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Snemma á árinu 1994 gaf Hagstofan út 1. útgáfu
af Íslenskri atvinnugreinaflokkun – ÍSAT 95. Sú útgáfa
var ætluð til bráðabirgða þar sem líklegt þótti að
upplýsingasöfnun Hagstofunnar og endurflokkun
fyrirtækja í fyrirtækjaskrá hennar á árinu 1994 leiddi
í ljós ágalla, óvissu um flokkun og túlkunarvandamál,
væru skilgreiningar einstakra atvinnugreinarnúmera
ekki nægilega skýrar. Þetta hefur komið á daginn og
því gefur Hagstofan ritið út að nýju. Helstu breytingar
frá 1. útgáfu eru þær að nokkrar villur hafa verið
leiðréttar, á nokkrum stöðum hefur verið horfið frá
sundurliðun og atvinnugreinarnúmer verið sameinuð
og í nokkrum tilvikum hefur heitum atvinnugreina
eða skilgreiningartextum verið breytt til að auka
skýrleika og eyða óvissu um röðun. Þá hefur
atriðisorðaskrá verið aukin og endurbætt. Við þetta
verk hefur Hagstofan m.a. stuðst við ýmsar ábendingar
frá forsvarsmönnun fyrirtækja og sem fyrr notið
fulltingis samverkamanna sinna á Þjóðhagsstofnun.
Íslensk atvinnugreinaflokkun – ÍSAT 95 tekur gildi

í opinberri hagskýrslugerð 1. janúar 1995. Frá þeim
tíma verður henni beitt í fyrirtækjaskrá, í
launaskýrslum, vinnumarkaðsskýrslum, atvinnuvegaskýrslum og við þjóðhagsreikningagerð. Flokkunin
verður ennfremur tekin upp í skattskrám á árinu 1995.
Atvinnugreinaflokkunin hefur verið birt með
auglýsingu nr. 620 23. nóvember 1994 í B-deild
Stjórnartíðinda. Þar er kveðið á um gildistöku hennar
1. janúar 1995 svo og afnám fyrri Atvinnuvegaflokkunar Hagstofu Íslands frá sama tíma. Sú útgáfa
sem hér birtist, er samhljóða auglýsingu Stjórnartíðinda en þetta rit geymir að auki yfirlit yfir flokkunarkerfið, samsvörunarskrár við eldri flokkun auk
atriðisorðaskrár sem ætti að auðvelda notkun
flokkunarkerfisins til muna.
Um frekari skýringar vísast til formála 1. útgáfu
og inngangs þessa rits.
Hagstofu Íslands í desember 1994
Hallgrímur Snorrason

Formáli 1. útgáfu
Íslensk atvinnugreinaflokkun – ÍSAT 95 er nýtt
kerfi fyrir flokkun atvinnustarfsemi í hagskýrslum sem
tekur gildi 1. janúar 1995. ÍSAT 95 er byggð á
samræmdri atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins sem liggur til grundvallar sams konar
flokkunum í öllum ríkjum Evrópska efnahagssvæðisins. ÍSAT 95 leysir af hólmi eldri Atvinnuvegaflokkun Hagstofunnar sem staðið hefur nær óbreytt
frá árinu 1970.
Í samningum um Evrópska efnahagssvæðið eru
meðal annarra ákvæði um víðtækt samstarf
aðildarríkja í hagskýrslugerð. Meginmarkmið þessa
samstarfs er að hagskýrslur ríkjanna verði sem mest
sambærilegar og samanburðarhæfar og er að því stefnt
með samræmingu aðferða, flokkunarkerfa, gagnasöfnunar, úrvinnslu og framsetningu hagskýrslna.
Samkvæmt EES-samningnum er samstarf
aðildarríkjanna ýmist háð beinum fyrirmælum í
reglugerðum og tilskipunum eða að því unnið innan

ramma sérstakrar hagskýrsluáætlunar EES-ríkjanna.
Ein þeirra reglugerða, sem EES-ríkin hafa tekið
með formlegum hætti upp í samning sinn, lýtur að
flokkun atvinnugreina. Hafa EFTA-ríkin, sem aðild
eiga að samningnum, skuldbundið sig til að beita nýrri
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins í
hagskýrslum sínum frá og með 1. janúar 1995. Í þessu
felst að frá og með árinu 1995 muni öll EES-ríkin
skilgreina og flokka atvinnustarfsemi með
samræmdum hætti í allri hagskýrslugerð og á öllum
stigum hennar. Af þessu leiðir að tryggt á að vera að
upplýsingar um tiltekna starfsemi eða atvinnugrein í
einu ríki verði samanburðarhæfar við sams konar
atvinnugreinaupplýsingar í öðrum EES-ríkjum. Í
þessu sambandi verður að hafa í huga að flokkun
upplýsinga eftir atvinnugreinum þykir áhugaverð á
mjög mörgum sviðum hagskýrslugerðar. Til dæmis
um þetta má nefna þjóðhagsreikninga með skiptingu
heildarframleiðslu, uppruna hagvaxtar o.fl. eftir

atvinnugreinum, atvinnuvegaskýrslur sem sýna
rekstur, efnahag, tekjur, vinnuafl, stærðardreifingu
fyrirtækja o.fl. eftir atvinnugreinum og sama máli
gegnir um vinnumarkaðsskýrslur um atvinnu og
atvinnuleysi, tekjuskýrslur og margt fleira.
Fyrir íslenska hagskýrslugerð og stjórn efnahagsmála skiptir meginmáli að unnt sé að bera saman
hagtölur eftir atvinnugreinum á eins óyggjandi hátt
og kostur er við tölur þeirra ríkja sem Íslendingar eiga
mest viðskipti við og bera sig oftast saman við. Að
auki er ákvörðun um upptöku nýrrar atvinnugreinaflokkunar hér á landi tímabær þar sem gildandi
flokkunarkerfi er orðið mjög gamalt, kemur illa heim
við nútíma atvinnustarfsemi á ýmsum sviðum og er
ekki nægilega samhæft þeirri flokkun atvinnugreina
sem mest er beitt á alþjóðavettvangi og í alþjóðlegum
hagskýrslum. Með upptöku íslenskrar atvinnugreinaflokkunar, sem reist er á samræmdu evrópsku kerfi
næst það markmið að koma á nýrri flokkun sem tekur
mið af núverandi atvinnuháttum og er sambærileg við
flokkun annarra þjóða.

Í inngangi hér á eftir er rakið hvernig staðið hefur
verið að verki við samningu nýrrar atvinnugreinaflokkunar. Við þetta starf hefur Hagstofan notið
liðsinnis starfsmanna fjölmargra stofnana, samtaka
og fyrirtækja. Sérstaklega má hér nefna Þjóðhagsstofnun og sérfræðinga hennar, þá Gamalíel Sveinsson
og Eyjólf Sverrisson og embætti ríkisskattstjóra, en
þar hefur samstarfið mætt mest á Jóni Guðmundssyni.
Þá hafa ýmis ráðuneyti og atvinnugreinasamtök lagt
þessu verki mikið lið. Hagstofan vill hér með flytja
þessum aðilum öllum svo og þeim starfsmönnum
þeirra, sem átt hafa hlut að máli, bestu þakkir fyrir
liðveislu þeirra.
Af hálfu Hagstofunnar hafa þau Jónína M.
Guðnadóttir og Ásmundur Sigurjónsson mest komið
að þessu verki ásamt undirrituðum, en Þyrí Baldursdóttir
hefur annast umbrot þessa rits.

Hagstofu Íslands í janúar 1994
Hallgrímur Snorrason
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1. Inngangur

1.Þróun atvinnugreinaflokkunar á alþjóðavettvangi
Atvinnugreinaflokkun er meðal mikilvægustu
flokkunarkerfa í hagskýrslugerð. Í henni felst að
efnahags- og framleiðslustarfsemi er skipað niður með
einhlítum hætti eftir greinum. Tilgangurinn með slíkri
skiptingu er þríþættur:
a) Flokkunin gefur færi á að unnt sé að bera
saman stöðu ólíkra atvinnugreina á tilteknum tíma
og þróun þeirra frá einu ári til annars eða yfir lengra
tímabil. Með þessu má fá vitneskju um mikilvægi
greinanna – atvinnuskiptingu þjóðarinnar – og
mismunandi vöxt þeirra og viðgang.
b) Hún gefur kost á athugunum á framvindu
innan tiltekinna greina, á umsvifum, rekstri og
efnahag, hvort starfseminni hafi farið fram eða aftur.
c) Samhæfð flokkun efnahagsstarfsemi eftir
atvinnugreinum í mismunandi ríkjum gefur færi á
samanburði milli ríkja sem væri marklaus ef ríkin
beittu ekki samræmdu og einhlítu flokkunarkerfi. Af
þessum ástæðum hefur um langt árabil verið lögð
mikil áhersla á alþjóðasamstarf um helstu flokkunarkerfi í hagskýrslugerð, lengst af á sviði Sameinuðu
þjóðanna en hin síðari ár einnig á sviði Efnahagsstofnunarinnar í París, OECD, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Evrópubandalagsins.
Fyrsta alþjóða atvinnugreinaflokkunin var unnin
á vegum Efnahags- og félagsmálaráðs Sameinuðu
þjóðanna og var hún gefin út árið 1948 undir heitinu
International Standard Classification of all economic
activities (skammstafað ISIC). Endurskoðaðar útgáfur
af ISIC voru samþykktar árin 1958 (ISIC, 1. endursk.)
og 1968 (ISIC, 2. endursk.). Á áttunda áratugnum
var enn hafist handa við endurskoðun ISIC. Þessi
vinna tók langan tíma og henni lauk ekki fyrr en árið
1989 með samþykkt þriðju endurskoðunar
flokkunarkerfisins.
Þrátt fyrir þá alþjóðastöðlun á flokkun
atvinnugreina, sem unnin hafði verið á vegum
Sameinuðu þjóðanna, tók Evrópubandalagið upp eigin
atvinnugreinaflokkun árið 1970, Nomenclature
générale des Activitées économique dans les
Communautés Européennes (skammstafað NACE).
Var ástæðan sú, að ISIC þótti ekki gefa færi á nógu
ítarlegri sundurgreiningu þar sem flokkunin var
miðuð við þarfir allra ríkja heims án tillits til

efnahagsstigs þeirra fremur en við þarfir þróuðustu
iðnríkja. NACE var ekki samrýmanleg ISIC, 2.
endursk. Flokkunin var einungis notuð innan
Evrópubandalagsins en aðildarríkjunum var þó að
nokkru í sjálfsvald sett hvort þau beittu henni eða eigin
kerfi við flokkun grunnupplýsinga. Þó skyldi
framsetning í hagskýrslum bandalagsins byggð á
NACE. EB-ríkin voru sem aðilar að
hagskýrslusamstarfi
Sameinuðu
þjóðanna
skuldbundin til að nota ISIC við framsetningu
hagskýrslna sinna á alþjóðavettvangi. Notkun NACE
hafði og í för með sér erfiðleika við samanburð á
atvinnustarfsemi í ríkjum Evrópubandalagsins og í
öðrum iðnríkjum. Því var ákveðið að taka yrði upp
sameiginlegt flokkunarkerfi fyrir öll ríki bandalagsins
en jafnframt skyldi stuðst við kerfi Sameinuðu
þjóðanna eftir föngum. Var komið á samstarfsnefnd á
vegum hagstofa EB og Sameinuðu þjóðanna um
endurskoðun ISIC en ekki náðist samkomulag um eitt
sameiginlegt flokkunarkerfi fyrir allan heiminn.
Niðurstaðan varð því sú, að Sameinuðu þjóðirnar gáfu
út ISIC, 3. endursk., en Evrópubandalagið gaf út
NACE, 1. endursk. Þrátt fyrir það er endurskoðun
NACE byggð á ISIC, 3. endursk. og samrýmanleg
henni en sundurliðun er yfirleitt ítarlegri.
NACE, 1. endursk. var gefin út með reglugerð EB
9. október 1990 (nr. 3037/90). Kveður hún á um að
aðildarríki EB séu skyldug til að taka flokkunarkerfið
upp frá og með 1. janúar 1993 og beita því jafnt við
flokkun grunnupplýsinga sem við framsetningu
skýrslna.
Samkvæmt flokkunarkerfinu í NACE, 1. endursk.
er atvinnulífið flokkað í atvinnugreinar með fjórum
tölustöfum. Umfram þessa skylduflokkun er ríkjunum
heimilt að sundurliða atvinnugreinar enn frekar, en
þó verður alltaf að vera unnt að fella frekari sundurliðun undir næstu tölu fyrir ofan. Á sviðum þar sem
atvinnulíf ríkjanna er mjög fáskrúðugt er einnig
heimilt að notast við minni sundurliðun en á fjóra
tölustafi.

2. Íslensk atvinnugreinaflokkun
Fyrsta íslenska atvinnugreinaflokkunin,
Atvinnuvegaflokkun Hagstofunnar, var gefin út af
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Hagstofu Íslands árið 1962 og reist á ISIC, 1. endursk.
frá 1958. Þessi flokkun var endurskoðuð árið 1968
og aftur árið 1970 með hliðsjón af viðauka við ISIC,
1. endursk. frá árinu 1964. Frá 1970 hefur gagnger
endurskoðun ekki farið fram hér á landi en á sama
tíma hafa víðast hvar í nágrannaríkjunum verið
notaðar atvinnugreinaflokkanir sem byggðar eru á
ISIC, 2. endursk. Sú útgáfa var aldrei tekin upp hér á
landi en nokkur dæmi eru um að henni hafi verið
beitt í gagnasöfnum og við framsetningu skýrslna.
Fyrir u.þ.b. áratug var Hagstofan komin vel á veg með
að þýða og staðfæra ISIC, 2. endursk., en áður en því
verki lauk var hafist handa við þriðju endurskoðun
ISIC. Þótti þá ekki lengur grundvöllur til nýrrar útgáfu
hér á landi og var ákveðið að bíða niðurstöðu þriðju
endurskoðunar ISIC. Áður en henni var lokið höfðu
EB- og EFTA-ríkin hafið viðræður um samning um
Evrópskt efnahagssvæði. Í þeim hluta samningsgerðarinnar, sem laut að hagskýrslum, beindist
athyglin m.a. strax að hinni nýju atvinnugreinaflokkun EB, NACE, 1. endursk. og urðu ríkin ásátt
um að taka upp þá flokkun fremur en flokkun Sameinuðu þjóðanna.
Skuldbinding sú um atvinnugreinaflokkun, sem
EFTA-ríkin gengust undir með EES-samningnum,
felur í sér að ríkin beiti NACE, 1. endursk. eða
innlendri hliðstæðu hennar með samræmdum hætti
frá og með árinu 1995 en þá kemur hagskýrsluhluti
samningsins að mestu til framkvæmda. Áskilið er að
ríkin flokki grunnupplýsingar eftir fullri sundurliðun
NACE á fjóra stafi en þau eru ekki skuldbundin til að
láta af hendi gögn eða birta skýrslur sínar í meira en
þriggja stafa sundurliðun. Er ástæðan sú að sundurliðun á fjóra stafi er í ýmsum tilvikum svo ítarleg að
hætta er á að unnt sé að rekja upplýsingar til einstakra
fyrirtækja.
3. ÍSAT 95 – undirbúningur og tilhögun
Sem fyrr segir var reglugerð EB um upptöku NACE,
1. endursk. gefin út árið 1990. Reglugerðin og sjálf
flokkunin var þýdd á íslensku í tengslum við gerð
EES-samningsins á árunum 1991 og 1992 en þá lágu
skýringar og nákvæmar skilgreiningar ekki fyrir.
Hagstofan hófst handa við undirbúning nýrrar
íslenskrar atvinnugreinaflokkunar árið 1992. Var þá
meðal annars leitað fyrirmynda hjá hagstofum
annarra ríkja. Varð fljótt ljóst að útgáfa Dana væri
heppilegasta fyrirmyndin.

