende dagbarnvård

88.910 Tjänster avseende dagbarnvård

Omfattar:

       tjänster avseende skolbarnomsorg t.ex. fritidshem och familjedaghem

       tjänster avseende omsorg rörande små barn hos dagbarnvårdare, 

dagmamma, barntimmar, öppen förskola och parklek

88.910.01

Tjänster avseende skolbarnomsorg, utom dagvård för funktionshindrade barn 

och ungdomar 88.91.11*

Omfattar inte:

      tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för 

funktionshindrade barn och ungdomar, jfr 87.302.01

      barnvaktstjänster, jfr 88.910.04

88.910.02

Tjänster avseende dagbarnvård, utom dagvård för funktionshindrade barn och 

ungdomar 88.91.11*

Omfattar inte:

      tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för 

funktionshindrade barn och ungdomar, jfr 87.302.01

      barnvaktstjänster, jfr 88.910.04

88.910.03 Tjänster avseende dagvård för funktionshindrade barn och ungdomar 88.91.12

Omfattar:

       sociala tjänster som inte avser boende och består av dagvård och 

skolbarnomsorg till funktionshindrade barn och ungdomar 

88.910.04 Barnvaktstjänster 88.91.13

88.99 Tjänster avseende övriga öppna sociala insatser

88.991 Tjänster avseende övrig vägledning och rådgivning rörande barn och ungdomar

Omfattar inte:

      tjänster avseende finansiering och administration av obligatorisk 

socialförsäkring, jfr 84.300

88.991.00 Tjänster avseende övrig vägledning och rådgivning rörande barn och ungdomar 88.99.11*

Omfattar:

       tjänster avseende öppna sociala insatser (rådgivning, kontaktperson, 

kontaktfamiljer, personligt stöd för barn och ungdom, som är 20 år och yngre, 

med sociala problem)

       tjänster avseende verksamhet vid ungdomsbyråer (-kontor, -enheter, -

centrum, -center)

       tjänster avseende förebyggande arbete för barn och ungdom

       tjänster avseende strukturerade öppenvårdsprogram för vård/behandling 

eller sysselsättning/social träning

Omfattar inte:

       utbildningsrådgivning för barn, jfr 85.600.00

88.992 Tjänster avseende öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem

88.992.00 Tjänster avseende öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem 88.99.12*

Omfattar:



       tjänster avseende öppna sociala insatser för vuxna alkohol-, narkotika- och 

läkemedelsmissbrukare

       tjänster avseende individuellt behovsprövade öppna insatser

       tjänster avseende bistånd som avser boende (sociala insatser till hjälp för 

eget boende med boendestöd)   

       tjänster avseende övriga öppna insatser, såsom; dagverksamhet och 

förebyggande arbete

88.993 Tjänster avseende övriga öppna sociala insatser för vuxna

88.993.01

Tjänster avseende individ- och familjeomsorg, utredningar om ekonomiskt 

bistånd och liknande 88.99.12*

Omfattar inte:

       sjukvård i hemmet, jfr 86.903.02

       tjänster avseende dagcentrum för äldre och funktionshindrade vuxna, jfr 

88.101.02, 88.102.04

88.993.02

Tjänster avseende individ- och familjeomsorg, äktenskapsrådgivning och 

liknande 88.99.19*

88.993.03 Tjänster avseende övrig individ- och familjeomsorg för familjer 88.99.11*

Omfattar:

       tjänster avseende övrig rådgivning för enskilda personer och familjer, 

vanligtvis barnets föräldrar, som tillhandahålls i hemmet eller på annan plats. 

Sådana tjänster kan gälla problem med uppförande och uppfostran eller andra 

frågor rörande barn, t.ex. problem med skilsmässohem, skola, utveckling och 

barnmisshandel. Andra tjänster kan gälla medling, adoption etc.

88.993.04 Tjänster avseende yrkesmässig rehabilitering för arbetslösa 88.99.13

Omfattar:

       tjänster avseende yrkesmässig rehabilitering och habilitation för arbetslösa, 

under förutsättning att den teoretiska utbildningen är begränsad

Omfattar inte:

      tjänster avseende yrkesmässig rehabilitering när den teoretiska utbildningen 

är övervägande, jfr huvudgrupp 85

      tjänster avseende yrkesmässig rehabilitering och habilitation för 

funktionshindrade personer, under förutsättning att utbildningskomponenten är 

begränsad, jfr 88.102.01

88.994 Tjänster avseende humanitära insatser

88.994.00 Tjänster avseende humanitära insatser 88.99.19*

Omfattar:

       tjänster avseende humanitära hjälporganisationers administration och 

genomförande av sociala insatser som t.ex. röda korset och rädda barnen

       internationella hjälpåtgärder såsom flyktinghjälp och insatser vid 

hungersnöd

88.995 Tjänster avseende drift av flyktingförläggning

88.995.00 Tjänster avseende drift av flyktingförläggning 88.99.19*

Omfattar inte:

      hotell- och logitjänster, jfr huvudgrupp 55

R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID

90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster

90.0 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster

90.01 Tjänster som tillhandahålls av artister

90.010 Tjänster som tillhandahålls av artister

90.010.00 Tjänster som tillhandahålls av artister 90.01.10

Omfattar:

       tjänster som tillhandahålls av skådespelare, sångare, musiker, dansare, 

stuntpersoner, kommentatorer, konferencierer, programledare, föreläsare, talare, 

cirkusartister och andra scenframställningar



Omfattar också:

       tjänster som tillhandahålls av frilansande modeller

90.02 Stödtjänster till artistisk verksamhet

90.020 Stödtjänster till artistisk verksamhet

Omfattar inte:

       tjänster tillhandahållna av skådespelar- och artistagenter, jfr 74.900.07

       tjänster avseende rollbesättning, jfr 78.100.02

90.020.01

Tjänster avseende produktion och presentation av evenemang inom artistisk 

verksamhet 90.02.11

Omfattar:

       tjänster avseende produktion och presentation för:

–       teater-, opera-, ballet-, musikalföreställningar och konserter  

–       dockföreställningar

–       cirkusföreställningar

Omfattar inte:

       tjänster avseende produktion och presentation för fyrverkerie och "ljud och 

ljus"-shower, jfr 93.290.03

90.020.02

Tjänster avseende PR och organisation av evenemang inom artistisk 

verksamhet 90.02.12

Omfattar:

       tjänster avseende marknadsföring och organisation för:

–       teater-, opera-, ballet-, musikalföreställningar och konserter  

–       dockföreställningar

–       cirkusföreställningar

90.020.03 Andra stödtjänster till artistisk verksamhet 90.02.19

Omfattar:

       tjänster avseende förvaltning av artisters rättigheter

       tjänster avseende andra stödtjänster som utförs av scenografer, 

kostymörer, ljussättare m.fl.