Danska hagstofan, Danmarks Statistik, gaf út nýja
atvinnugreinaflokkun, Dansk Branchekode (DB93),
í mars 1992 með það fyrir augum að taka NACEflokkunina í notkun í janúar 1993 eins og reglugerð
EB fyrirskipar. Danir töldu sig hafa þörf fyrir
nákvæmari sundurgreiningu en fjögurra stafa NACEkerfið leyfir og nota því tvo tölustafi til viðbótar í
útgáfu sinni. Auk þess hefur danska útgáfan að geyma
ítarlegar lýsingar á þeirri starfsemi sem felst í hverri
grein flokkunarinnar.
Íslenska útgáfan er í meginatriðum sniðin eftir
dönsku atvinnugreinaflokkuninni en jafnframt var
ensk útgáfa Evrópubandalagsins af NACE, 1. endursk.
höfð til hliðsjónar. Sem fyrr segir er ástæða þess að
stuðst var við dönsku útgáfuna í meiri mæli en sjálfa
EB-útgáfuna fyrst og fremst sú að atvinnulíf Dana er
í ýmsum atriðum líkara hinu íslenska en almennt er í
Evrópu, einkum á sviði stjórnsýslu og félagsþjónustu.
Auk þess eru starfsemilýsingar dönsku útgáfunnar
mun vandaðri en þær sem koma frá Hagstofu EB og
hæfa íslensku atvinnulífi betur.
Strax í upphafi var ljóst að hin mikla sundurliðun,
sem Danir beita í mörgum atvinnugreinum, ætti ekki
við hér á landi. Á nokkrum sviðum var þó þörf á meiri
sundurgreiningu en í NACE og alveg sérstaklega í
sjávarútvegi. Var því ákveðið að bæta einum staf við
fjögurra stafa NACE-kerfið þannig að íslenska
flokkunin yrði alls fimm stafir. Fimmti stafurinn er
þó aðeins notaður þar sem þess er talin sérstök þörf
þannig að oft falla fjögurra og fimm stafa
atvinnugreinarnúmer saman.
Vinna að samningu nýrrar íslenskrar atvinnugreinaflokkunar hófst með þýðingu á sjálfu
flokkunarkerfinu í NACE, 1. endursk. Síðan þurfti
að bæta inn greinum þar sem sundurliðun kerfisins
var ófullnægjandi fyrir íslenskar aðstæður, svo og að
þýða og semja starfsemilýsingarnar eftir því sem hæfa
þótti fyrir íslenska atvinnugreinaflokkun sem
jafnframt þarf að vera alþjóðleg. Við þetta starf naut
Hagstofan mikils stuðnings ýmissa opinberra stofnana,
samtaka atvinnugreina og fyrirtækja. Fyrstu drögum
að nýrri atvinnugreinaflokkun var lokið í febrúar 1993
og voru þau send til umsagnar u.þ.b. 70 samtaka og
stofnana í atvinnulífinu, jafnt í opinberum rekstri sem
einkarekstri. Þegar þessir aðilar höfðu skilað
athugasemdum sínum, sem margar voru mjög
vandaðar og gagnlegar, var myndaður samstarfshópur
starfsmanna á Hagstofu og Þjóðhagsstofnun undir
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stjórn hagstofustjóra til að fara yfir drögin og athugasemdir við þau. Hópurinn fór vandlega í saumana á
öllum athugasemdum, ráðfærði sig enn við ýmsa aðila
og gerði margvíslegar lagfæringar á drögunum. Ný
drög að Íslenskri atvinnugreinaflokkun – ÍSAT 95
lágu fyrir í meginatriðum í byrjun júní 1993. Síðan
var unnið að minni háttar lagfæringum, samræmingu
texta, gerð atriðisorðaskrár og tengiskráa við eldri
flokkun. Því verki lauk í janúar 1994 og var 1. útgáfa
flokkunarinnar þá gefin út. Á árinu 1994 hefur
Hagstofan unnið að því að skipa fyrirtækjum í
fyrirtækjaskrá í atvinnugreinar eftir hinni nýju
flokkun. Hefur það verk m.a. verið reist á upplýsingum
frá fyrirtækjunum sjálfum sem Hagstofan aflaði með
sérstakri könnun. Eins og við var að búast hefur þetta
starf leitt í ljós nokkrar villur og hnökra í 1. útgáfu
flokkunarinnar. Í þessari útgáfu hefur verið leitast við
að lagfæra þess háttar annmarka auk þess sem í
nokkrum dæmum hefur verið horfið frá ítrustu
sundurliðun og atvinnugreinarnúmer verið sameinuð.
Í allri þessari vinnu hefur komið greinilega í ljós
að Íslendingum er annar vandi á höndum en flestum
öðrum Evrópuþjóðum vegna smæðar og fábreytni í
atvinnulífi landsins. Þegar farið er að sundurliða
starfsemi atvinnugreina mjög nákvæmlega getur sú
staða komið upp hér á landi að sárafá eða jafnvel
aðeins eitt fyrirtæki eigi heima í viðkomandi grein.
Svo mikil sundurgreining getur því hæglega orðið
marklaus. Birting svo sundurliðaðra upplýsinga getur
og farið í bág við meginreglu um leyndarskyldu í
hagskýrslum. Þetta var haft í huga þegar ákveða varð
hvort frekari sundurliðun niður á fimmta tölustaf væri
nauðsynleg en að öðru leyti var ekki farið eftir
fastmótuðum reglum um hvenær slík sundurliðun
skyldi gerð.
4. Flokkunarkerfið
Eins og fram er komið liggur atvinnugreinaflokkun
EB, NACE, 1. endursk. til grundvallar íslensku
flokkuninni en sú flokkun er aftur byggð í
meginatriðum á flokkun Sameinuðu þjóðanna, ISIC,
3. endursk., þó með mun meiri sundurliðun.
Grundvöllur sjálfs flokkunarkerfisins er að skipa
skyldri starfsemi saman í bálka, deildir, flokka og
greinar til þess að unnt sé að flokka starfsemi
fyrirtækja og stofnana samkvæmt því. NACE-kerfið
er þannig:

* Fyrsta þrep flokkunarinnar skiptir atvinnuvegum
í bálka sem merktir eru bókstöfunum A til Q, þó
þannig að bálkar C (Námugröftur og vinnsla
hráefna úr jörðu) og D (Iðnaður) eru greindir niður
í undirbálka með tveggja bókstafa kóða. Bálkar
og undirbálkar eru 33 að tölu.
* Annað þrep flokkunarinnar skiptir bálkum
(undirbálkum) í deildir atvinnuvega og eru þær
merktar með tveimur tölustöfum. Deildir eru 62
að tölu.
* Þriðja þrep flokkunarinnar skiptir deildum í
flokka atvinnugreina og eru þeir merktir með
þremur tölustöfum. Flokkarnir eru 223 að tölu.
* Fjórða þrep flokkunarinnar skiptir flokkum í
einstakar atvinnugreinar og eru þær merktar
með fjórum tölustöfum. Þessar atvinnugreinar eru
512 að tölu í NACE-flokkuninni, en 495 í ÍSAT
95.
* Punktur er hafður milli tölustafa annars og þriðja
þreps. Þetta skiptir máli því punkturinn gegnir
beinlínis því hlutverki að greina á milli NACE, 1.
endursk. og ISIC, 3. endursk.
Íslensk atvinnugreinaflokkun – ÍSAT 95 fylgir
sama kerfi og NACE með þeim frávikum að nokkrum
fjögurra stafa atvinnugreinanúmerum er sleppt og
allvíða er atvinnugrein skipt í fleiri greinar. Eru þær
þá merktar með fimmta tölustafnum og kemur hann
á eftir punkti. Til að gæta samræmis eru allar aðrar
atvinnugreinar einnig merktar fimm stafa tölu sem
þá endar á 0. Við sundurliðun fjögurra stafa greina í
fimm
stafa
atvinnugreinanúmer
fjölgar
atvinnugreinum um 128. Fjöldi atvinnugreinanúmera
er því alls 623 í ÍSAT 95.
Þar sem þannig háttar að atvinnugrein er
sundurliðuð í fleiri en níu greinar færist fjórði
tölustafur upp um eitt sæti og fimmti tölustafur er
talinn áfram frá einum með nýju sætistölunni. Á þetta
við um atvinnugreinarnar 52.48 (Önnur smásala í
sérverslunum) og 85.32 (Félagsþjónusta án dvalar á
stofnun). Þegar atvinnugrein með fjögurra stafa
númeri er skipt í fleiri greinar þannig að eitt fimm
stafa númerið er ætlað annarri starfsemi en þeirri,
sem þegar hefur verið skilgreind, er sú grein ævinlega
merkt sætistölunni 9, t.d. 15.20.9 (Önnur ótalin
fiskvinnsla).
Eftirfarandi dæmi sýnir flokkunarkerfið:
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Dæmi 1:

Blómarækt

01
01.1
01.12

Landbúnaður og dýraveiðar
Jarðyrkja og garðyrkja
Ræktun grænmetis, ylrækt og
garðplöntuframleiðsla
Ræktun grænmetis og
garðplöntuframleiðsla
Blómarækt

01.12.1
01.12.2

Auk flokkunarkerfisins sjálfs fylgja lýsingar á
þeirri starfsemi sem viðkomandi númer tekur til eins
og áður er nefnt. Í langstærstum hluta bókarinnar
fylgja lýsingar á fimm stafa númerum, og eru þær
settar fram á eftirfarandi hátt:
Dæmi 2:

Lýsing á starfsemi atvinnugreinar

45.44.1

Málningarvinna
Til þessarar greinar telst:
- Starfsemi málarameistara
Þar á meðal er:
- Málun bygginga innanhúss og utan
- Brúarmálun og málun vegamerkinga
o.fl.
- Skiltamálun
Til þessarar greinar telst ekki:
- Veggfóðrun, sbr. 45.43
- Bílamálun, sbr. 50.20
- Húsgagnamálun og lökkun, sbr. 36.14
- Skipamálun, sbr. 35.11

Þannig hafa lýsingar á starfsemi atvinnugreinar
þrenns konar upplýsingar að geyma. Í fyrsta lagi er
talið undir fyrirsögninni "Til þessarar greinar telst"
hver eru megineinkenni þeirrar starfsemi sem um
ræðir. Á eftir fyrirsögninni "Þar á meðal er" er síðan
talin upp starfsemi sem í atvinnugreininni felst en
kemur þó ekki fram berum orðum í meginlýsingunni.
Í þriðja lagi er svo undir fyrirsögninni "Til þessarar
greinar telst ekki" talin upp skyld starfsemi sem fellur
ekki undir umrædda grein.
5. Frávik frá NACE, 1. endursk.
Á nokkrum sviðum í atvinnugreinaflokkuninni hefur
verið vikið frá NACE-kerfinu. Hefur þar í sumu verið

farið að dæmi Dana og notuð heimild til að fella saman
fjögurra tölustafa atvinnugreinar þar sem íslenskt
atvinnulíf fellur ekki að flokkunarkerfinu. Þessi svið
eru:
Þeim flokkum atvinnugreina, sem merktir eru 17.1
(Forvinnsla og spuni á textíltrefjum) og 17.2
(Vefnaður), er skipt í margar greinar í NACE, 1.
endursk. eftir tegundum efna. Því er sleppt í íslensku
flokkuninni og greinarnar felldar saman undir eitt
númer, 17.10.0 og 17.20.0 með sömu fyrirsögnum og
deildarnúmerin.
Eins er farið með flokkinn 45.2
(Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð). Honum er
ekki skipt frekar í greinar í Íslenskri atvinnugreinaflokkun enda þótt honum sé skipt í fimm greinar í
NACE, 1. endursk. og Danir noti þrjár þeirra.
Atvinnugrein 45.20.0 ber því sama titil og
flokksnúmerið. Ástæðan fyrir þessu er sú að talið er
að þær greinar, sem tilteknar eru í NACE, séu ekki
stundaðar í sérstökum fyrirtækjum hér á landi og
íslensk byggingarfyrirtæki séu ekki deildskipt að því
marki sem flokkunin krefst. Flokkunin þykir með
öðrum orðum ekki raunhæf við aðstæður hér á landi.
Í flokki 45.3 eru NACE-greinarnar 45.31
(Raflagnir) og 45.34 (Önnur lagnavinna) af sömu
ástæðu felldar saman í eina grein, 45.31 (Raf- og
boðlagnir; starfsemi rafverktaka).
Auk þeirra frávika frá NACE-flokkuninni, sem hér
hafa verið nefnd, hefur verið bætt inn í íslenska
flokkunarkerfið tveimur deildum sem ekki er að finna
í fyrirmyndinni. Eru það deildirnar 97 (Engin
starfsemi), ætluð undir fyrirtæki sem ýmist eru hætt
að starfa eða eru gjaldþrota, og 98 (Ótilgreind
starfsemi) þar sem telja skal starfsemi sem ekki er
hægt að flokka vegna skorts á upplýsingum svo og
fyrirtæki sem hafa ekki hafið starfsemi. Eins og lýst
er í kaflanum á undan reyndist einnig þörf fyrir tvö
fjögurra stafa númer sem ekki voru fyrir í NACEflokkuninni, 52.49 (Önnur smásala í sérverslunum,
frh.) og 85.33 (Félagsleg þjónusta án dvalar á stofnun,
frh.)
Flokkunarkerfi NACE er ekki nægilega
sundurgreint fyrir íslenskt atvinnulíf á sviði
sjávarútvegs. Því varð að skipta atvinnugreinarnúmerunum 05.01 (Fiskveiðar) og 15.20 (Fiskvinnsla)
í fjölmargar fimm stafa greinar. Þá þótti ástæða til að
bæta við flokksnúmerið 15.2 (Vinnsla sjávarafurða)
atvinnugreinarnúmerunum 15.22 og 15.22.0
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(Hvalvinnsla). Loks var fyrirsögnum tveggja
atvinnugreinarnúmera, 51.38.0 (Heildverslun með fisk
og fiskafurðir) og 51.39.0 (Heildverslun með önnur
matvæli, drykkjarvöru og tóbak) breytt frá því sem er
í NACE-kerfinu.
6. Munur á flokkunarkerfinu frá 1970 og hinu nýja
Atvinnuvegaflokkun Hagstofunnar frá 1970 er, eins
og komið er fram áður, byggð á fyrstu endurskoðun
alþjóðlegu flokkunarinnar, ISIC, sem var fyrst gefin
út 1958. Samkvæmt henni voru atvinnuvegir táknaðir
með eins stafs tölu (0-9), þeim aftur skipt í aðalgreinar,
sem merktar voru tveggja stafa tölu (01, 02 o.s.frv.),
en aðalgreinar síðan flokkaðar frekar með þriggja stafa
númeri (011, 012 o.s.frv.).
Það liggur í augum uppi að nýja flokkunin, ÍSAT
95, sem gefur möguleika á allt að fimm stafa
atvinnugreinarnúmeri, hlýtur að verða mun
nákvæmari en hin eldri. Nýja flokkunin telur 485
fjögurra stafa atvinnugreinarnúmer (nokkru færri en
NACE-flokkunin sjálf, sem hefur 512), og 623 fimm
stafa númer. Til samanburðar má nefna að í atvinnuvegaflokkuninni frá 1970 eru 190 atvinnugreinarnúmer.
Til þess að auðvelda breytinguna frá eldri flokkun
til hinnar nýju er í þessu riti settur fram lykill sem
annars vegar er vísað úr gömlu númeri í nýtt og hins
vegar úr nýju flokkuninni í þá gömlu.
Flokkun viðgerðarstarfsemi er með gerólíkum
hætti í nýja flokkunarkerfinu en því gamla. Áður var
viðgerðum skipað í sérstakar greinar iðnaðarstarfsemi
en samkvæmt ÍSAT 95 verða viðgerðir flokkaðar undir
atvinnugreinarnúmer viðkomandi framleiðslustarfsemi, heildsölu eða smásölu. Undantekning frá
þessu eru viðgerðir á hlutum til einkanota og heimilisnota (52.7) þegar þær tengjast ekki framleiðslunni
sjálfri eða sölu hlutanna.
7. Flokkunarreglur fyrir fyrirtæki
Áður var vikið að því að grundvöllur flokkunarkerfis
fyrir atvinnulífið er að skipa saman sams konar eða
skyldri starfsemi. Fyrirtæki og stofnanir eru síðan
flokkuð eftir þeirri meginreglu að aðalstarfsemi
hverrar einingar ræður flokkunarnúmeri.
Til að skýra þetta nánar er nauðsynlegt að gera
grein fyrir nokkrum hugtökum sem ráða úrslitum um
hvernig fyrirtæki skulu skráð og starfsemi þeirra
flokkuð.

1. Fyrirtæki er lögformlegur aðili eða skattaðili
sem stundar atvinnurekstur. Það er auðkennt með
kennitölu fyrirtækis eða einstaklings ef hann er
skattaðilinn.
2. Rekstrareining. Reki fyrirtæki fjölþætta
starfsemi, þ.e. í fleiri en einni atvinnugrein, er
rekstrareining sá hluti starfseminnar sem fellur undir
eina tiltekna atvinnugrein (í fjögurra eða fimm stafa
sundurliðun). Til þess að slíkur hluti fyrirtækis geti
talist rekstrareining verður reikningshald að vera
þannig að fyrirtækið geti veitt upplýsingar um a.m.k.
framleiðsluverðmæti/veltu, launakostnað og
starfsmannafjölda/ársverka einingarinnar. Fyrirtæki,
sem starfar aðeins í einni atvinnugrein, telst alltaf ein
rekstrareining
3. Starfstöð er sá staður þar sem atvinnustarfsemi
er stunduð. Rekstrareining telst hafa eina starfstöð
þótt hún sé starfrækt á fleiri en einum stað ef þeir eru
innan sama sveitarfélags.
4. Aðalstarfsemi fyrirtækis (rekstrareiningar) er
sú starfsemi þess sem skilar mestu vinnsluvirði.
Upplýsingar um skiptingu vinnsluvirðis fyrirtækis eru
oft ekki tiltækar og verður þá að ákvarða aðalstarfsemi
þess á grundvelli annarra stærða, sem þekktar eru,
svo sem veltu, fjölda ársverka, launagreiðslna ellegar
talna um framleiðslu og sölu.
5. Aukastarfsemi fyrirtækis er starfsemi í annarri
atvinnugrein en aðalstarfsemi þess. Aukastarfsemi
telst ekki sérstök rekstrareining nema reikningshald
hennar sé aðgreint að því marki að unnt sé að gefa
upp tölur um umfang rekstrarins, a.m.k. um
framleiðsluverðmæti/veltu, launakostnað og
starfsmannafjölda eins segir að ofan.
6. Stoðstarfsemi/stoðdeild
fyrirtækis er
þjónustustarfsemi við starfsemi fyrirtækis, sem telst
óaðskilinn hluti af aðal- eða aukastarfsemi þess, enda
sé afrakstur starfseminnar ekki ætlaður til sölu utan
fyrirtækisins. Gildir einu þótt stoðstarfsemi hafi
aðskilið reikningshald.
Þegar finna á hvaða flokkunarnúmer á við
fyrirtæki er það engum vandkvæðum bundið ef
fyrirtækið er ein rekstrareining sem starfar á einum
stað. Þegar fyrirtæki stundar margvíslega starfsemi,
sem hver fellur undir sitt númer í atvinnugreinaflokkuninni, þarf að grípa til hugtakanna um aðalog aukastarfsemi til þess að unnt sé að skipa fyrirtæki
í rétta atvinnugrein. Nauðsynlegt er að til séu skýrar
reglur um hvernig það skal gert.
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Áður er nefnd sú meginregla að fyrirtæki er
flokkað eftir aðalstarfsemi sinni samkvæmt
skilgreiningu í lið 4 hér á undan. Við ákvörðun
aðalstarfseminnar er æskilegast að fara eftir
vinnsluvirði hennar, þ.e.a.s. virðisaukanum sem til
verður hjá fyrirtækinu. Þegar fyrirtæki stundar fleiri
en eina starfsemi getur stundum reynst flókið að meta
hvaðan mesti virðisaukinn er sprottinn og er þá lagt
mat á launagreiðslur eða fjölda starfsmanna annars
vegar og/eða framleiðslu eða sölu hins vegar. Ef
framleiðsla fer fram á mörgum framleiðslustigum, sem
tilheyra hver sinni atvinnugrein, er aðalstarfsemin
talin til þeirrar greinar sem lokaframleiðslan fellur
undir. Þessi regla á þó því aðeins við að ekki liggi
fyrir upplýsingar um milliveltu innan fyrirtækisins.
Að öðrum kosti ræður sú starfsemi sem er
umfangsmest eins og endranær.
8. Gildistaka – flokkun í fyrirtækjaskrá
Sem fyrr segir er Íslensk atvinnugreinaflokkun eðli
málsins samkvæmt fyrst og fremst miðuð við þarfir
hagskýrslugerðar og reist á flokkunarkerfi EB fyrir
hagskýrslur. Atvinnugreinaflokkun er hins vegar
víðast notuð á fleiri sviðum, einkum innan
stjórnsýslunnar. Hér á landi er stuðst við
atvinnugreinaflokkun m.a. í lögum um
virðisaukaskatt, tryggingagjald, iðnaðarmálagjald og
iðnlánasjóðsgjald.
Auk þess skiptir atvinnugreinaflokkun og máli við
skatteftirlit. Skattskýrslur eru jafnan helsta uppspretta
upplýsinga um umsvif, rekstur og efnahag fyrirtækja
hér á landi. Hagskýrslugerð um þessi efni byggist á
hagnýtingu skattgagna og úrvinnslu úr þeim en ekki
á beinni upplýsingasöfnun frá fyrirtækjum eins í
flestum öðrum ríkjum. Þetta er mjög mikilvægt því í
þessu felst tvenns konar sparnaður; hagskýrslugerðin
verður miklum mun ódýrari en ella og fyrirhöfn
fyrirtækja af upplýsingagjöf miklum mun minni. Eins
og áður hefur verið rakið gegnir atvinnugreinaflokkunin lykilhlutverki í hagskýrslugerð. Hagnýting
skattgagna krefst því þess að atvinnugreinaflokkun
komi fram í skattskilum fyrirtækja og einstaklinga.
Jafnframt er nauðsynlegt að samsvörun sé milli
atvinnugreinaflokkunar einstakra eininga í
fyrirtækjaskrá og í skattskrám.
Af þeim ástæðum, sem hér hafa verið raktar, hefur
Hagstofan haft náið samráð við ríkisskattstjóra um
upptöku atvinnugreinaflokkunarinnar. Er samkomu-

lag um að flokkunin verði tekin upp í skattskrám á
árinu 1995.
Í tengslum við upptöku nýju atvinnugreinaflokkunarinnar hyggst Hagstofan breyta fyrirtækjaskrá
sinni í nokkrum veigamiklum atriðum. Helstu
breytingar eru þessar:
1. Gert er ráð fyrir að auk atvinnugreinarnúmers
fyrir aðalstarfsemi fyrirtækis verði skráð
atvinnugreinarnúmer fyrir aukastarfsemi fyrirtækja
sem stunda fjölþættan atvinnurekstur. Sem meginreglu
er við það miðað að skrá megi atvinnugreinarnúmer
fyrir aukastarfsemi í allt að tveimur greinum.
Nauðsynlegt kann þó að reynast að skrá fleiri númer
í tilteknum greinum, einkum í sjávarútvegi, þar sem
rekstur fyrirtækjanna er mjög fjölþættur og
nauðsynlegt þykir að fá upplýsingar um sundurliðun
hans. Skráning fleiri en eins atvinnugreinarnúmers
fyrir einstök fyrirtæki hefur fyrst og fremst þýðingu
fyrir sæmilega stór fyrirtæki. Því hafa verið ákveðin
tiltekin stærðarmörk fyrir skráningu aukastarfsemi
þannig að hver aukagrein fyrirtækis hafi a.m.k. 5 millj.
kr. ársveltu og skili a.m.k. 10% af heildarveltu
fyrirtækisins.
2. Skrá á póstfang starfstöðvar rekstrareiningar
hafi einingin aðra bækistöð en aðalstöðvar
fyrirtækisins.
3. Taka á upp skráningu einstaklinga í
atvinnurekstri sem reka starfsemi sína í nafni eiganda
og á kennitölu hans. Þessi skrá, sem verður hliðarskrá
við fyrirtækjaskrá, verður reist á skrám ríkisskattstjóra
og öðrum tiltækum skrám.
Þessar breytingar eru gerðar í þeim tilgangi fyrst
og fremst að bæta samsvörun milli atvinnugreinamerkingar í skattskrám og fyrirtækjaskrá og til að auka
gildi fyrirtækjaskrár sem hagskýrsluskrár. Þetta er
nauðsynlegt eigi að vera unnt að standa við þær
skuldbindingar sem Íslendingar hafa tekist á hendur
með EES-samningnum um samræmda upplýsingagjöf
og skýrslugerð.
Undirbúningi að upptöku atvinnugreinaflokkunarinnar hefur verið hagað með eftirfarandi
hætti:
1. Starfsemi, sem ekki er talin leika vafi á hver
er, og þar sem einhlít samsvörun er milli gömlu og
nýju flokkunarinnar, hefur verið endurflokkuð með
vélrænum hætti á Hagstofunni. Hér er fyrst og fremst
um að ræða ýmsa starfsemi aðra en atvinnurekstur
fyrirtækja, stofnana og einstaklinga, svo sem starfsemi
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félagasamtaka, rekstur húsfélaga o. þ.h.
2. Starfsemi opinberra stofnana hefur verið
endurflokkuð á Hagstofunni án beins atbeina
viðkomandi stofnana.
3. Fyrri hluta ársins 1994 sendi Hagstofan út
spurningaeyðublað til atvinnurekenda. Á eyðublaðinu
var leitað upplýsinga um raunverulega starfsemi
viðkomandi og auk þess um veltu og fjölda ársverka
1993, um póstfang starfstöðvar o.fl. Á eyðublaðinu
kom fram atvinnugrein rekstrarins skv. eldri flokkun
og möguleikar á nýrri flokkun, hafi starfsemin verið
rétt skráð og rétt flokkuð fram að því. Hafi fyrirtækið
verið ranglega skráð og flokkað var óskað upplýsinga
um starfsemina. Fyrirtækin voru loks beðin um
upplýsingar um aukastarfsemi, væri henni til að dreifa
og að því tilskyldu að hún næði þeim viðmiðunarmörkum sem áður var getið.
4. Að fengnum svörum atvinnurekenda hefur
Hagstofan farið yfir þau, leitað nánari upplýsinga
þegar þess var þörf og flokkað síðan fyrirtækin á
grundvelli upplýsinga þeirra sjálfra.
5. Hagstofan hefur miðað vinnu sína að þessu

verkefni við það að hafa lokið endurflokkun á
aðalstarfsemi allra aðila á fyrirtækjaskrá fyrir árslok
1994.
6. Fyrirtækjum, sem koma ný á fyrirtækjaskrá á
árinu 1994, hefur við skráningu verið skipað í
atvinnugrein bæði eftir eldri flokkun og hinni nýju.
Eftir 1. janúar 1995 miðast flokkunin við hið nýja
kerfi en fyrirtækjunum verður þó út árið 1995
ennfremur gefið atvinnugreinarnúmer eftir eldri
flokkun. Þetta er gert til að fá betri samanburðargrundvöll milli kerfanna tveggja svo og til að auðvelda
fyrirtækjum aðlögun að hinni nýju flokkun.
Til þess að þessar breytingar beri fullnægjandi
árangur er mikilvægt að þau fyrirtæki, sem beita
atvinnugreinaflokkun í bókhaldi sínu, geri strax
ráðstafanir til þess að taka upp hina nýju flokkun í
bókhaldskerfum sínum þannig að þau geti sundurliðað
rekstur sinn og vinnuaflsnotkun eftir henni við skattskil 1995 vegna ársins 1994. Jafnframt er nauðsynlegt
að fyrirtæki veiti Hagstofunni framvegis upplýsingar
um allar breytingar á starfsemi sinni sem kunna að
valda því að þau færist í nýtt atvinnugreinarnúmer.

2. Íslensk atvinnugreinaflokkun – ÍSAT 95
Skipting í bálka og deildir

Bálkur
A
B
C
CA
CB
D
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Q

Deildir
Landbúnaður, dýraveiðar og skógrækt ........................................................................
Fiskveiðar .....................................................................................................................
Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu ...................................................................
Námugröftur og vinnsla orkugjafa ..............................................................................
Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu annarra en orkugjafa ................................
Iðnaður .........................................................................................................................
Matvæla- og drykkjarvöruiðnaður; tóbaksiðnaður .....................................................
Textíl- og fataiðnaður ..................................................................................................
Leðuriðnaður ...............................................................................................................
Trjáiðnaður ..................................................................................................................
Pappírsiðnaður og útgáfustarfsemi ..............................................................................
Framleiðsla á koxi, olíuvörum og kjarnorkueldsneyti ................................................
Efnaiðnaður .................................................................................................................
Gúmmí- og plastvöruframleiðsla ................................................................................
Gler-, leir- og steinefnaiðnaður ...................................................................................
Málmiðnaður ...............................................................................................................
Vélsmíði og vélaviðgerðir ...........................................................................................
Rafmagns- og rafeindaiðnaður ....................................................................................
Framleiðsla samgöngutækja ........................................................................................
Húsgagnaiðnaður og annar ótalinn iðnaður ...............................................................
Veitur ............................................................................................................................
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð ......................................................................
Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta .............................................................................
Hótel- og veitingahúsarekstur .....................................................................................
Samgöngur og flutningar ............................................................................................
Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir og vátryggingar ........................................................
Fasteignaviðskipti, leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta ....................................
Opinber stjónrsýsla; almannatryggingar .....................................................................
Fræðslustarfsemi ..........................................................................................................
Heilbrigðis- og félagsþjónusta .....................................................................................
Önnur samfélagsþjónusta, félagastarfsemi, menningarstarfsemi o.fl. .......................
Heimilishald með launuðu starfsfólki .........................................................................
Engin starfsemi ............................................................................................................
Ótilgreind starfsemi .....................................................................................................
Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt .....................................