       övriga stödtjänster till artisk verksamhet

Omfattar inte:

       tjänster avseende förvaltning av rättigheter rörande kinematografiska och 

audiovisuella arbeten, jfr 59.130.02  

       tjänster avseende förvaltning av filmrättigheter, jfr 59.130.02

90.03 Litterärt och konstnärligt skapande

90.030 Litterärt och konstnärligt skapande

90.030.01

Tjänster som tillhandahålls av författare, kompositörer, skulptörer och andra 

konstnärer, utom artistisk verksamhet med scenframträdanden 90.03.11

Omfattar:

       tjänster tillhandahålla av individuella konstnärer såsom kompositörer, 

skulptörer, konstmålare, serietecknare, graverare, etsare o.d. 

       tjänster tillhandahållna individuella författare för alla ämnen, inklusive 

skönlitterärt- och fackskrivande 

     tjänster tillhandahållna av frilansande journalister 

     tjänster avseende restaurering av konstverk

Omfattar inte:

       tjänster avseende restaurering av orglar och andra historiska instrument, jfr 

33.190.00

       film- och video-produktionstjänster samt tjänster avseende efterproduktion, 

jfr 59.110, 59.120

       tjänster som tillhandahålls av artister, jfr 90.010.00



       tjänster avseende för möbler (utom restaurering på museum), jfr 95.240.00

90.030.02

Originalverk från författare, kompositörer och andra konstnärer, utom artister 

som gör scenframträdanden, bildkonstnärer, grafiska konstnärer och skulptörer 90.03.12

Omfattar originalverk av:

       författare: bokmanus

       kompositörer: originalmusik, inte upphovsrättsskyddade masterinspelningar 

som framställts av detta

       andra artister, utom artister som gör scenframträdanden, bildkonstnärer, 

grafiska konstnärer och skulptörer 

Omfattar inte:

       tjänster avseende artister som gör scenframträdanden, jfr 90.010.00

       originalverk från bildkonstnärer, grafiska konstnärer och skulptörer, jfr 

90.030.03

90.030.03 Originalverk från bildkonstnärer, grafiska konstnärer och skulptörer 90.03.13

Omfattar:

       målningar och teckningar; originalverk avseende gravyrer, tryck och 

litografier; originalverk avseende skulpturer och statyer, i vilket material som 

helst 

Omfattar inte:

       statyer som inte är originalverk från konstnärer, jfr 23.701, 23.709

90.04 Operativa tjänster avseende teatrar, konserthus o.d.

90.040 Operativa tjänster avseende teatrar, konserthus o.d.

90.040.00 Operativa tjänster avseende teatrar, konserthus o.d. 90.04.10

Omfattar:

       operativa tjänster avseende teatrar, konserthus, operahus, musiksalar, 

inklusive biljettjänster 

       operativa tjänster avseende multifunktionella centra och liknande 

anläggningar som är övervägande kulturella

Omfattar inte:

       operativa tjänster avseende biografer, jfr 59.140.00

       biljettjänster tillhandahållna av agenturer, jfr  79.900.06

       operativa museitjänster, jfr 91.020.01

       operativa tjänster avseende stadiums och arenor, avsedda för en mängd 

olika ändamål, jfr 93.11 

91 Biblioteks-, arkiv- och museitjänster m.m.

91.0 Biblioteks-, arkiv- och museitjänster m.m.

91.01 Biblioteks- och arkivtjänster

91.011 Bibliotekstjänster

91.011.00 Bibliotekstjänster 91.01.11

Omfattar:

       tjänster avseende upprättande av samlingar, katalogisering, bevarande och 

sökning av böcker o.d.

       uthyrning av böcker, cd-, dvd- och grammofonskivor

       foto- och filmbibliotekstjänster

Omfattar inte:

       tjänster avseende uthyrning mot betalning av inspelade videoband och dvd 

skivor, jfr 77.220.00

       tjänster avseende uthyrning mot betalning av böcker, jfr 77.290.07

91.012 Arkivtjänster

91.012.00 Arkivtjänster 91.01.12

Omfattar:



       tjänster avseende förvaltning (upprättande av samlingar, katalogisering, 

bevarande och sökning) av offentliga arkiv

       förvaltning av historiska arkiv och bildarkiv

91.02 Museitjänster

91.020 Museitjänster

91.020.01 Operativa museitjänster 91.02.10

Omfattar:

       tjänster avseende utställning av olika slags samlingar (konst-, vetenskaps- 

och tekniksamlingar, historiska samlingar)

       anordnande av speciella utställningar

       förvaltning och konservering av samlingarna

Omfattar inte:

    försäljnings- och visningstjänster som tillhandahålls av kommersiella 

konstgallerier, jfr 47.006.11

    restaureringstjänster avseende konstverk och samlingsobjekt, jfr 90.030.01

    biblioteks- och arkivtjänster, jfr 91.01

    tjänster avseende historiska minnesmärken och byggnader och liknande 

sevärdheter, jfr 91.030.00

    botaniska trädgårdars och djurparkers tjänster, jfr 91.040.01

91.020.02 Museisamlingar 91.02.20

Omfattar:

       samlingar och samlarobjekt av historiskt, etnografiskt, zoologiskt, botaniskt, 

mineralogiskt, anatomiskt eller numismatiskt intresse

91.03

Tjänster avseende vård av historiska minnesmärken och byggnader och 

liknande sevärdheter

91.030

Tjänster avseende vård av historiska minnesmärken och byggnader och 

liknande sevärdheter

91.030.00

Tjänster avseende vård av historiska minnesmärken och byggnader och 

liknande sevärdheter 91.03.10

Omfattar:

       tjänster avseende besöksverksamhet i anslutning till historiska 

minnesmärken och byggnader

       bevarande eller återuppbyggnad av historiska minnesmärken och 

byggnader

Omfattar inte:

       renovering och restaurering av historiska minnesmärken, jfr avdelning F

91.04 Botaniska trädgårdars, djurparkers och naturreservats tjänster

91.040 Botaniska trädgårdars, djurparkers och naturreservats tjänster

91.040.01 Botaniska trädgårdars och djurparkers tjänster 91.04.11

Omfattar:

       tjänster avseende besöksverksamhet i anslutning till botaniska trädgårdar 

och djurparker

       tjänster avseende bevarande och underhåll av botaniska trädgårdar och 

djurparker

Omfattar inte:

       naturreservattjänster och naturvård, jfr 91.040.02

91.040.02 Naturreservatstjänster, inklusive naturvårdstjänster 91.04.12

Omfattar:

       tjänster avseende besöksverksamhet i anslutning till naturreservat    

       övervakning och naturvård rörande nationalparker och naturreservat



Omfattar inte:

       tjänster avseende drift av fiskevatten för fritidsfiske och jaktreservat, jfr 

93.199.03

92 Spel- och vadhållningstjänster

92.0 Spel- och vadhållningstjänster

92.00 Spel- och vadhållningstjänster

92.000 Spel- och vadhållningstjänster

92.000.01 Speltjänster i form av bordsspel 92.00.11

Omfattar:

       speltjänster i form av bordsspel som roulett, backgammon, poker m.m.    

92.000.02 Spelautomatstjänster 92.00.12

Omfattar:

       tjänster avseende spelautomatstjänster, videospel, lyckohjul m.m. i 

vinstsyfte med spelavgift

Omfattar inte:

       tjänster avseende spel utan vinstsyfte, jfr 93.290.04

92.000.03 Speltjänster i form av lotterier, sifferspel och bingospel 92.00.13

Omfattar:

       speltjänster i form av lotterier

       speltjänster i form av skraplotter 

       speltjänster i form av bingospel

       speltjänster i form av andra lotterier samt sifferspel

92.000.04 Speltjänster på internet 92.00.14

92.000.05 Andra speltjänster 92.00.19

92.000.06 Vadhållningstjänster på internet 92.00.21

Omfattar:

       vadhållningstjänster på internet avseende trav, hästkapplöpning och 

hundkapplöpning

       vadhållningstjänster på internet avseende idrottstävlingar

       vadhållningstjänster på internet avseende andra evenemang

92.000.07 Andra vadhållningstjänster 92.00.29

Omfattar:

       andra vadhållningstjänster avseende trav, hästkapplöpning och 

hundkapplöpning

       andra vadhållningstjänster avseende idrottstävlingar

       andra vadhållningstjänster avseende andra evenemang

93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster

93.1 Sporttjänster 

93.11 Operativa tjänster för idrottsanläggningar

Omfattar:

       tjänster avseende drift av sportanläggningar för inomhus- eller 

utomhusaktiviteter     

       tjänster avseende organiserande av sportevenemang inomhus eller 

utomhus för professionella eller amatörer av organisationer med egna 

anläggningar

Omfattar inte:

       tjänster avseende drift av skidliftar, jfr 49.390.04  

       tjänster avseende uthyrning av sportutrustning, jfr 77.210.00

       tjänster avseende drift av gymanläggningar, jfr 93.130.00

       tjänster avseende verksamhet i parker och på stränder, jfr 93.290.01

93.111 Operativa tjänster för skidsportanläggningar

93.111.00 Operativa tjänster för skidsportanläggningar 93.11.10*



93.112 Operativa tjänster för golfbanor

93.112.00 Operativa tjänster för golfbanor 93.11.10*

93.113 Operativa tjänster för motorbanor

93.113.00 Operativa tjänster för motorbanor 93.11.10*

93.114 Operativa tjänster för trav- och galoppbanor

93.114.00 Operativa tjänster för trav- och galoppbanor 93.11.10*

93.119 Operativa tjänster för sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar

93.119.00 Operativa tjänster för sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 93.11.10*

93.12 Sportklubbars och idrottsföreningars tjänster

93.120 Sportklubbars och idrottsföreningars tjänster

93.120.00 Sportklubbars och idrottsföreningars tjänster 93.12.10

Omfattar:

       tjänster avseende organisation och förvaltning av sportsevenemang som 

tillhandahålls av sportsklubbar, exempelvis inom fotboll, simning, bowling, 

boxning, schack o.d.  

Omfattar inte:

       tjänster avseende sportundervisning av individuella lärare, tränare, jfr 

85.510.00

       tjänster avseende drift av sportanläggningar, jfr 93.11

       tjänster avseende organiserande av sportevenemang inomhus eller 

utomhus för proffs- eller amatöridrottare av sportklubbar med egna 

anläggningar, jfr 93.11

93.13 Gymtjänster

93.130 Gymtjänster

93.130.00 Gymtjänster 93.13.10

Omfattar:

       tjänster tillhandahållna av anläggningar och sportsklubbar avseende fitness 

och kroppsbyggning (bodybuilding)

Omfattar inte:

       sportinstruktionstjänster tillhandahållna av enskilda lärare och tränare, jfr 

85.510.00

93.19 Andra sporttjänster

93.191 Tjänster avseende tävling med hästar

93.191.00 Tjänster avseende tävling med hästar 93.19.19*

93.199 Övriga sporttjänster

93.199.01 Tjänster avseende PR för evenemang inom idrott och fritidsbetonad sport 93.19.11

Omfattar:

       tjänster avseende sportevenemang som utövas av producenter eller 

promotorer, med eller utan egna anläggningar

Omfattar inte:

       tjänster avseende organiserande av sportevenemang inomhus eller 

utomhus för proffs- eller amatöridrottare av sportklubbar med eller utan egna 

anläggningar, jfr 93.11, 93.120.00

93.199.02 Idrottsmäns tjänster 93.19.12

Omfattar:

       tjänster tillhandahållna av indviduella idrottsmän och atleter för egen 

räkning

93.199.03 Stödtjänster till idrott och fritidsverksamhet 93.19.13

Omfattar:

       tjänster avseende sportserier och reglerande organ

       tjänster avseende idrottsmän, domare, tidtagare o.d.