01-02
05
10-14
10-12
13-14
15-37
15-16
17-18
19
20
21-22
23
24
25
26
27-28
29
30-33
34-35
36-37
40-41
45
50-52
55
60-64
65-67
70-74
75
80
85
90-93
95
97
98
99

3. ÍSAT 95. Yfirlit yfir flokkunarkerfið
01

Landbúnaður og dýraveiðar
01.1
01.11
01.11.1
01.11.2
01.12
01.12.1
01.12.2
01.13 01.13.0
01.2
01.21 01.21.0
01.22
01.22.1
01.22.2
01.23 01.23.0
01.24 01.24.0
01.25
01.25.1
01.25.2
01.25.9
01.3 01.30 01.30.0
01.4
01.41
01.41.1
01.41.2
01.42 01.42.0
01.5 01.50 01.50.0

02

Jarðyrkja og garðyrkja
Kornrækt, grasrækt og önnur jarðrækt
Kornrækt, grasrækt og önnur ræktun, þó ekki kartöflurækt
Kartöflurækt
Ræktun grænmetis, ylrækt og garðplöntuframleiðsla
Ræktun grænmetis og garðplöntuframleiðsla
Blómarækt
Ræktun ávaxta og berja
Búfjárrækt
Nautgriparækt
Sauðfjárrækt og hrossarækt
Sauðfjárrækt
Hrossarækt
Svínarækt
Alifuglarækt
Önnur búfjárrækt
Blönduð búfjárrækt
Loðdýrabú
Önnur ótalin búfjárrækt
Blandaður búskapur jarðyrkju og búfjárræktar
Þjónusta við jarðyrkju og búfjárrækt önnur en dýralækningar
Þjónusta við jarðyrkju og garðyrkju
Þjónusta við jarðyrkju
Skrúðgarðyrkja
Þjónusta við búfjárrækt önnur en dýralækningar
Dýraveiðar og tengd þjónusta

Skógrækt, skógarhögg og tengd þjónusta
02.0 02.01 02.01.0
02.02 02.02.0

05

Skógrækt, skógarhögg og tengd þjónusta
Þjónusta tengd skógrækt og skógarhöggi

Fiskveiðar
05.0
05.01
05.01.1
05.01.2
05.01.3
05.01.4
05.01.5
05.02
05.02.1
05.02.2
05.02.3
05.02.4
05.02.5
05.03 05.03.0

Fiskveiðar og fiskeldi; þjónusta við fiskveiðar
Fiskveiðar
Togaraútgerð
Útgerð vinnsluskipa
Útgerð fiskiskipa yfir 10 brl., þó ekki togara og vinnsluskipa
Smábátaútgerð
Útgerð hvalveiðiskipa
Fiskeldi; veiði í ám og vötnum
Seiðaeldi
Land- og kvíaeldi
Hafbeitarstöðvar
Eldi sjávardýra
Ræktun og veiði í ám og vötnum
Þjónusta við fiskveiðar
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10

Kolanám og móvinnsla
10.1 10.10 10.10.0
10.2 10.20 10.20.0
10.3 10.30 10.30.0

11

Steinkolanám
Brúnkolanám
Mótekja

Vinnsla á hráolíu, jarðgasi o.fl.
11.1 11.10 11.10.0
11.2 11.20 11.20.0

12

Vinnsla á hráolíu og jarðgasi
Tækniþjónusta tengd hráolíu- og jarðgassvinnslu

Nám á úran- og þórínmálmgrýti
12.0 12.00 12.00.0

13

Nám á úran- og þórínmálmgrýti

Málmnám og málmvinnsla
13.1 13.10 13.10.0
13.2 13.20 13.20.0

14

Járnnám
Nám annarra málma en járns, þó ekki úran- og þórínmálmgrýtis

Nám og vinnsla annarra hráefna úr jörðu
14.1
14.11 14.11.0
14.12 14.12.0
14.13 14.13.0
14.2
14.21
14.22
14.3 14.30
14.4 14.40
14.5 14.50

14.21.0
14.22.0
14.30.0
14.40.0
14.50.0

15

Grjótnám
Grjótnám til bygginga og mannvirkjagerðar
Kalksteins-, gifs- og krítarnám
Flögubergsnám
Malar-, sand- og leirnám
Malar- og sandnám
Leirnám, þ.m.t. vinnsla postulínsleirs
Nám og vinnsla á steinefnum til efnaiðnaðar og áburðargerðar
Saltvinnsla
Nám og vinnsla annarra ótalinna hráefna úr jörðu

Matvæla- og drykkjarvöruiðnaður
15.1
15.11 15.11.0
15.12 15.12.0
15.13 15.13.0
15.2
15.20
15.20.1
15.20.2
15.20.3
15.20.4
15.20.5
15.20.6
15.20.7
15.20.8
15.20.9
15.22 15.22.0

Slátrun og kjötiðnaður
Slátrun, vinnsla og geymsla kjöts, þó ekki alifuglakjöts
Slátrun, vinnsla og geymsla alifuglakjöts
Kjötiðnaður
Vinnsla sjávarafurða
Fiskvinnsla
Frysting fiskafurða
Saltfiskverkun
Síldarsöltun
Hersla
Harðfiskverkun
Vinnsla á fersku sjávarfangi
Mjöl- og lýsisvinnsla
Lagmetisiðja og framleiðsla sjávarrétta
Önnur ótalin fiskvinnsla
Hvalvinnsla
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15.3
15.31 15.31.0
15.32 15.32.0
15.33 15.33.0
15.4
15.41 15.41.0
15.42 15.42.0
15.43 15.43.0
15.5
15.51 15.51.0
15.52 15.52.0
15.6
15.61 15.61.0
15.62 15.62.0
15.7
15.71
15.71.1
15.71.2
15.71.3
15.72 15.72.0
15.8
15.81
15.82
15.83
15.84
15.85
15.86
15.87
15.88
15.89

15.81.0
15.82.0
15.83.0
15.84.0
15.85.0
15.86.0
15.87.0
15.88.0
15.89.0

15.91
15.92
15.93
15.94
15.95
15.96
15.97
15.98

15.91.0
15.92.0
15.93.0
15.94.0
15.95.0
15.96.0
15.97.0
15.98.0

15.9

16

Vinnsla ávaxta og grænmetis
Vinnsla á kartöflum
Framleiðsla ávaxta- og grænmetissafa
Önnur ótalin vinnsla ávaxta og grænmetis
Framleiðsla jurta- og dýraolíu og feiti
Framleiðsla óhreinsaðrar olíu og feiti
Framleiðsla hreinsaðrar olíu og feiti
Framleiðsla smjörlíkis og svipaðrar feiti til manneldis
Mjólkuriðnaður
Mjólkurbú og ostagerð
Ísgerð
Framleiðsla á kornvöru, mjölva og mjölvavöru
Framleiðsla á kornvöru
Framleiðsla á mjölva og mjölvavöru
Fóðurframleiðsla
Framleiðsla húsdýra- og fiskeldisfóðurs
Framleiðsla húsdýrafóðurs
Framleiðsla fiskeldisfóðurs
Framleiðsla þörungamjöls
Framleiðsla gæludýrafóðurs
Annar matvælaiðnaður
Brauðgerðir og bakarí
Kex- og kökuframleiðsla
Sykurframleiðsla
Súkkulaði- og sælgætisgerð; kakóframleiðsla
Framleiðsla á pastavörum og svipuðum vörum
Te- og kaffiframleiðsla
Krydd- og bragðefnaframleiðsla
Framleiðsla á jafnblönduðum matvælum, sjúkra- og sérfæði
Annar ótalinn matvælaiðnaður
Drykkjarvöruiðnaður
Framleiðsla eimaðra áfengra drykkja
Framleiðsla á hráum spíritus
Framleiðsla á léttu víni
Framleiðsla annarra ávaxtavína
Framleiðsla á vermút og svipuðum víntegundum
Bjórgerð
Maltgerð
Framleiðsla gosdrykkja og svipaðra drykkja

Tóbaksiðnaður
16.0 16.00 16.00.0

17

Tóbaksiðnaður

Textíliðnaður
17.1
17.2
17.3
17.4

17.10 17.10.0
17.20 17.20.0
17.30 17.30.0
17.40
17.40.1
17.40.2

Forvinnsla og spuni á textíltrefjum
Vefnaður
Frágangur á textílum
Framleiðsla á tilbúinni textílvöru annarri en fatnaði
Seglagerðir
Framleiðsla textílvöru til heimilis- og innanhússnota
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17.40.9
17.5
17.51 17.51.0
17.52
17.52.1
17.52.2
17.53 17.53.0
17.54 17.54.0
17.6 17.60 17.60.0
17.7
17.71 17.71.0
17.72 17.72.0

18

Önnur framleiðsla á tilbúinni textílvöru
Framleiðsla annarrar textílvöru
Framleiðsla á teppum og mottum
Framleiðsla á köðlum, garni og netum; veiðarfæragerð
Framleiðsla á köðlum, garni og netum
Veiðarfæragerð
Framleiðsla á trefjadúk, ekki ofnum, og vörum úr honum, þó ekki fatnaði
Framleiðsla annarrar ótalinnar textílvöru
Framleiðsla á hekl- og prjónvoð
Framleiðsla á prjónaðri og heklaðri vöru
Sokkaframleiðsla
Peysuframleiðsla

Fataiðnaður; sútun og litun loðskinna
18.1 18.10
18.2
18.21
18.22
18.23
18.24
18.3 18.30

18.10.0
18.21.0
18.22.0
18.23.0
18.24.0
18.30.0

19

Framleiðsla á leðurfatnaði
Framleiðsla á fatnaði, þó ekki leðurfatnaði, og fylgihlutum
Framleiðsla á vinnufatnaði
Framleiðsla á yfirfatnaði, þó ekki vinnufatnaði
Framleiðsla á undirfatnaði
Framleiðsla á öðrum ótöldum fatnaði og fylgihlutum
Sútun og litun loðskinna; framleiðsla úr loðskinnum

Leðuriðnaður
19.1 19.10 19.10.0
19.2 19.20 19.20.0
19.3 19.30 19.30.0

20

Sútun á leðri
Framleiðsla á ferðatöskum, handtöskum og skyldum vörum og reiðtygjum
Framleiðsla á skófatnaði

Trjáiðnaður
20.1 20.10 20.10.0
20.2 20.20 20.20.0
20.3 20.30
20.30.1
20.30.9
20.4 20.40 20.40.0
20.5
20.51 20.51.0
20.52 20.52.0

Sögun, heflun og fúavörn á viði
Framleiðsla á krossviði, spónarplötum o.þ.h.
Framleiðsla úr byggingartimbri og smíðaviði ásamt öðrum efniviði
Framleiðsla einingahúsa og byggingareininga úr viði og öðrum efniviði
Framleiðsla annars efnis til húsasmíða úr viði og öðrum efniviði
Framleiðsla á umbúðum úr viði
Framleiðsla annarrar viðarvöru; framleiðsla vöru úr korki, hálmi og fléttiefnum
Framleiðsla annarrar viðarvöru
Framleiðsla vöru úr korki, hálmi og fléttiefnum

21.1
21.11 21.11.0
21.12 21.12.0

Framleiðsla á pappírskvoðu, pappír og pappa
Framleiðsla á pappírskvoðu
Framleiðsla á pappír og pappa

21.21 21.21.0
21.22 21.22.0

Framleiðsla á pappírs- og pappavöru
Framleiðsla á bylgjupappa og umbúðum úr pappír og pappa
Framleiðsla vöru til heimilis- og hreinlætisnota úr pappír og pappa
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Pappírsiðnaður

21.2
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21.23 21.23.0
21.24 21.24.0
21.25 21.25.0

22

Framleiðsla á skrifpappír og skrifstofuvörum úr pappír og pappa
Framleiðsla veggfóðurs
Framleiðsla annarrar pappírs- og pappavöru

Útgáfustarfsemi og prentiðnaður
22.1
22.11
22.11.1
22.11.2
22.12
22.12.1
22.12.2
22.13 22.13.0
22.14 22.14.0
22.15 22.15.0
22.2
22.21 22.21.0
22.22
22.22.1
22.22.2
22.22.9
22.23 22.23.0
22.24 22.24.0
22.25 22.25.0
22.3
22.31 22.31.0
22.32 22.32.0
22.33 22.33.0

23

Útgáfustarfsemi
Bókaútgáfa
Bókaútgáfa með starfrækslu eigin prentsmiðju
Bókaútgáfa án starfrækslu eigin prentsmiðju
Dagblaðaútgáfa
Dagblaðaútgáfa með starfrækslu eigin prentsmiðju
Dagblaðaútgáfa án starfrækslu eigin prentsmiðju
Tímaritaútgáfa
Útgáfa á hljóðrituðu efni
Önnur útgáfustarfsemi
Prentiðnaður og tengd starfsemi
Prentun dagblaða
Önnur prentun
Offsett- og hæðarprentun
Sáldprentun
Önnur ótalin prentun
Bókband og frágangur prentaðs máls
Prentsmíð
Önnur starfsemi tengd prentiðnaði
Fjölföldun upptekins efnid
Fjölföldun hljóðritaðs efnis
Fjölföldun myndefnis
Fjölföldun tölvuefnis

Framleiðsla á koxi, olíuvörum og kjarnorkueldsneyti
23.1 23.10 23.10.0
23.2 23.20 23.20.0
23.3 23.30 23.30.0

24

Koxframleiðsla
Framleiðsla á hreinsuðum olíuvörum
Framleiðsla efna til kjarnorkueldsneytis

Efnaiðnaður
24.1
24.11
24.12
24.13
24.14
24.15
24.16
24.17
24.2 24.20
24.3 24.30
24.4
24.41

24.11.0
24.12.0
24.13.0
24.14.0
24.15.0
24.16.0
24.17.0
24.20.0
24.30.0
24.41.0

Framleiðsla
Framleiðsla
Framleiðsla
Framleiðsla
Framleiðsla
Framleiðsla
Framleiðsla
Framleiðsla
Framleiðsla
Framleiðsla
Framleiðsla
Framleiðsla

á grunnefnum til efnaiðnaðar
á iðnaðargasi
á lit og litarefnum
á öðrum ólífrænum grunnefnum til efnaiðnaðar
á öðrum lífrænum grunnefnum til efnaiðnaðar
á tilbúnum áburði o.fl.
á plasthráefnum
á gervigúmmíi til úrvinnslu
á skordýra- og illgresiseyði og öðrum efnum til nota í landbúnaði
á málningu, þekju-, fylli- og þéttiefnum
á lyfjum og hráefnum til lyfjagerðar
á hráefnum til lyfjagerðar
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24.42 24.42.0
24.5
24.51 24.51.0
24.52 24.52.0
24.6
24.61
24.62
24.63
24.64
24.65
24.66
24.7 24.70

24.61.0
24.62.0
24.63.0
24.64.0
24.65.0
24.66.0
24.70.0

25

Lyfjagerð
Framleiðsla á sápu, hreinsi- og þvottaefnum, hreingerningar- og fægiefnum,
ilmvatni og snyrtivöru
Framleiðsla á sápu, hreinsi- og þvottaefnum, hreingerningar- og fægiefnum
Ilmvatns- og snyrtivöruframleiðsla
Annar efnaiðnaður
Framleiðsla á sprengiefnum
Límframleiðsla
Framleiðsla á rokgjörnum olíum
Framleiðsla á efnum til ljósmyndagerðar
Framleiðsla á hljóð- og myndböndum, seguldiskum og segulböndum fyrir tölvur
Annar ótalinn efnaiðnaður
Framleiðsla gerviþráðar