       tjänster avseende bergs-, fiske- och jakt guider



       tjänster avseende drift av fiskevatten för fritidsfiske och jaktreservat

       tjänster avseende tävlingsstall för hundar

Omfattar inte:

       tjänster avseende uthyrning av sportutrustning, jfr 77.210.00

       tjänster avseende träning av vakthundar, jfr 80.100.03

       tjänster avseende inrättningars sport- och fritidsutbildning, jfr 85.510.00

       tjänster avseende sportundervisning av individuella lärare, tränare, jfr 

85.510.00

93.199.04 Andra tjänster inom idrott och fritidsbetonad sport 93.19.19*

Omfattar:

       tjänster avseende fallskärmshoppning, skärmflygning, sportdykning o.d.

Omfattar inte:

       tjänster avseende verksamhet i park- och på stränder, jfr 93.290.01

93.2 Andra fritids- och nöjestjänster

93.21 Nöjes- och temaparkstjänster

93.210 Nöjes- och temaparkstjänster

93.210.00 Nöjes- och temaparkstjänster 93.21.10

Omfattar:

       tjänster avseende drift av olika attraktioner t.ex. karuseller, nöjesparker, 

vattenrutschbanor, veteranjärnvägar   

93.29 Övriga fritids- och nöjestjänster

93.290 Övriga fritids- och nöjestjänster

93.290.01 Operativa tjänster för fritidsparker och badanläggningar 93.29.11

Omfattar:

       tjänster avseende fritidsparker (utan logi) och badplatser, inklusive 

tillhandahållande av badhus, låsbara skåp, stolar o.d.

Omfattar inte:

       tjänster avseende drift av campingplatser, uppställningsområden för 

husvagnar, fritidsläger samt fiske- och jaktläger för kortvariga besökare, jfr 

55.300

93.290.02 Diverse andra rekreationstjänster 93.29.19

Omfattar:

       tjänster avseende drift av danslokaler

       tjänster avseende drift av skidbacke

       tjänster avseende drift av transportanläggningar för fritidsändamål t.ex. 

småbåtshamnar

Omfattar inte:

       tjänster avseende drift av bergbanor, skidliftar, linbanor o.d., jfr 49.390.04

       operativa tjänster för idrottsanläggningar, jfr 93.11

       servering av drycker vilket utförs av diskotek, jfr 56.300.00

93.290.03 Tjänster avseende fyrverkerier och "ljud och ljus"-shower 93.29.21

93.290.04 Myntautomattjänster 93.29.22

Omfattar:

       tjänster avseende drift av avgiftsbelagda spel som flipperspel och 

bordsfotboll

Omfattar inte:

       tjänster avseende spelautomatstjänster, videospel, lyckohjul m.m. i 

vinstsyfte med spelavgift, jfr 92.000.02

       nöjes- och temaparkstjänster, jfr 93.210.00

93.290.05 Andra nöjestjänster 93.29.29



Omfattar:

       tjänster avseende drift av andra nöjestjänster t.ex. tjurfäktning och rodeo

Omfattar inte:

       tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag, jfr 68.320.03

       tjänster avseende verksamhet som utövas av agenter och agenturer för 

privatpersoners räkning, jfr 74.900.07

       tjänster av agenturer och byråer som arbetar med rollbesättning, jfr 

78.100.02

       tjänster avseende teater- och cirkusgrupper, jfr 90.010.00

S ANDRA TJÄNSTER

94 Tjänster som tillhandahålls av intresseorganisationer

94.1

Tjänster avseende intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och 

yrkesorganisationer

94.11

Tjänster avseende intressebevakning inom bransch- och 

arbetsgivarorganisationer

94.111 Tjänster avseende intressebevakning inom branschorganisationer

94.111.00 Tjänster avseende intressebevakning inom branschorganisationer 94.11.10*

Omfattar:

       tjänster avseende organisationer där medlemmarnas intressen i första hand 

gäller utveckling och stimulans av företag inom en särskild näringsgren eller 

bransch, inklusive jordbruk, respektive skapande av ekonomisk tillväxt och 

gynnsamt företagsklimat inom ett visst geografiskt område eller en 

samhällssektor utan inriktning på någon särskild näringsgren

       tjänster vid handelskammare, hantverksföreningar o.d.

       tjänster avseende informationsspridning, PR-verksamhet för 

branschorganisationers räkning

Omfattar inte:

       tjänster avseende PR-verksamhet som genomförs av andra för 

branschorganisationers räkning, jfr 70.210.00

       tjänster avseende intressebevakning inom arbetstagarorganisationer, jfr 

94.200.00

94.112 Tjänster avseende intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer

94.112.00 Tjänster avseende intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 94.11.10*

94.12 Tjänster avseende intressebevakning inom yrkesorganisationer

94.120 Tjänster avseende intressebevakning inom yrkesorganisationer

94.120.00 Tjänster avseende intressebevakning inom yrkesorganisationer 94.12.10

Omfattar:

       tjänster avseende organisationer där medlemmarnas intressen i första hand 

gäller en särskild akademisk disciplin eller ett visst yrke eller ett tekniskt 

fackområde, t.ex. förbund som representerar läkare, jurister, revisorer, 

ingenjörer, arkitekter o.d.

       tjänster avseende organisationer vars medlemmar ägnar sig åt 

vetenskaplig, akademisk eller kulturell verksamhet, såsom författare, konstnärer, 

artister av olika slag, journalister osv.  

       tjänster avseende informationsspridning, upprättande och övervakning av 

yrkesetiska regler, företrädande gentemot staten

Omfattar också:

       tjänster avseende vetenskapliga samfund

Omfattar inte:

       tjänster avseende utbildning som tillhandahålls av dessa organisationer, jfr 

huvudgrupp 85

94.2 Tjänster avseende intressebevakning inom arbetstagarorganisationer

94.20 Tjänster avseende intressebevakning inom arbetstagarorganisationer

94.200 Tjänster avseende intressebevakning inom arbetstagarorganisationer

94.200.00 Tjänster avseende intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 94.20.10



Omfattar:

       tjänster avseende representation, förhandling och informationsspridning 

gällande medlemmars uppfattningar om deras arbetssituation samt 

organisatoriska tjänster för samordnade åtgärder, vilka tillhandahålls av 

föreningar vars medlemmar är främst anställda

Omfattar inte:

       tjänster avseende utbildning som tillhandahålls av dessa organisationer, jfr 

huvudgrupp 85

94.9 Tjänster som tillhandahålls av andra intresseorganisationer

94.91 Tjänster som tillhandahålls av religiösa organisationer

94.910 Tjänster som tillhandahålls av religiösa organisationer

94.910.00 Tjänster som tillhandahålls av religiösa organisationer 94.91.10

Omfattar:

       tjänster avseende religiös andakt och undervisning som tillhandahålls direkt 

till de troende av kyrkor, moskéer, tempel, synagogor och olika religiösa 

samfund samt av fristående präster

       tjänster avseende mission

       religiösa tjänster vid dop, konfirmation, bröllop, begravning etc.   

       tjänster som tillhandahålls av kloster, inklusive gästhemsverksamhet

       övriga religiösa tjänster

Omfattar inte:

       tjänster avseende utbildning som tillhandahålls av dessa organisationer, jfr 

huvudgrupp 85

       tjänster avseende hälso- och sjukvårdsverksamhet som tillhandahålls av 

dessa organisationer, jfr huvudgrupp 86

       tjänster avseende sociala tjänster som utförs av dessa organisationer, jfr 

huvudgrupperna 87, 88

94.92 Tjänster som tillhandahålls av politiska organisationer

94.920 Tjänster som tillhandahålls av politiska organisationer

94.920.00 Tjänster som tillhandahålls av politiska organisationer 94.92.10

Omfattar:

       tjänster avseende politiska organisationer samt sidoorganisationer till 

politiska partier såsom t.ex. ungdomsorganisationer, som ägnar sig i första hand 

åt att påverka beslutsfattandet i styrande organ genom att partimedlemmar eller 

partisympatisörer placeras på politiska poster, vilket bl.a. inbegriper 

informationsspridning, PR-verksamhet, penninginsamling o.d

94.99 Övriga tjänster som tillhandahålls av andra intresseorganisationer

94.990 Övriga tjänster som tillhandahålls av andra intresseorganisationer

Omfattar:

       tjänster avseende organisationer som inte direkt hör till ett politiskt parti, 

utan istället arbetar för en allmän fråga genom opinionsbildning, politisk 

påverkan, penninginsamling o.d.

94.990.01 Tjänster som tillhandahålls av organisationer som försvarar mänskliga rättigheter 94.99.11

Omfattar:

       tjänster avseende medborgarinitiativ och proteströrelser

94.990.02 Tjänster som tillhandahålls av miljöskyddsgrupper 94.99.12

Omfattar:

       tjänster tillhandahållna av intresseorganisationer i syfte att främja 

miljöskydd med hjälp av informationsspridning, politiskt inflytande, insamlingar 

o.d.

94.990.03 Tjänster från organisationer för speciella gruppers skydd 94.99.13

Omfattar:

       tjänster avseende organisationer som verkar för skydd och bättre villkor för 

särskilda grupper, t.ex. etniska grupper och minoriteter



94.990.04 Andra tjänster från organisationer för angelägenheter av samhälleligt intresse 94.99.14

Omfattar:

       tjänster avseende patriot- och krigsveteranorganisationer

       tjänster avseende andra stödorganisationer för offentliga inrättningar och 

utbildningsinstitutioner

94.990.05 Ungdomsorganisationers tjänster 94.99.15

Omfattar:

       tjänster tillhandahållna av föreningar bestående av ungdomar och barn 

       tjänster tillhandahållna av studentföreningar och studentklubbar

       tjänster tillhandahållna av föreningar såsom scouter o.d.

Omfattar inte:

       rums- eller lägenhetstjänster för studenter i studenthem och på internat, jfr 

55.900.01

94.990.06 Tjänster från kulturorganisationer och organisationer för fritidsverksamhet 94.99.16

Omfattar:

       tjänster avseende hembygdsföreningar, poesi- och litteratursällskap, 

bokklubbar, föreningar för historia, trädgårdsodling, film och foto, musik och 

konst, hantverks- och samlarföreningar, sällskapsklubbar, festivalföreningar o.d.

Omfattar inte:

      tjänster tillhandahållna av professionella konstnärliga grupper och 

organisationer ,fr 90.020

       tjänster tillhandahållna av sportsklubbar, jfr 93.120.00

94.990.07 Tjänster från andra organisationer av samhälleligt och socialt intresse 94.99.17

Omfattar:

       tjänster avseende konsumentföreningar, automobilklubbar, organisationer 

för socialt umgänge såsom rotaryklubbar, ordenssällskap o.d.