Gúmmí- og plastvöruframleiðsla
25.1
25.11 25.11.0
25.12 25.12.0
25.13 25.13.0
25.2
25.21 25.21.0
25.22 25.22.0
25.23 25.23.0
25.24
25.24.1
25.24.9

26

Gúmmívöruframleiðsla
Framleiðsla á gúmmíhjólbörðum og hjólbarðaslöngum
Sólun notaðra hjólbarða
Önnur gúmmívöruframleiðsla
Plastvöruframleiðsla
Framleiðsla á plötum, rörum o.þ.h. úr plastefnum
Framleiðsla á umbúðaplasti
Framleiðsla á byggingarvörum úr plasti
Önnur plastvöruframleiðsla
Framleiðsla á plastvörum til nota í sjávarútvegi
Önnur ótalin plastvöruframleiðsla

Gler-, leir- og steinefnaiðnaður
26.1
26.11
26.12
26.13
26.14
26.15

26.11.0
26.12.0
26.13.0
26.14.0
26.15.0

26.21
26.22
26.23
26.24
26.25
26.26
26.3 26.30
26.4 26.40
26.5
26.51
26.52
26.53
26.6

26.21.0
26.22.0
26.23.0
26.24.0
26.25.0
26.26.0
26.30.0
26.40.0

26.2

26.51.0
26.52.0
26.53.0

Gleriðnaður
Framleiðsla á glerplötum
Skurður og vinnsla á glerplötum og rúðugleri
Framleiðsla gleríláta
Glerullarframleiðsla
Annar gleriðnaður
Framleiðsla á leirvöru til annarra nota en bygginga
Framleiðsla á nytjaleirmunum og skrautmunum
Framleiðsla á hreinlætistækjum úr leir og postulíni
Framleiðsla á einangrurum og einangrunarefni úr postulíni
Framleiðsla annarrar leirvöru til tæknilegra nota
Önnur leirmuna- og postulínsgerð
Framleiðsla eldfastrar leirvöru
Framleiðsla á flísum og hellum úr leir og postulíni
Framleiðsla á byggingarvörum úr brenndum leir
Framleiðsla á sementi, kalki og gifsi
Sementsframleiðsla
Kalkframleiðsla
Gifsframleiðsla
Framleiðsla á vörum úr steinsteypu, sementi og gifsi
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26.61
26.62
26.63
26.64
26.65
26.66
26.7 26.70
26.8
26.81
26.82

26.61.0
26.62.0
26.63.0
26.64.0
26.65.0
26.66.0
26.70.0
26.81.0
26.82.1
26.82.2
26.82.9

27

Framleiðsla á byggingarefni úr steinsteypu
Framleiðsla á bygggingarefni úr gifsi
Framleiðsla tilbúinnar steinsteypu
Framleiðsla steinlíms
Framleiðsla á vörum úr trefjasementi
Framleiðsla annarrar vöru úr steinsteypu, sementi og gifsi
Steinsmíði
Annar steinefnaiðnaður, þó ekki málmiðnaður
Framleiðsla slípisteina og slípiefna
Steinullarframleiðsla, þakpappa-, malbiksframleiðsla o.fl.
Steinullarframleiðsla
Þakpappaframleiðsla
Annar ótalinn steinefnaiðnaður, þó ekki málmiðnaður

Framleiðsla málma
27.1 27.10
27.2
27.21
27.22
27.3
27.31
27.32
27.33
27.34
27.35

27.10.0
27.21.0
27.22.0
27.31.0
27.32.0
27.33.0
27.34.0
27.35.0

27.4
27.41
27.42
27.43
27.44
27.45

27.41.0
27.42.0
27.43.0
27.44.0
27.45.0

27.51
27.52
27.53
27.54

27.51.0
27.52.0
27.53.0
27.54.0

27.5

28

Járn- og stálframleiðsla; framleiðsla spegiljárns
Röraframleiðsla
Framleiðsla steypujárns- og steypustálsröra
Framleiðsla járn- og stálröra
Önnur frumvinnsla á járni og stáli og framleiðsla járnblendis, þó ekki spegiljárns
Kalddráttur
Kaldvölsun flatjárns og flatstáls
Kaldmótun
Vírdráttur
Önnur ótalin frumvinnsla á járni og stáli; framleiðsla járnblendis, þó ekki
spegiljárns
Frumvinnsla góðmálma og framleiðsla málma sem ekki innihalda járn
Framleiðsla góðmálma
Álframleiðsla
Blý-, sink- og tinframleiðsla
Koparframleiðsla
Framleiðsla annarra málma sem ekki innihalda járn
Málmsteypa
Járnsteypa
Stálsteypa
Málmsteypa úr léttmálmum
Önnur málmsteypa

Málmsmíði og viðgerðir
28.1
28.11 28.11.0
28.12 28.12.0
28.2
28.21
28.22
28.3 28.30
28.4 28.40

28.21.0
28.22.0
28.30.0
28.40.0

Framleiðsla og viðgerðir á byggingarefni úr málmum
Framleiðsla og viðgerðir á burðarvirkjum og byggingareiningum úr málmi
Framleiðsla og viðgerðir á byggingarvöru úr málmum
Framleiðsla og viðgerðir geyma, kera og íláta úr málmum; framleiðsla
miðstöðvarofna og miðstöðvarkatla
Framleiðsla og viðgerðir geyma, kera og íláta úr málmum
Framleiðsla og viðgerðir miðstöðvarofna og miðstöðvarkatla
Framleiðsla og viðgerðir á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum
Eldsmíði, önnur málmsmíði og viðgerðir; sindurmótun
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28.5
28.51
28.52
28.6 28.61
28.62
28.63
28.7
28.71
28.72
28.73
28.74
28.75

28.51.0
28.52.0
28.61.0
28.62.0
28.63.0
28.71.0
28.72.0
28.73.0
28.74.0
28.75.0

29

Meðferð og húðun málma; almenn vélsmiðjuþjónusta
Meðferð og húðun málma
Almenn málmsmiðjuþjónusta og blikksmíði
Framleiðsla og viðgerðir á hnífum, verkfærum og ýmis konar járnvöru
Framleiðsla og viðgerðir á verkfærum
Framleiðsla á lásum og lömum
Önnur málmsmíði og viðgerðir
Framleiðsla og viðgerðir á stáltunnum og svipuðum ílátum
Framleiðsla á umbúðum úr léttmálmum
Framleiðsla á vörum úr vír
Framleiðsla á boltum, skrúfum, keðjum og fjöðrum
Önnur ótalin málmsmíði og viðgerðir

Vélsmíði og vélaviðgerðir
29.1
29.11
29.12
29.13
29.14

29.11.0
29.12.0
29.13.0
29.14.0

29.21
29.22
29.23
29.24

29.21.0
29.22.0
29.23.0
29.24.0

29.2

29.3
29.31 29.31.0
29.32 29.32.0
29.4 29.40 29.40.0
29.5
29.51 20.51.0
29.52 29.52.0
29.53

29.54
29.55
29.56
29.6 29.60
29.7 29.71
29.72

29.53.1
29.53.2
29.53.9
29.54.0
29.55.0
29.56.0
29.60.0
29.71.0
29.72.0

30

Framleiðsla og viðgerðir hreyfla og hreyfilhluta, þó ekki í loftför, bíla og vélhjól
Framleiðsla og viðgerðir hreyfla og hverfla, þó ekki í loftför, bíla og vélhjól
Framleiðsla og viðgerðir á dælum og þjöppum
Framleiðsla og viðgerðir á krönum og lokum
Framleiðsla og viðgerðir á legum, tannhjólum, drifum og drifbúnaði
Framleiðsla og viðhald véla til almennra nota
Framleiðsla og viðhald á bræðsluofnum og brennurum
Framleiðsla og viðhald á lyftitækjum, spilum og öðrum færslubúnaði
Framleiðsla og viðhald á kæli- og loftræstitækjum til annarra nota en heimilisnota
Framleiðsla og viðhald annarra véla til almennra nota
Framleiðsla og viðhald dráttarvéla og annarra véla til nota í landbúnaði og
skógrækt
Dráttarvélasmíði og viðhald
Framleiðsla og viðhald annarra véla til nota í landbúnaði og skógrækt
Framleiðsla smíðavéla og viðhald
Framleiðsla og viðhald annarra sérhæfðra véla
Framleiðsla og viðhald véla til málmvinnslu
Framleiðsla og viðhald véla til námuvinnslu, sementsframleiðslu,
mannvirkjagerðar o.fl.
Framleiðsla og viðhald véla fyrir fiskiðnað og annan matvælaiðnað, drykkjarvöruog tóbaksiðnað
Framleiðsla og viðhald vélvirkra véla fyrir fiskiðnað og annan matvælaiðnað
Framleiðsla og viðhald tölvustýrðra véla fyrir fiskiðnað og annan matvælaiðnað
Framleiðsla og viðhald véla fyrir drykkjarvöru- og tóbaksiðnað
Framleiðsla og viðhald véla fyrir textíl-, fata- og leðuriðnað
Framleiðsla og viðhald véla fyrir pappírsiðnað
Framleiðsla og viðhald annarra ótalinna sérhæfðra véla
Vopna- og skotfæraframleiðsla
Framleiðsla annarra ótalinna heimilistækja
Framleiðsla heimilistækja, þó ekki rafmagnstækja

Framleiðsla á skrifstofuvélum og tölvum
30.0
30.01 30.01.0
30.02 30.02.0

Framleiðsla á skrifstofuvélum og tölvum
Framleiðsla á skrifstofuvélum
Framleiðsla á tölvum og öðrum gagnavinnsluvélum
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31

Framleiðsla og viðgerðir annarra ótalinna rafmagnsvéla og -tækja
31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6

31.10
31.20
31.30
31.40
31.50

31.10.0
31.20.0
31.30.0
31.40.0
31.50.0

31.61 31.61.0
31.62 31.62.0

32

Framleiðsla
Framleiðsla
Framleiðsla
Framleiðsla
Framleiðsla
Framleiðsla
raftækja
Framleiðsla
Framleiðsla

og viðgerðir rafhreyfla, rafala og spennubreyta
og viðhald á búnaði fyrir dreifingu og stjórnkerfi raforku
á einangruðum vírum og strengjum
og viðgerðir á rafgeymum og rafhlöðum
og viðgerðir á ljósabúnaði og lömpum
og viðgerðir raftækja í hreyfla og ökutæki auk annarra ótalinna
og viðgerðir raftækja í hreyfla og ökutæki
og viðgerðir annarra ótalinna raftækja

Framleiðsla og viðgerðir fjarskiptabúnaðar og -tækja
32.1 32.10 32.10.0
32.2 32.20 32.20.0
32.3 32.30 32.30.0

33

Framleiðsla og viðgerðir á rafeindalömpum og öðrum íhlutum rafeindatækja
Framleiðsla og viðgerðir útvarps- og sjónvarpssenda og tækja fyrir símtækni og
símritun
Framleiðsla sjónvarps- og útvarpstækja, hátalara, loftneta og skyldrar vöru

Framleiðsla og viðhald á lækningatækjum, mæli- og rannsóknartækjum,
úrum o.fl.
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5

33.10
33.20
33.30
33.40
33.50

33.10.0
33.20.0
33.30.0
33.40.0
33.50.0

34

Framleiðsla og viðhald á lækninga- og skurðlækningatækjum og hjálpartækjum
Framleiðsla og viðhald á leiðsögutækjum og búnaði til mælinga, eftirlits og prófana
Framleiðsla og viðhald á stjórnbúnaði fyrir iðnaðarframleiðslu
Framleiðsla á sjóntækjum, ljósmyndavélum o.þ.h.
Úr- og klukkusmíði

Framleiðsla vélknúinna ökutækja annarra en vélhjóla
34.1 34.10 34.10.0
34.2 34.20 34.20.0
34.3 34.30 34.30.0

35

Bílaverksmiðjur
Smíði yfirbygginga og framleiðsla tengi- og aftanívagna
Framleiðsla á íhlutum og aukahlutum í bíla

Framleiðsla annarra farartækja
35.1
35.11
35.12
35.2 35.20
35.3 35.30
35.4
35.41
35.42
35.43
35.5 35.50

35.11.0
35.12.0
35.20.0
35.30.0
35.41.0
35.42.0
35.43.0
35.50.0

Skipa- og bátasmíði
Skipasmíði og skipaviðgerðir
Smíði og viðgerðir skemmti- og sportbáta
Smíði og viðgerðir járnbrautar- og sporvagna
Smíði og viðgerðir loftfara og geimfara
Framleiðsla bif- og reiðhjóla
Framleiðsla bifhjóla
Framleiðsla reiðhjóla
Framleiðsla og viðgerðir farartækja fyrir fatlaða
Framleiðsla og viðgerðir annarra ótalinna farartækja
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36

Húsgagnaiðnaður, skartgripasmíði, hljóðfærasmíði, sportvörugerð,
leikfangagerð og annar ótalinn iðnaður
36.1
36.11
36.12
36.13
36.14
36.15

36.11.0
36.12.0
36.13.0
36.14.0
36.15.0

36.21
36.22
36.3 36.30
36.4 36.40
36.5 36.50
36.6
36.61
36.62
36.63

36.21.0
36.22.0
36.30.0
36.40.0
36.50.0

36.2

36.61.0
36.62.0
36.63.0

37

Húsgagnaiðnaður
Sófa- og stólaframleiðsla; bólstrun
Framleiðsla á skrifstofu- og verslunarhúsgögnum, þó ekki stólum
Innréttingasmíði
Annar húsgagnaiðnaður og húsgagnaviðgerðir
Dýnuframleiðsla
Skartgripasmíði og skyld framleiðsla
Myntslátta
Skartgripasmíði og önnur ótalin gull- og silfursmíði
Hljóðfærasmíði
Sportvörugerð
Leikfangagerð
Margs konar ótalinn iðnaður
Framleiðsla óekta skartgripa
Burstagerð
Annar ótalinn iðnaður

Endurvinnsla
37.1 37.10 37.10.0
37.2 37.20 37.20.0

40

Endurvinnsla málma og brotajárns
Endurvinnsla á öðru en málmum

Rafmagns-, gas- og hitaveitur
40.1 40.10 40.10.0
40.2 40.20 40.20.0
40.3 40.30 40.30.0

41

Rafmagnsveitur
Gasveitur
Hitaveitur

Vatnsveitur
41.0 41.00 41.00.0

45

Vatnsveitur

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
45.1
45.11 45.11.0
45.12 45.12.0
45.2 45.20 45.20.0
45.3
45.31 45.31.0
45.32 45.32.0
45.33 45.33.0
45.4
45.41 45.41.0
45.42 45.42.0
45.43 45.43.0

Undirbúningsvinna á byggingarstað
Niðurrif bygginga og jarðvegsvinna
Boranir vegna bygginga og mannvirkja
Húsbyggingar og önnur mannvirkjagerð
Lagnavinna
Raf- og boðlagnir; starfsemi rafverktaka
Einangrun
Pípulagnir
Frágangur bygginga
Múrverk
Húsasmíði og uppsetning innréttinga
Lagning gólf- og veggefna, þó ekki úr viði
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45.44
45.44.1
45.44.2
45.45 45.45.0
45.5 45.50 45.50.0

50

Málningarvinna og glerjun
Málningarvinna
Glerjun
Annar frágangur bygginga
Leiga á vinnuvélum með stjórnanda