94.990.08 Övriga tjänster som tillhandahålls av intresseorganisationer 94.99.19

Omfattar:

       tjänster tillhandahållna av föreningar för husägare samt hyresgästföreningar 

(utom juridiskt försvar)

       tjänster tillhandahållna av övriga intresseorganisationer 

Omfattar inte:

      tjänster tillhandahållna av yrkesorganisationer, jfr 94.120.00

94.990.09 Tjänster avseende stipendietilldelning från intresseorganisationer 94.99.20

Omfattar:

       tjänster avseende stipendietilldelning från intresseorganisationer eller 

stiftelser, vanligtvis för att finansiera aktiviteter för utbildning, förskning eller 

allmänna samhälleliga och sociala intressen 

Omfattar inte:

      kreditgivningstjänster, jfr jfr 64.190.003-64.190.09, 64.920

      tjänster avseende insamling för välgörande ändamål ämnat för socialt 

arbete, jfr 88.994.00

95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar

95.1 Tjänster avseende reparation av datorer och kommunikationsutrustning

95.11 Tjänster avseende reparation av datorer och kringutrustning

95.110 Tjänster avseende reparation av datorer och kringutrustning

95.110.00 Tjänster avseende reparation av datorer och kringutrustning 95.11.10

Omfattar:

       tjänster avseende reparation av datorer och kringutrustning:

–       stationära datorer 



–       bärbara datorer

–       magnetiska hårddiskar, USB-minnen och andra lagringsenheter

–       optiska diskenheter (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)

–      skrivare

–      bildskärmar

–      tangentbord

–      datamusar, joystick, tillbehör till styrkulor

–      interna och externa datamodem 

–      dataservrar

–      scannrar, inklusive scanner till streckkoder

–      läsare till smartcard

–      virtual reality-hjälmar

–      dataprojektorer

Omfattar också:

       tjänster avseende reparation och underhåll av:

–       datorterminaler, såsom bankomater, terminaler på försäljningsställen, inte 

mekaniskt drivna 

–       handdatorer 

Omfattar inte:

      tjänster avseende reparation och underhåll av kopieringsapparater, jfr 

33.120.06

      tjänster avseende reparation och underhåll av trådlösa modem, jfr 

95.120.00

95.12 Tjänster avseende reparation av kommunikationsutrustning

95.120 Tjänster avseende reparation av kommunikationsutrustning

95.120.00 Tjänster avseende reparation av kommunikationsutrustning 95.12.10

Omfattar:

       tjänster avseende reparation och underhåll av trådlösa telefoner, 

mobiltelefoner, modem, bärvågsutrustning, faxapparater, 

kommunikationsutrustning för överföring av signaler (t.ex. routrar, bryggor, 

modem), kombinerade sändare och mottagare, TV- och videokameror för 

yrkesmässigt bruk

95.2 Tjänster avseende reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar

95.21 Tjänster avseende reparation av hemelektronik

95.210 Tjänster avseende reparation av hemelektronik

95.210.00 Tjänster avseende reparation av hemelektronik 95.21.10

Omfattar:

       tjänster avseende reparation och underhåll av  konsumentelektronik, TV-

apparater, radiomottagare, videobandspelare (VCR), cd-spelare, mp3-spelare, 

videokameror avsedda för hushåll

Omfattar inte:

       tjänster avseende reparation och service av kalkylatorer, jfr 33.120.06

       reparation och service av TV- och videokameror för yrkesmässigt bruk, jfr 

95.120.00

95.22

Tjänster avseende reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem 

och trädgård

95.220

Tjänster avseende reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem 

och trädgård

95.220.00

Tjänster avseende reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem 

och trädgård 95.22.10

Omfattar:

       tjänster avseende reparation och service av hushållsapparater,  kylskåp, 

kaminer, tvättmaskiner, torktumlare, luftkonditioneringsapparater av rumstyp o.d.

       reparation och service avseende hem- och trädgårdsutrustning:



       gräsklippare, snöslungor, lövblåsare, trimmer o.d.

Omfattar inte:

       tjänster avseende reparation och underhåll av motordrivna handverktyg, jfr 

33.120.07

       tjänster avseende reparation av elsystem samt system för vatten, gas, 

avlopp, värme och luftkonditionering,  jfr 43.2

95.23 Tjänster avseende lagning av skodon och lädervaror

95.230 Tjänster avseende lagning av skodon och lädervaror

95.230.00 Tjänster avseende lagning av skodon och lädervaror 95.23.10

Omfattar:

       specialiserade tjänster avseende reparation av skodon, baggage och 

handväskor

95.24 Tjänster avseende reparation av möbler och heminredning

95.240 Tjänster avseende reparation av möbler och heminredning

95.240.00 Tjänster avseende reparation av möbler och heminredning 95.24.10

Omfattar:

       tjänster avseende omstoppning, ytbehandling, reparation och restaurering 

av möbler och heminredningsartiklar inklusive kontorsmöbler

Omfattar också:

       hopsättning och montering av fristående möbler t.ex. lagerhyllor och 

bokhyllor

95.25 Tjänster avseende reparation av ur och guldsmedsvaror

95.250 Tjänster avseende reparation av ur och guldsmedsvaror

95.250.01 Tjänster avseende reparation av ur 95.25.11

Omfattar inte:

       tjänster avseende reparation av stämpelur, tids- och datumstämplar, tidlås 

och liknande apparater för tidregistrering, jfr 33.130.01

95.250.02 Tjänster avseende reparation av guldsmedsvaror 95.25.12

95.29 Tjänster avseende reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar

95.290 Tjänster avseende reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar

95.290.01 Tjänster avseende reparation och ändringar av kläder och hushållstextilier 95.29.11

Omfattar:

       tjänster avseende konststoppning, lagning eller renovering av använda 

textilkläder och hushållstextilier

Omfattar inte:

       tjänster avseende reparation och lagning av läder-, skinn- och pälskläder jfr 

95.230.00

95.290.02 Tjänster avseende reparation av cyklar 95.29.12

95.290.03 Tjänster avseende reparation och underhåll av musikinstrument 95.29.13

Omfattar:

       tjänster avseende reparation och underhållning av musikinstrument

       tjänster avseende stämning av piano och andra musikinstrument

Omfattar inte:

       tjänster avseende restaurering och reparation av orglar och historiska 

instrument, jfr 33.190.00

95.290.04 Tjänster avseende reparation och underhåll av idrottsutrustning 95.29.14

Omfattar:

       tjänster avseende reparation och underhåll av skidor, snowboards, 

vattenskidor, surfbrädor och liknande utrustning; skridskor och rullskridskor 



       tjänster avseende reparation och underhåll av andra artiklar och utrustning 

för sporter eller utomhussporter (tennis- och badmintonrackets, golf- och 

hockeyklubbor o.d.)

Omfattar inte:

       tjänster avseende reparation av sport-och fritidsvapen, jfr 33.110.04 

95.290.05 Tjänster avseende övriga reparationer av hushållsartiklar och personliga artiklar 95.29.19

Omfattar:

       tjänster avseende reparation och service av övriga personliga artiklar och 

hushållsartiklar, t.ex. leksaker, böcker, nyckelservice "medan-du -väntar", 

inplastning av identitetskort

       tjänster avseende reparation av belysningsartiklar

Omfattar inte:

       tjänster avseende reparation av motordrivna handverktyg, jfr 33.120.07

       tjänster avseende reparation av och restaurering av konstverk t.ex. 

målningar, jfr 90.030.01

       tjänster avseende reparation av belysningsutrustning för yrkesmässigt 

bruk, jfr 33.140.02

96 Andra konsumenttjänster

96.0 Andra konsumenttjänster

96.01 Tvätteritjänster

96.011 Tjänster avseende industri- och institutionstvätt

96.011.01

Tjänster avseende kemtvätt (inklusive rengöring av pälsartiklar), industri- och 

institutionstvätt 96.01.12*

Omfattar:

       tjänster avseende kemtvätt av kläder och andra textilier, päls och 

läderartiklar

96.011.02 Tjänster avseende pressning, industri- och institutionstvätt 96.01.13*

Omfattar:

       tjänster avseende pressning av kläder och andra textilartiklar 

Omfattar inte:

       tjänster avseende strykning i hemmet, jfr 96.012.06

96.011.03 Tjänster avseende färgning, industri- och institutionstvätt 96.01.14*

Omfattar:

       tjänster avseende färgning av kläder och andra textilartiklar, ej i samband 

med produktion av dessa artiklar 

Omfattar inte:

       tjänster avseende färgning av garn och tyg, jfr 13.300.01, 13.300.03

96.011.04 Tjänster avseende annan rengöring av textilier, industri- och institutionstvätt 96.01.19*

Omfattar:

       tjänster avseende 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 också:

       tjänster avseende avhämtning och leverans av tvätt

Omfattar inte:

       tjänster avseende uthyrning av kläder (utom arbetskläder), även om tvätt 

av dessa varor ingår i verksamheten, jfr 77.290.05

       kemtvätt, jfr 96.011.01

96.012 Tjänster avseende konsumenttvätt

96.012.01 Tvättomattjänster 96.01.11

Omfattar:



        tjänster avseende avgiftsbelagda maskiner för tvätt

96.012.02 Tjänster avseende kemtvätt (inklusive rengöring av pälsartiklar), konsumenttvätt 96.01.12*

Omfattar:

       tjänster avseende kemtvätt av kläder och andra textilier, päls och 

läderartiklar

96.012.03 Tjänster avseende pressning, konsumenttvätt 96.01.13*

Omfattar:

       tjänster avseende pressning av kläder och andra textilartiklar 

Omfattar inte:

       tjänster avseende strykning i hemmet, jfr 96.012.06

96.012.04 Tjänster avseende färgning, konsumenttvätt 96.01.14*

Omfattar:

       tjänster avseende färgning av kläder och andra textilartiklar, ej i samband 

med produktion av dessa artiklar 

Omfattar inte:

       tjänster avseende färgning av garn och tyg, jfr 13.300.01, 13.300.03

96.012.05 Tjänster avseende annan rengöring av textilier, konsumenttvätt 96.01.19*

Omfattar:

       tjänster avseende 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 också:

       tjänster avseende avhämtning och leverans av tvätt 

Omfattar inte:

       tjänster avseende uthyrning av kläder (utom arbetskläder), även om tvätt 

av dessa varor ingår i verksamheten, jfr 77.290.05

       kemtvätt, jfr 96.011.01

        tjänster avseende hämtning och avlämning av tvätt i hemmet, jfr 96.012.06

       tjänster avseende tvättning, städning och strykning i hemmet, jfr 96.012.06

        tjänster avseende städning av textilier, möbeltyg och mattor i hemmet, jfr 

96.012.06

96.012.06 Tjänster avseende textiltvätt i hemmet 96.01.15

Omfattar:

       tjänster avseende tvättning, städning och strykning i hemmet 

        tjänster avseende städning av textilier, möbeltyg och mattor

Omfattar också:

       tjänster avseende hämtning och avlämning av tvätt i hemmet 

96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård

96.021 Tjänster avseende hårvård

96.021.01 Tjänster avseende hårvård för kvinnor och flickor 96.02.11

Omfattar:

       tjänster avseende hårtvättning, hårklippning och andra frisörtjänster för 

kvinnor och flickor

Omfattar inte:

       tjänster avseende hårvård i hemmet, jfr 96.021.02

96.021.02 Tjänster avseende hårvård i hemmet 96.02.14*

Omfattar:

       tjänster avseende hårvård, rakning och skäggtrimmning i hemmet

96.021.03 Tjänster avseende hårvård för män och pojkar 96.02.12

Omfattar:



       tjänster avseende hårtvättning, hårtrimmning, hårklippning och andra 

frisörtjänster för män och pojkar

       tjänster avseende rakning och skäggtrimmning

Omfattar inte:

       tjänster avseende hårvård i hemmet, jfr 96.021.02

96.021.04 Människohår, obearbetat 96.02.20

96.022 Tjänster avseende skönhetsvård

96.022.01 Tjänster avseende hudvård, manikyr och pedikyr 96.02.13

Omfattar:

       ansikts- och skönhetsbehandlingar, inklusive kosmetiska behandlingar 

       tjänster avseende manikyr och pedikyr

       konsultationstjänster avseende skönhet, ansiktsvård och smink 

Omfattar inte:

       hälso- och sjukvårdstjänster avseende ansiktslyftning, jfr 86.102.01

       tjänster avseende kosmetiska behandlingar samt tjänster avseende 

manikyr och pedikyr, i hemmet, jfr 96.022.03

96.022.02 Annan skönhetsvård 96.02.19

Omfattar:

       tjänster avseende personlig hygien, kroppsvård, hårborttagning, behandling 

med ultraviolett och infraröd strålning samt övrig kroppsvård

Omfattar inte:

       tjänster avseende sjukvård, jfr 86

96.022.03 Tjänster avseende skönhetsvård, hudvård, manikyr och pedikyr, i hemmet 96.02.14*

Omfattar:

       tjänster avseende kosmetiska behandlingar samt tjänster avseende 

manikyr och pedikyr, i hemmet

96.03 Begravningstjänster

96.030 Begravningstjänster

Omfattar inte:

       religiösa begravningstjänster, jfr 94.910.00

96.030.01 Begravningsplats- och krematorietjänster 96.03.11

Omfattar:

       begravningsplatsers tjänster avseende underhåll av kyrkogård och 

gravplatser samt kremering

       försäljning och uthyrning av gravplatser

96.030.02 Begravningsbyråtjänster 96.03.12

Omfattar:

       tjänster i samband med förberedelser inför begravning och kremering, 

utförande av begravningar, transport av de dödas kroppar

Omfattar också:

       tjänster avseende begravning och kremering av djur

Omfattar inte:

       tjänster avseende religiös begravningsverksamhet, jfr 94.910.00

96.04 Tjänster avseende kroppsvård

96.040 Tjänster avseende kroppsvård

96.040.00 Tjänster avseende kroppsvård 96.04.10

Omfattar:

       tjänster avseende fysiskt välbefinnande som tillhandahålls av turkiska bad, 

bastu-, hälso- och ångbad, solarier, hälsobrunnar, spabehandlingar, 

viktminskningsinstitut, massage

Omfattar inte:



       tjänster avseende medicinsk massage och terapi, jfr 86.905, 86.909

       tjänster avseende gym och institutioner för kroppsbyggnad, jfr 93.130.00

96.09 Övriga konsumenttjänster

96.090 Övriga konsumenttjänster

96.090.01 Tjänster avseende vård av sällskapsdjur 96.09.11

Omfattar:

       tjänster avseende inackordering, trimning, passning, tatuering och dressyr 

av sällskapsdjur

Omfattar inte:

       veterinärtjänster för sällskapsdjur, jfr 75.000.01

       träning av djur för sport eller nöje, jfr 93.19

96.090.02 Eskortservice 96.09.12

Omfattar:

       eskorttjänster

       tjänster tillhandahållna av prostituerade 

96.090.03 Övriga myntautomattjänster 96.09.13

Omfattar:

       avgiftsbelagda maskiner för personliga tjänster såsom fotoautomater, 

personvågar, blodtrycksmätare, skoputsmaskiner, avgiftsbelagda förvaringsskåp

Omfattar inte:

       tjänster avseende avgiftsbelagda maskiner för tvätt, jfr 96.012.01

       avgiftsbelagda maskiner för spel- och vadhållningstjänster, jfr 92.000.02, 

93.290.04

       personliga skoputsningstjänster, jfr 96.090.04

96.090.04 Diverse andra tjänster 96.09.19

Omfattar:

       tjänster som tillhandahålls av:

–       kontakt- och äktenskapsförmedlingar  

–       grafologer och spiritister

–       tatuerings- och piercingstudior

–       bärare, parkeringsvakter och skoputsare

–       släktforskningsinstitut

–       offentliga toaletter o.d.

Omfattar inte:

       tjänster avseende parkeringsplatstjänster, jfr 52.219.06

T

TJÄNSTER AVSEENDE FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS 

PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER FÖR EGET BRUK

97 Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll

97.0 Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll

97.00 Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll

97.000 Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll

97.000.01 Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll: barnomsorg 97.00.11

Omfattar:

       tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll i form av barnomsorg, 

exempelvis tjänster tillhandahållna av barnvakter, barnsköterskor och liknande 

personal avseende barnomsorg

97.000.02 Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll: äldreomsorg, utom sjukvård 97.00.12

Omfattar:

       tjänster avseende förvärsarbete i hushåll i form av äldre omsorg, utom 

sjukvård, till exempel:



–       tvättning och påklädning, matning, administrativa åtaganden, socialt 

umgänge

–       inhandling och förberedelser av måltider

–       omvårdnad och assistans i hemmet, utom medicinsk vård

–       övriga assistanstjänster till icke-självständiga äldre personer i hemmet 

(hushållsarbete, tvättning och strykning o.d.)

97.000.03

Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll: hemtjänst, för vuxna med 

funktionsnedsättning, utom sjukvård 97.00.13

Omfattar:

       tjänster avseende förvärsarbete i hushåll i form av hemtjänst för vuxna med 

funktionsnedsättning, utom sjukvård, till exempel:

–       tvättning och påklädning, matning, administrativa åtaganden, socialt 

umgänge

–       inhandling och förberedelser av måltider

–       omvårdnad och assistans i hemmet, utom medicinsk vård

–       övriga assistanstjänster till icke-självständiga funktionshindrande vuxna 

personer, i hemmet (hushållsarbete, tvättning och strykning o.d.)

97.000.04

Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll: boendestöd och hushållsnära 

tjänster 97.00.14

Omfattar:

       tjänster avseende förvärvsarbete i form av boendestöd och hushållsnära 

tjänster, till exempel:

–       hushållsarbeten, trädgårdsarbete, tjänster avseende tvättning, städning och 

strykning i hemmet, inhandling och förberedelser av måltider, omhändertagande 

av husdjur i hemmet o.d. 

       tjänster avseende förvärvsarbete tillhandahållna av specialiserad personal 

som utför icke-dagliga assistanstjänster, till exempel:

–       tjänster avseende IT-support i hemmet, stödundervisning i hemmet, tjänster 

avseende hårvård i hemmet och andra skönhetsbehandlingar 

97.000.05 Andra tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll 97.00.19

Omfattar:

       andra tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll tillhandahållna av 

specialiserade hembiträden, till exempel kockar, servitörer, betjänter, 

trädgårdsmästare, chaufförer o.d. 

98

Tjänster avseende hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget 

bruk

98.1 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse varor för eget bruk

98.10 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse varor för eget bruk

98.100 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse varor för eget bruk

98.100.00 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse varor för eget bruk 98.10.10

98.2 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk

98.20 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk

98.200 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk

98.200.00 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk 98.20.10

U

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















































































x Ändring i rubrik