Sala, viðhald og viðgerðir á bílum o.fl.; bensínstöðvar
50.1 50.10

50.2
50.3
50.4
50.5

50.20
50.30
50.40
50.50

50.10.1
50.10.2
50.20.0
50.30.0
50.40.0
50.50.0

51

Bílasala
Bílasala með nýja bíla
Bílasala með notaða bíla
Bílaviðgerðir og viðhald; hjólbarðaviðgerðir
Sala vara- og fylgihluta í bíla
Sala, viðhald og viðgerðir vélhjóla og torfærutækja, auka- og varahluta í þau
Bensínstöðvar

Umboðs- og heildverslun með annað en bíla og vélhjól
51.1
51.11 51.11.0
51.12
51.13
51.14
51.15
51.16
51.17

51.12.0
51.13.0
51.14.0
51.15.0
51.16.0

51.17.1
51.17.2
51.17.9
51.18 51.18.0
51.19 51.19.0
51.2
51.21
51.22
51.23
51.24
51.25

51.21.0
51.22.0
51.23.0
51.24.0
51.25.0

51.31
51.32
51.33
51.34
51.35
51.36
51.37
51.38
51.39

51.31.0
51.32.0
51.33.0
51.34.0
51.35.0
51.36.0
51.37.0
51.38.0
51.39.0

51.3

51.4

Umboðsverslun gegn þóknun eða skv. samningi
Umboðsverslun með hráefni úr landbúnaði, lífdýr, hráefni til vefjariðnaðar og
hálfunna vöru
Umboðsverslun með eldsneyti, málmgrýti, málma og efnavöru
Umboðsverslun með timbur og byggingarefni
Umboðsverslun með vélar og vélbúnað, iðnaðarvélar, skip og loftför
Umboðsverslun með húsgögn, heimilisbúnað, járnvöru og verkfæri
Umboðsverslun með vefnaðarvöru, fatnað, skófatnað og leðurvöru
Umboðsverslun með matvöru, drykkjarvöru og tóbak
Umboðsverslun með fisk og fiskafurðir
Fiskmarkaðir
Umboðsverslun með aðra matvöru en fisk, drykkjarvöru og tóbak
Umboðsverslun með aðra tiltekna vöru og vöruflokka
Umboðsverslun með margs konar vöru
Heildverslun með hráefni úr landbúnaði og lífdýr
Heildverslun með korn, fræ og dýrafóður
Heildverslun með blóm og plöntur
Heildverslun með lífdýr
Heildverslun með húðir, skinn og leður
Heildverslun með óunnið tóbak
Heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak
Heildverslun með ávexti og grænmeti
Heildverslun með kjöt og kjötvöru
Heildverslun með mjólkurafurðir, egg, olíu til manneldis og feiti
Heildverslun með áfengi og aðra drykkjarvöru
Heildverslun með tóbaksvöru
Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti
Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd
Heildverslun með fisk og fiskafurðir
Heildverslun með önnur matvæli, drykkjarvöru og tóbak
Heildverslun með fatnað og varning til heimilisnota
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51.41 51.41.0
51.42
51.42.1
51.42.2
51.43 51.43.0
51.44
51.44.1
51.44.2
51.45 51.45.0
51.46 51.46.0
51.47
51.47.1
51.47.2
51.47.3
51.47.4
51.47.5
51.47.9
51.5
51.51
51.52
51.53
51.54
51.55
51.56
51.57

51.51.0
51.52.0
51.53.0
51.54.0
51.55.0
51.56.0
51.57.0

51.6
51.61 51.61.0
51.62 51.62.0
51.63 51.63.0
51.64
51.64.1
51.64.2
51.65
51.65.1
51.65.9
51.66 51.66.0
51.7 51.70 51.70.0

52

Heildverslun með vefnaðarvöru
Heildverslun með fatnað og skófatnað
Heildverslun með fatnað
Heildverslun með skófatnað
Heildverslun með heimilistæki, útvarps- og sjónvarpstæki, lampa, rafmagnstæki
o.þ.h.
Heildverslun með postulín, glervöru og hreingerningarefni
Heildverslun með postulín og glervöru
Heildverslun með hreingerningarefni
Heildverslun með ilmvatn og snyrtivöru
Heildverslun með lyf og lækningavörur
Heildverslun með annan varning til heimilisnota
Heildverslun með húsgögn
Heildverslun með teppi og önnur gólfefni
Heildverslun með úr, sjóntæki og ljósmyndavörur
Heildverslun með leikföng
Heildverslun með bækur, blöð og ritföng
Heildverslun með annan ótalinn varning til heimilisnota
Heildverslun með hráefni og hálfunnin efni önnur en efni úr landbúnaði,
úrgangsefni og brotajárn
Heildverslun með fast, fljótandi og gaskennt eldsneyti og skyldar vörur
Heildverslun með óunna málma og málmgrýti
Heildverslun með timbur, byggingarefni og málningu
Heildverslun með járnvöru, vöru til pípu- og hitalagna og búnað til þeirra
Heildverslun með efnavöru
Heildverslun með önnur hráefni og hálfunnin efni
Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn
Heildverslun með vélar, tæki og hluti til þeirra
Heildverslun með smíðavélar til málm- og trésmíða
Heildverslun með vélar til mannvirkjagerðar
Heildverslun með vélar til vefjariðnaðar og sauma- og prjónavélar
Heildverslun með tölvur, skrifstofuvélar og -búnað
Heildverslun með tölvur, ritvélar o.þ.h.
Heildverslun með skrifstofubúnað
Heildverslun með annan búnað og vélar til nota í iðnaði, verslun, siglingum og flugi
Heildverslun með veiðarfæri og fiskvinnsluvélar
Heildverslun með annan ótalinn búnað og vélar til nota í iðnaði, verslun, siglingum og
flugi
Heildverslun með landbúnaðarvélar og -tæki og hluti til þeirra
Önnur heildverslun

Smásala á öðru en bílum og vélhjólum; viðgerðir á hlutum til einka- og
heimilisnota
52.1
52.11
52.11.1
52.11.2
52.11.3
52.12 52.12.0
52.2
52.21 52.21.0
52.22 52.22.0

Blönduð smásala
Blönduð smásala með matvöru, drykkjarvöru og tóbak sem aðalvörur
Stórmarkaðir með minnst 400 m² verslunarrými
Matvöruverslun með minna en 400 m² verslunarrými
Söluturnar
Önnur blönduð smásala
Smásala á matvöru, drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum
Ávaxta- og grænmetisverslun
Kjötbúðir
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52.23
52.24
52.25
52.26
52.27

52.23.0
52.24.0
52.25.0
52.26.0
52.27.0

52.3
52.31 52.31.0
52.32 52.32.0
52.33 52.33.0
52.4
52.41 52.41.0
52.42
52.42.1
52.42.2
52.42.3
52.42.4
52.43
52.43.1
52.43.2
52.44
52.44.1
52.44.2
52.44.3
52.44.4
52.44.5
52.45
52.45.1
52.45.2
52.45.3
52.45.4
52.45.9
52.46
52.46.1
52.46.2
52.47 52.47.0
52.48
52.48.1
52.48.2
52.48.3
52.48.4
52.48.5
52.48.6
52.48.7
52.48.8
52.48.9
52.49
52.49.1
52.49.2
52.49.3
52.49.4
52.49.5
52.49.6

Fiskbúðir
Smásala á brauði, kökum og sætabrauði
Áfengisverslun
Tóbaksverslun
Önnur smásala á matvöru, drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum
Smásala lyfja og hjúkrunarvöru, snyrti- og hreinlætisvöru
Apótek
Smásala lækninga- og hjúkrunarvöru
Snyrtivöru- og sápuverslun
Önnur smásala nýrrar vöru í sérverslunum
Vefnaðarvöruverslun
Fataverslun
Kvenfataverslun
Herrafataverslun
Barnafataverslun
Blönduð fataverslun
Skó- og leðurvöruverslun
Skóverslun
Leðurvöruverslun
Smásala með húsgögn, teppi, lampa o.fl til heimilisnota
Húsgagnaverslun
Teppaverslun
Gluggatjaldaverslun
Lampa- og raftækjaverslun
Búsáhaldaverslun
Smásala á heimilistækjum, útvarps- og sjónvarpstækjum
Smásala á heimilistækjum
Smásala á útvarps- og sjónvarpstækjum
Smásala á hljómplötum, geisladiskum o.þ.h.
Hljóðfæraverslun
Smásala á heimilistækjum, útvarps- og sjónvarpstækjum
Smásala á járnvöru, byggingavöru, málningu og gleri
Byggingar- og járnvöruverslun
Málningar- og veggfóðurverslun
Bóka- og ritfangaverslun
Önnur smásala í sérverslunum
Gleraugna- og sjóntækjaverslun
Ljósmyndavöruverslun
Skartgripaverslun
Úraverslun
Gjafavöruverslun
Sportvöruverslun
Leikfangaverslun
Blómaverslun
Garðplöntustöðvar; túnþökusala
Önnur smásala í sérverslunum, frh.
Gæludýraverslun
Listmuna- og listaverkaverslun; gallerí
Smásala á tölvum, skrifstofuvélum, símum og fjarskiptabúnaði
Smásala á tjaldvögnum
Smásala á reiðhjólum
Smásala á barnavögnum og búnaði fyrir smábörn
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52.5 52.50
52.6
52.61
52.62
52.63
52.7
52.71
52.72
52.73
52.74

52.49.9
52.50.0
52.61.0
52.62.0
52.63.0
52.71.0
52.72.0
52.73.0
52.74.0

55

Önnur ótalin smásala í sérverslunum
Smásala með notaða muni í verslunum
Smásala utan verslana
Póstverslun og önnur fjarverslun
Markaðir
Önnur smásala utan verslana
Viðgerðir á hlutum til einkanota og heimilisnota
Viðgerðir á skóm og öðrum leðurvörum
Viðgerðir á rafmagnsheimilistækjum
Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum
Aðrar ótaldar viðgerðir á hlutum til einkanota og heimilisnota

Hótel- og veitingahúsarekstur
55.1
55.11 55.11.0
55.12 55.12.0
55.2
55.21 55.21.0
55.22 55.22.0
55.23 55.23.0
55.3 55.30
55.30.1
55.30.2
55.4 55.40 55.40.0
55.5
55.51 55.51.0
55.52 55.52.0

60

Hótel
Hótel með veitingasölu
Hótel og gistiheimili án veitingasölu
Orlofshús, bændagisting, tjaldstæði og önnur aðstaða til stuttrar dvalar
Farfuglaheimili og fjallaskálar
Tjaldstæði, þ. á m. hjólhýsastæði
Bændagisting, orlofshúsasvæði og önnur ótalin gisting
Veitingahúsarekstur
Matsölustaðir
Skemmtistaðir með matsölu
Krár, kaffihús, dansstaðir o.fl.
Mötuneyti og sala á tilbúnum mat
Mötuneyti
Sala á tilbúnum mat

Samgöngur á landi; flutningar eftir leiðslum
60.1 60.10
60.2
60.21
60.22
60.23
60.24

60.10.0
60.21.0
60.22.0
60.23.0

60.24.1
60.24.2
60.24.3
60.3 60.30 60.30.0

61

Járnbrautasamgöngur
Aðrar samgöngur á landi
Akstur strætisvagna og áætlunarbíla
Akstur leigubíla
Aðrir farþegaflutningar á vegum
Vöruflutningar á vegum
Akstur sendibíla
Akstur vörubíla
Akstur flutningabíla
Flutningur eftir leiðslum

Samgöngur á sjó og vatnaleiðum
61.1 61.10 61.10.0
61.2 61.20 61.20.0

Millilanda- og strandsiglingar
Samgöngur á vatnaleiðum
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62

Flugsamgöngur
62.1 62.10 62.10.0
62.2 62.20 62.20.0
62.3 62.30 62.30.0

63

Áætlunarflug
Leiguflug og þjónustuflug
Geimferðir

Flutningaþjónusta, starfsemi ferðaskrifstofa og flutningamiðlun
63.1
63.11 63.11.0
63.12 63.12.0
63.2
63.21
63.22
63.23
63.3 63.30
63.4 63.40

63.21.0
63.22.0
63.23.0
63.30.0
63.40.0

64

Vöruafgreiðsla og vörugeymsla
Vöruafgreiðsla
Vörugeymslur
Önnur þjónusta tengd flutningum
Bílastöðvar; önnur þjónusta tengd flutningum á landi
Önnur þjónusta tengd flutningum á sjó og vatnaleiðum
Önnur þjónusta tengd flutningum í lofti
Rekstur ferðaskrifstofa og önnur ótalin ferðaþjónusta
Önnur flutningamiðlun

Póstur og sími
64.1
64.11 64.11.0
64.12 64.12.0
64.2 64.20 64.20.0

65

Póst- og boðberaþjónusta
Almenn póstþjónusta
Boðberaþjónusta, þó ekki almenn póstþjónusta
Síma- og fjarskiptaþjónusta

Peningastofnanir og fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga
og lífeyrissjóða
65.1
65.11 65.11.0
65.12 65.12.0
65.2
65.21 65.21.0
65.22
65.22.1
65.22.2
65.23
65.23.1
65.23.9

66

Peningastofnanir
Rekstur seðlabanka
Rekstur banka og sparisjóða
Önnur fjármálaþjónusta
Eignarleiga
Önnur lánastarfsemi
Fjárfestingarlánasjóðir
Starfsemi greiðslukortafyrirtækja
Önnur ótalin fjármálaþjónusta
Verðbréfasjóðir
Önnur ótalin fjármálastarfsemi

Starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða, þó ekki almannatryggingar
66.0
66.01 66.01.0
66.02
66.02.1
66.02.2
66.02.9
66.03 66.03.0

Vátryggingafélög og lífeyrissjóðir, þó ekki almannatryggingar
Líftryggingar
Lífeyristryggingar
Sameignarsjóðir
Séreignarsjóðir
Aðrar lífeyristryggingar
Skaðatryggingar
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67

Starfsemi tengd fjármálaþjónustu
67.1
67.11
67.12
67.13
67.2 67.20

67.11.0
67.12.0
67.13.0
67.20.0

70

Starfsemi tengd fjármálaþjónustu, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og
lífeyrissjóða
Kauphallarstarfsemi
Verðbréfamiðlun
Önnur ótalin starfsemi tengd fjármálaþjónustu
Starfsemi tengd vátryggingafélögum og lífeyrissjóðum

Sala og rekstur fasteigna
70.1
70.11 70.11.0
70.12 70.12.0
70.2 70.20
70.20.1
70.20.2
70.20.3
70.3
70.31 70.31.0
70.32
70.32.1
70.32.9

71

Fasteignaviðskipti með eigin eignir
Lóða- og byggingarumsýsla, fjármögnun og sala fasteigna
Kaup og sala á eigin fasteignum
Fasteignaleiga
Leiga íbúðarhúsnæðis
Leiga atvinnuhúsnæðis
Leiga á landi og landréttindum
Fasteignastarfsemi gegn þóknun eða skv. samningi
Fasteignamiðlun
Fasteignarekstur gegn þóknun eða skv. samningi
Starfsemi húsfélaga íbúðareigenda
Annar fasteignarekstur

Leiga á vélum- og tækjum án stjórnanda og leiga á hlutum til einka- og
heimilisnota
71.1 71.10
71.2
71.21
71.22
71.23
71.3
71.31
71.32
71.33
71.34
71.4 71.40

71.10.0
71.21.0
71.22.0
71.23.0
71.31.0
71.32.0
71.33.0
71.34.0
71.40.1
71.40.9

72

Bílaleiga
Leiga annarra samgöngutækja
Leiga annarra tækja til landflutninga
Báta- og skipaleiga
Leiga á loftförum
Önnur véla- og tækjaleiga
Leiga landbúnaðarvéla og -tækja
Leiga vinnuvéla og tækja til byggingariðnaðar
Leiga á skrifstofuvélum og tölvum
Önnur ótalin véla- og tækjaleiga
Leiga á munum til einka- og heimilisnota
Myndbandaleiga
Leiga á öðrum ótöldum munum til einka- og heimilisnota

Tölvur og tölvuþjónusta
72.1
72.2
72.3
72.4

72.10
72.20
72.30
72.40

72.10.0
72.20.0
72.30.0
72.40.0

Ráðgjöf varðandi tölvuvélbúnað
Hugbúnaðargerð; ráðgjöf varðandi hugbúnað
Gagnavinnsla
Rekstur gagnabanka
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72.5 72.50 72.50.0
72.6 72.60 72.60.0

73

Viðhald og viðgerðir á skrifstofu- og bókhaldsvélum og tölvum
Önnur starfsemi tengd tölvum og gagnavinnslu

Rannsóknir og þróunarstarf
73.1 73.10 73.10.0
73.2 73.20 73.20.0

74

Rannsóknir og þróunarstarf í raun- og tæknivísindum
Rannsóknir og þróunarstarf í félags- og hugvísindum

Önnur viðskipti og sérhæfð þjónusta
74.1

74.2

74.3
74.4

74.5
74.6
74.7
74.8

74.11 74.11.0
74.12 74.12.0
74.13 74.13.0
74.14
74.14.1
74.14.9
74.15 74.15.0
74.20
74.20.1
74.20.2
74.20.3
74.20.4
74.20.5
74.20.6
74.20.9
74.30 74.30.0
74.40
74.40.1
74.40.9
74.50 74.50.0
74.60 74.60.0
74.70 74.70.0
74.81 74.81.0
74.82 74.82.0
74.83
74.83.1
74.83.2
74.84 74.84.0

75

Lögfræðiþjónusta, bókhaldsþjónusta og endurskoðun; skattaráðgjöf;
markaðsrannsóknir og skoðanakannanir; rekstrarráðgjöf; eignarhaldsfélög
Lögfræðiþjónusta
Bókhaldsþjónusta, endurskoðun og skattaráðgjöf
Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir
Rekstrarráðgjöf
Landbúnaðarráðunautar
Rekstrarráðgjöf, þó ekki í landbúnaði
Rekstur eignarhaldsfélaga
Starfsemi arkitekta og verkfræðinga og skyld tækniráðgjöf
Verkfræðiráðgjöf og önnur tækniráðgjöf við byggingarframkvæmdir og mannvirkjagerð
Verkfræðiráðgjöf varðandi framleiðslu- og véltækni
Starfsemi arkitekta og tækniráðgjöf tengd byggingum
Jarðfræðilegar rannsóknir og könnun jarðefna
Könnun lands
Einkaleyfisskrifstofur
Önnur tækniráðgjöf verkfræðinga og tæknifræðinga
Tæknilegar prófanir og greining
Auglýsingastarfsemi
Starfsemi auglýsingastofa
Önnur auglýsingastarfsemi
Vinnumiðlun og ráðningarþjónusta
Eftirgrennslan og öryggisþjónusta
Ræstingar, sótthreinsun og meindýraeyðing
Margs konar ótalin viðskipti og sérhæfð þjónusta
Ljósmyndaþjónusta
Pökkunarstarfsemi
Þýðingarstarfsemi og skrifstofuþjónusta
Þýðingar og túlkun
Skrifstofuþjónusta
Önnur ótalin viðskipti og sérhæfð þjónusta

Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar
75.1
75.11 75.11.0
75.12 75.12.0

Æðsta stjórnsýsla ríkis, löggjafarstörf og framkvæmd efnahags- og félagsmála
Almenn stjórnsýsla og löggjöf
Stjórnsýsla á sviði heilbrigðisþjónustu, mennta- og menningarmála og félagsmála,
þó ekki almannatryggingar
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75.13 75.13.0
75.14 75.14.0
75.2
75.21
75.22
75.23
75.24
75.25
75.3 75.30

75.21.0
75.22.0
75.23.0
75.24.0
75.25.0
75.30.0

80.1 80.10
80.2
80.21
80.22
80.3 80.30
80.4
80.41
80.42

80.10.0

80

Stjórnsýsla í þágu atvinnuveganna
Þjónustustarfsemi fyrir hið opinbera
Utanríkisþjónusta, dómstólar, löggæsla o.fl.
Utanríkisþjónusta
Varnarmál
Dómstólar og fangelsi
Löggæsla
Slökkviliðs- og björgunarstarfsemi
Almannatryggingar

Fræðslustarfsemi

80.21.0
80.22.0
80.30.0
80.41.0
80.42.1
80.42.2
80.42.9

85

Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi
Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi
Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – bóknám
Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – iðn- og verknám
Fræðslustarfsemi á æðra námsstigi
Fullorðinsfræðsla og önnur fræðsla
Ökuskólar, flugskólar o.fl.
Fullorðinsfræðsla og önnur ótalin fræðsla
Öldungadeildir framhaldsskóla
Tónlistarskólar
Önnur fullorðinsfræðsla og ótalin fræðsla

Heilbrigðis- og félagsþjónusta
85.1
85.11
85.11.1
85.11.2
85.11.3
85.11.4
85.11.5
85.12
85.12.1
85.12.2
85.13
85.13.1
85.13.2
85.14
85.14.1
85.14.2
85.14.3
85.14.4
85.14.9
85.2 85.20 85.20.0
85.3
85.31
85.31.1
85.31.2

Heilbrigðisþjónusta
Sjúkrahúsrekstur
Deildskipt sjúkrahús
Sjúkrahús með takmarkaða sérfræðiþjónustu
Endurhæfing
Hjúkrunarvistun
Áfengismeðferð
Heilsugæsla og starfsemi lækna
Heilsugæsla
Sérfræðiþjónusta lækna
Tannlækningar og tannsmíðar
Tannlækningar
Tannsmíðar
Önnur heilbrigðisþjónusta
Starfsemi sjúkraþjálfara
Starfsemi sálfræðinga
Rannsóknarstofur í læknisfræði
Sjúkraflutningar
Önnur heilbrigðisþjónusta
Dýralækningar
Félagsþjónusta
Félagsþjónusta með dvöl á stofnun eða heimili
Heimili fyrir börn og unglinga
Vistun á einkaheimilum
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85.31.3
85.31.4
85.31.5
85.31.9
85.32
85.32.1
85.32.2
85.32.3
85.32.4
85.32.5
85.32.6
85.32.7
85.32.8
85.32.9
85.33
85.33.1
85.33.9

90

Dvalarheimili fyrir aldraða
Heimili fyrir fatlaða
Stofnanir fyrir fíkniefnaneytendur og áfengissjúklinga
Aðrar stofnanir
Félagsþjónusta án dvalar á stofnun
Daggæsla í heimahúsum
Leikskólar og önnur dagvistun barna
Skóladagheimili
Félagsmiðstöðvar og æskulýðsstarfsemi
Heimaþjónusta
Dagvistun fyrir fullorðna
Þjálfunarstöðvar, verndaðir vinnustaðir o.þ.h.
Líknarfélög og annað hjálparstarf félagssamtaka
Félagsráðgjöf og félagsleg aðstoð
Félagsþjónusta án dvalar á stofnun, frh.
Minningar- og styrktarsjóðir
Önnur ótalin félagsleg aðstoð án dvalar á stofnun

Skólpveitur, sorphreinsun, hreinsunardeildir og skyld starfsemi
90.0 90.00 90.00.0

91

Skólpveitur, sorphreinsun, hreinsunardeildir og skyld starfsemi

Starfsemi annarra ótalinna félaga og samtaka
91.1
91.11 91.11.0
91.12 91.12.0
91.2 91.20 91.20.0
91.3
91.31
91.31.1
91.31.9
91.32 91.32.0
91.33 91.33.0

92

Félagastarfsemi atvinnuveganna, vinnuveitenda og fagfélaga
Félagastarfsemi atvinnuveganna og vinnuveitenda
Starfsemi fagfélaga
Starfsemi stéttarfélaga
Önnur félagastarfsemi
Starfsemi trúfélaga
Þjóðkirkjan
Önnur trúfélög
Starfsemi stjórnmálasamtaka
Önnur ótalin félagastarfsemi

Tómstunda-, menningar- og íþróttastarfsemi
92.1
92.11
92.12
92.13
92.2 92.20
92.3
92.31
92.32
92.33
92.34
92.4 92.40
92.5
92.51

92.11.0
92.12.0
92.13.0
92.20.0
92.31.0
92.32.0
92.33.0
92.34.0
92.40.0

Gerð, dreifing og sýningar á kvikmyndum og myndböndum
Framleiðsla kvikmynda og myndbanda
Dreifing kvikmynda og myndbanda
Rekstur kvikmyndahúsa
Starfsemi útvarps- og sjónvarpsstöðva
Önnur menningar- og afþreyingarstarfsemi
Starfsemi listamanna
Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir menningarstarfsemi
Rekstur skemmtigarða
Önnur ótalin menningar- og afþreyingarstarfsemi
Starfsemi sjálfstæðra fréttastofa
Starfsemi safna og önnur menningarstarfsemi
Starfsemi bóka- og skjalasafna
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92.51.1
92.51.2
92.51.3
92.52 92.52.0
92.53 92.53.0
92.6
92.61 92.61.0
92.62 92.62.0
92.7
92.71 92.71.0
92.72 92.72.0

93

Almenningsbókasöfn
Þjóðbókasafn, rannsóknar- og háskólabókasöfn
Skjalasöfn
Starfsemi annarra safna og varðveisla sögulegra staða og bygginga
Rekstur grasagarða, dýragarða og þjóðgarða
Íþróttastarfsemi
Rekstur íþróttamannvirkja
Íþróttafélög; önnur íþróttastarfsemi
Önnur tómstundastarfsemi
Happdrætti og veðmálastarfsemi
Önnur ótalin tómstundastarfsemi

Önnur persónuleg þjónustustarfsemi
93.0 93.01
93.02
93.03
93.04
93.05

93.01.0
93.02.0
93.03.0
93.04.0
93.05.0

95

Önnur persónuleg þjónustustarfsemi
Hárgreiðslu- og snyrtistofur
Útfararþjónusta
Heilsuræktarstarfsemi, sólbaðstofur o.þ.h.
Önnur ótalin persónuleg þjónustustarfsemi

Heimilishald með launuðu starfsfólki
95.0 95.00 95.00.0

97

Heimilishald með launuðu starfsfólki

Engin starfsemi
97.0 97.00 97.00.0

98

Engin starfsemi

Ótilgreind starfsemi
98.0 98.00 98.00.0

99

Ótilgreind starfsemi

Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt
99.0 99.00
99.00.1
99.00.9

Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt
Starfsemi Varnarliðsins
Erlend sendiráð og önnur alþjóðastarfsemi

4. ÍSAT 95. Flokkunarkerfið með skýringum

01

Landbúnaður og dýraveiðar
01.1

Jarðyrkja og garðyrkja
01.11

Kornrækt, grasrækt og önnur jarðrækt
01.11.1

Kornrækt, grasrækt og önnur ræktun, þó ekki kartöflurækt
Til þessarar greinar telst:
– Ræktun hveitis, rúgs, byggs, hafra og blöndu korntegunda
– Ræktun á fræi til útsæðis, t.d. af fóðurjurtum, þ. á m. grasi, blómum og grænmeti
– Önnur ræktun fóðurs til sölu, t.d. til sölu þurrheys og votheys
– Ræktun bauna til niðursuðu og frystingar
– Ræktun jurta til framleiðslu á læknislyfjum eða skordýra- og sveppaeyðingarlyfjum
– Ræktun belgjurtafræs til dýrafóðurs
– Önnur ótalin jarðrækt
Til þessarar greinar telst ekki:
– Ræktun grænmetis, sbr. 01.12.1
– Ræktun í garðyrkjustöðvum, sbr. 01.12
– Blómarækt, sbr. 01.12.2

01.11.2

01.12

Kartöflurækt
Til þessarar greinar telst:
– Ræktun matarkartaflna
– Stofnrækt
Ræktun grænmetis, ylrækt og garðplöntuframleiðsla

01.12.1

Ræktun grænmetis og garðplöntuframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Ræktun grænmetis utanhúss, s.s. káljurta, rófna, gulróta, jarðarberja og
kryddjurta
– Ræktun grænmetis í gróðurhúsum, s.s. tómata, gúrkna, sveppa og kryddjurta
– Uppeldi kryddjurta til gróðursetningar
– Ræktun garðplantna í gróðurhúsum eða utanhúss, þ.e. uppeldi á trjám, runnum
og fjölærum plöntum til gróðursetningar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Kartöflurækt, sbr. 01.11.2
– Ræktun bauna til niðursuðu og frystingar, sbr. 01.11.1
– Ræktun jólatrjáa, þar með taldar grænar plöntur til blómaskreytinga, sbr.
02.01
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01.12.2

Blómarækt
Til þessarar greinar telst:
– Ræktun pottablóma og uppeldi blómplantna í gróðurhúsum
– Ræktun blóma í gróðurhúsum sem síðan eru afskorin
– Ræktun blómlauka
Til þessarar greinar telst ekki:
– Ræktun jólatrjáa, þar með taldar grænar plöntur til blómaskreytinga, sbr.
02.01

01.13 01.13.0

Ræktun ávaxta og berja
Til þessarar greinar telst:
– Eplarækt, perurækt, berjarækt o.fl.
– Ræktun á hnetum
– Ræktun ávaxta í gróðurhúsum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Ræktun grænmetis, t.d. tómata og gúrkna, sbr. 01.12.1
– Ræktun kryddjurta, sbr. 01.12.1

01.2

Búfjárrækt
01.21 01.21.0

Nautgriparækt
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla mjólkur
– Framleiðsla nautgripakjöts og annarra sláturafurða af nautgripum
– Ræktun fóðurs til eigin nota
– Ræktun lífdýra
Til þessarar greinar skal telja bú þar sem nautgriparækt gefur af sér yfir 70%
tekna
Til þessarar greinar telst ekki:
– Vinnsla mjólkur utan eigin býlis, sbr. 15.51
– Ræktun fóðurs til sölu, sbr. 01.11.1
– Verslun með búfénað, sbr. 51.11
– Blönduð búfjárrrækt sbr. 01.25.1
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01.22

Sauðfjárrækt og hrossarækt
01.22.1

Sauðfjárrækt
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla lamba- og kindakjöts
– Framleiðsla á gærum og ull
– Framleiðsla sauðamjólkur
– Framleiðsla fóðurs til eigin nota
– Ræktun lífdýra
Þar á meðal telst:
– Geitfjárrækt
Til þessarar greinar skal telja bú þar sem sauðfjárrækt gefur af sér yfir 70% tekna
Til þessarar greinar telst ekki:
– Rúning sauðfjár skv. samningi, sbr. 01.42
– Framleiðsla fóðurs til sölu, sbr. 01.11.1
– Verslun með búfénað, sbr. 51.11

01.22.2

Hrossarækt
Til þessarar greinar telst:
– Hrossarækt, þar með talin framleiðsla hrossakjöts og húða
– Ræktun, tamning og sala reiðhesta
– Framleiðsla fóðurs til eigin nota
Til þessarar greinar skal telja bú þar sem hrossarækt gefur af sér yfir 70% tekna
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla fóðurs til sölu, sbr. 01.11.1
– Verslun með búfénað, sbr. 51.11
– Kynbótastöðvar, sbr. 01.42
– Hrossatamning í tamningarstöðvum, sbr. 92.62
– Rekstur hesthúsa og reiðskóla, sbr. 92.62

01.23 01.23.0

Svínarækt
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla svínakjöts og innmats
– Ræktun lífdýra
Til þessarar greinar skal telja bú þar sem svínarækt gefur af sér yfir 70% tekna
Til þessarar greinar telst ekki:
– Verslun með búfénað, sbr. 51.11
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01.24 01.24.0

Alifuglarækt
Til þessarar greinar telst:
– Hænsnarækt, þar með talin unga- og kjúklingaframleiðsla
– Framleiðsla gæsa-, anda- og kalkúnakjöts
– Eggjaframleiðsla
Til þessarar greinar skal telja bú þar sem alifuglarækt gefur af sér yfir 70% tekna
Til þessarar greinar telst ekki:
– Dúntekja, sbr. 01.25.9
– Slátrun, vinnsla og geymsla alifuglakjöts, sbr. 15.12
– Ræktun annarra fugla, sbr. 01.25.9

01.25

Önnur búfjárrækt
01.25.1

Blönduð búfjárrækt
Til þessarar greinar telst:
– Búfjárrækt með fleiri en eina tegund búfjár þar sem engin búgrein gefur af sér
meira en 70% tekna
Til þessarar greinar telst ekki:
– Búfjárrækt þar sem meira en 70% tekna eru af einni grein búfjárræktar, sbr.
01.21, 01.22.1, 01.22.2, 01.23, og 01.24

01.25.2

Loðdýrabú
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla loðskinna
– Ræktun lífdýra
– Framleiðsla loðdýrafóðurs til eigin nota
Til þessarar greinar telst ekki:
– Verslun með búfénað, sbr. 51.11
– Heildverslun með lífdýr, sbr. 51.23
– Framleiðsla húsdýrafóðurs, sbr. 15.71.1

01.25.9

Önnur ótalin búfjárrækt
Til þessarar greinar telst:
– Æðarrækt og æðardúnstekja
– Önnur dúntekja
– Býflugnarækt og hunangsframleiðsla
– Ræktun hunda og annarra gæludýra
– Kanínurækt
Til þessarar greinar telst ekki:
– Rekstur hunda- eða kattahótela, sbr. 01.42
– Framleiðsla húða og skinna veiðidýra, sbr. 01.50
– Þjálfun hunda og annarra gæludýra, sbr. 92.72
– Gæludýraverslun, sbr. 52.49.1
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01.3

01.30 01.30.0

01.4

Blandaður búskapur jarðyrkju og búfjárræktar
Til þessarar greinar telst:
– Búrekstur þar sem hvorug búgrein gefur af sér meira en 70% heildartekna
Þjónusta við jarðyrkju og búfjárrækt önnur en dýralækningar

01.41

Þjónusta við jarðyrkju og garðyrkju
01.41.1

01.41.2

Þjónusta við jarðyrkju
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi verktaka (skv. þóknun eða samningi), t.d. jarðvinnsla, meðferð
uppskeru og úðun skordýraeiturs, einnig úr lofti
– Starfsemi verktaka við uppskeruvinnu og meðferð afurða til að koma þeim á
markað, s.s. rúllun og pökkun heys
– Önnur þjónusta við jarðyrkju, s.s. pökkun og hreinsun grænmetis og ávaxta
– Starfsemi ræktunarsambanda
Til þessarar greinar telst ekki:
– Verktakastarfsemi við húsbyggingar og byggingu mannvirkja, sbr. 45.20
– Landbúnaðarsýningar, sbr. 74.84
– Starfsemi búvísindamanna, landbúnaðarráðunauta og landbúnaðarhagfræðinga, sbr. 74.14.1
Skrúðgarðyrkja
Til þessarar greinar telst:
– Skrúðgarðyrkja, þ.e. gróðursetning og viðhald skrúðgarða, almenningsgarða
og grænna svæða fyrir íþróttir og útivist
– Hirðing runna og trjáa
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi landslags- og skrúðgarðaarkitekta, sbr. 74.20.3

01.42 01.42.0

Þjónusta við búfjárrækt önnur en dýralækningar
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi tengd sæðingum
– Rúning og klaufasnyrting
– Sauðfjárböðun
– Dún- og fiðurhreinsun
– Atvinnumiðlun fyrir landbúnaðinn, þ. á m. bændaafleysingar
– Hundahreinsun
– Húsdýravistun
– Hunda- og kattahótel
– Gæludýrasnyrting, t.d. hundasnyrting
Til þessarar greinar telst ekki:
– Leiga á beitarlandi, sbr. 70.20.3
– Starfsemi búvísindamanna, landbúnaðarráðunauta og landbúnaðarhagfræðinga, sbr. 74.14.1
– Starfsemi dýralækna, sbr. 85.20
– Verslun með búfénað, sbr. 51.11
– Heildverslun með lífdýr, sbr. 51.23
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01.5

01.50 01.50.0

Dýraveiðar og tengd þjónusta
Til þessarar greinar teljast:
– Selveiðar
– Hreindýraveiðar
– Aðrar dýra- og fuglaveiðar til fæðu- og/eða skinnaframleiðslu, t.d. rjúpnaveiði
í atvinnuskyni.
– Þjónusta til að efla dýra- og fuglaveiðar í atvinnuskyni
– Veiði lifandi dýra í gildrur fyrir rannsóknir, dýragarða eða til nota sem gæludýr
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla loðskinna af búfénaði, sbr. 01.25.2
– Hvalveiðar, sbr. 05.01.5
– Framleiðsla skinna og húða frá sláturhúsum, sbr. 15.11
– Sala veiðileyfa til dýra- , fugla- og stangaveiði, sbr. 92.72

02

02.0

Skógrækt, skógarhögg og tengd þjónusta

02.01 02.01.0

Skógrækt og skógarhögg
Til þessarar greinar telst:
– Ræktun trjáa á rót, t.d. gróðursetning, endurplöntun, umplöntun og grisjun,
verndun skóga og skógi vaxinna svæða.
– Ræktun jólatrjáa, þ. á m. grænna plantna til skreytinga.
– Skógarhögg, s.s. sögun trjáa og grófsögun í boli, stólpa, staura og girðingarstaura auk eldiviðar.
– Uppeldi og fjölgun á trjám til skógræktar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Svepparækt, sbr. 01.12.1
– Ræktun berja og hneturækt, sbr. 01.13
– Sögun og heflun timburs, sbr. 20.10
– Sala jólatrjáa á sölustæðum og mörkuðum, sbr. 52.62

02.02 02.02.0

Þjónusta tengd skógrækt og skógarhöggi
Til þessarar greinar telst:
– Þjónusta við skógrækt, s.s. flutningur trjábola innan skógar og eldvarnir
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05

Fiskveiðar
05.0

Fiskveiðar og fiskeldi; þjónusta við fiskveiðar
05.01

Fiskveiðar
Til þessarar greinar teljast:
– Veiðar með hvers konar fiskiskipum
– Vinnsla afla um borð í fiskiskipum
05.01.1

Togaraútgerð
Til þessara greinar telst:
– Útgerð togara annarra en frystitogara

05.01.2

Útgerð vinnsluskipa
Til þessarar greinar telst:
– Útgerð frystitogara
– Útgerða annarra frystiskipa, s.s. rækjufrystiskipa
– Útgerð skipa er vinna saltfisk um borð
Til þessarar greinar telst ekki:
– Útgerð verksmiðjuskipa sem eingöngu taka við afla annarra fiskiskipa en stunda
ekki veiðar sjálf, sbr.15.20.8

05.01.3

Útgerð fiskiskipa yfir 10 brl., þó ekki togara og vinnsluskipa
Til þessarar greinar telst:
– Útgerð togbáta
– Útgerð loðnuskipa og síldarbáta
– Útgerð rækju-, humar- og skelfiskbáta
– Útgerð báta án sérveiðiheimilda

05.01.4

Smábátaútgerð
Til þessarar greinar telst:
– Útgerð báta undir 10 brúttólestum að stærð

05.01.5

Útgerð hvalveiðiskipa

05.02

Fiskeldi; veiði í ám og vötnum
05.02.1

Seiðaeldi
Til þessarar greinar telst:
– Seiðaeldi fyrir silunga- og laxaeldi
– Seiðaeldi fyrir eldi sjávardýra

05.02.2

Land- og kvíaeldi
Til þessarar greinar telst:
– Landeldi matfisks
– Kvíaeldi matfisks
– Slátrun matfisks
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05.02.3

Hafbeitarstöðvar
Til þessarar greinar telst:
– Eldi matfisks í hafbeit
– Slátrun matfisks

05.02.4

Eldi sjávardýra
Þar á meðal er:
– Lúðueldi
– Eldi annarra sjávarfisktegunda
Til þessarar greinar telst ekki:
– Seiðaeldi sjávardýra, sbr. 05.02.1

05.02.5

05.03 05.03.0

Ræktun og veiði í ám og vötnum
Til þessarar greinar telst:
– Ræktun veiðivatna
– Silungs- og laxarækt í ám
– Veiði í ám og vötnum
Þjónusta við fiskveiðar
Til þessarar greinar telst:
– Ísstöðvar
– Löndunarþjónusta
Til þessarar greinar telst ekki:
– Uppskipun og útskipun, sbr. 63.11
– Birgðageymsla, sbr. 63.12
– Fiskmarkaðir, sbr. 51.17.2
– Rekstrarráðgjafar, sbr. 74.14.9
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10

Kolanám og móvinnsla
Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu felur í sér vinnslu steinefna í föstu
formi (kola og málma), fljótandi formi (olíu) og gasformi (jarðgass). Vinnslan
getur verið neðanjarðar, í yfirborðsnámum eða gegnum borholur. Til þessarar
greinar telst einnig skyld starfsemi í þeim tilgangi að vinna úr hráefnunum til
þess að koma þeim á markað: mölun, undirbúningur undir sölu, afsöltun og
hreinsun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Úrvinnsla sem á sér stað annars staðar en við námugröft eða boranir, sbr.
26.81, 26.82
– Söfnun, hreinsun og dreifing á vatni, sbr. 41
– Átöppun ölkelduvatns við brunna og uppsprettur, sbr. 15.98
– Málma- og olíuleit, sbr. 74.20.4
– Könnunarboranir og sýnataka úr jarðvegi, sbr. 45.12
10.1

10.10 10.10.0

Steinkolanám
Til þessarar greinar telst:
– Vinnsla steinkola úr námum ofanjarðar og neðan
– Hreinsun, þurrkun, mulning o.s.frv. á steinkolum
– Stykkjun á steinkolum

10.2

10.20 10.20.0

Brúnkolanám
Til þessarar greinar telst:
– Vinnsla brúnkola úr námum ofanjarðar og neðan
– Hreinsun, þurrkun, mulning o.s.frv. á brúnkolum
– Stykkjun á brúnkolum
Til þessarar greinar telst ekki
– Framleiðsla á viðarkolum, sbr. 24.14.

10.3

10.30 10.30.0

Mótekja
Til þessarar greinar telst:
– Vinnsla á mó úr gröf
– Stykkjun á mó
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á vörum úr mó, sbr. 26.82.9
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11

Vinnsla á hráolíu, jarðgasi o.fl.
11.1

11.10 11.10.0

Vinnsla á hráolíu og jarðgasi
Til þessarar greinar telst:
– Vinnsla á hráolíu og jarðgasi úr sama vinnslusvæði
– Skiljun á rokgjörnum kolvetnishlutum og leiðsla þeirra í burtu
– Þétting jarðgass til flutnings og endurgösun á því
– Hreinsun brennisteins úr jarðgasi
Þar á meðal er:
– Vinnsla olíu úr bikkenndum leirsteini og sandi
Til þessarar greinar telst ekki:
– Þjónustustarfsemi í tengslum við olíu- og jarðgasvinnslu, sbr. 11.20
– Framleiðsla á hreinsuðum olíuvörum, sbr. 23.20
– Rekstur á olíuleiðslum, sbr. 60.30
– Olíu- og jarðgassleit, sbr. 74.20.4

11.2

11.20 11.20.0

Tækniþjónusta tengd hráolíu- og jarðgassvinnslu
Til þessarar greinar teljast:
– Tilrauna- og vinnsluboranir eftir verksamningum
– Þjónustustarfsemi í tengslum við vinnslu á hráolíu og jarðgasi, s.s. stefnuborun
og götun, forborun, uppsetning borturna á borstaðnum, viðgerðir á þeim og
niðurrif; steyping á fóðurrörum í borholur; dæling í borholur, úrtöppun og
lokun þeirra
– Starfsemi borskipa á verksamningum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Jarðfræðilegar og jarðeðlisfræðilegar rannsóknir og skjálftamælingar, sbr.
74.20.4

– Olíu- og jarðgassleit, sbr. 74.20.4

12

Nám á úran- og þórínmálmgrýti
12.0

12.00 12.00.0

Nám á úran- og þórínmálmgrýti
Til þessarar greinar telst:
– Nám á úran- og þórínmálmgrýti, þar með talin bæting á því
– Framleiðsla á gulköku (yellow cake)
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á auðguðu úrani og þóríni, sbr. 23.30
– Framleiðsla á eldsneytisstöngum í kjarnkljúfa, sbr. 23.30
– Framleiðsla á úranmálmi, sbr. 23.30

47
Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu

13

Málmnám og málmvinnsla
Til þessarar greinar telst:
– Nám málmgrýtis og hreinna málma neðanjarðar og ofan
– Mulning, mölun og hreinsun málmgrýtis
– Bæting málmgrýtis með segulgreiningu eða þyngdargreiningu
– Fleyting, síun, flokkun, þurrkun, glóhitun og brennsla málmgrýtis
Til þessarar greinar telst ekki:
– Nám á úran- og þórínmálmgrýti, sbr. 12.00
– Framleiðsla súráls, sbr. 27.42
13.1

13.10 13.10.0

Járnnám
Til þessarar greinar telst:
– Nám og stykkjun málmgrýtis sem nýtt er fyrst og fremst vegna járninnihalds
Til þessarar greinar telst ekki:
– Nám og vinnsla brennisteinskíss og segulkíss, sbr. 14.30

13.2

13.20 13.20.0

Nám annarra málma en járns, þó ekki úran- og þórínmálmgrýtis
Til þessarar greinar telst:
– Nám og vinnsla málmgrýtis sem nýtt er fyrst og fremst vegna innihalds annarra
málma en járns, t.d. áls, kopars, blýs, tins, sinks, mangans, króms, nikkels,
kóbalts, mólýbdens, tantals eða vanadíns, gull-, silfur- og platínumálmgrýtis
Til þessarar greinar telst ekki:
– Nám á úran- og þórínmálmgrýti, sbr. 12.00
– Framleiðsla súráls, sbr. 27.42

14

Nám og vinnsla annarra hráefna úr jörðu
14.1

Grjótnám
14.11 14.11.0

Grjótnám til bygginga og mannvirkjagerðar
Til þessarar greinar telst:
– Nám, grófsníðing og sögun steina til bygginga og minnismerkja, t.d. blágrýtis,
graníts, sandsteins og marmara
Til þessarar greinar telst ekki:
– Námuvinnsla á steinefnum til efnaiðnaðar og áburðargerðar, sbr. 14.30
– Steinsmíði utan grjótnáms, sbr. 26.70

14.12 14.12.0

Kalksteins-, gifs- og krítarnám

14.13 14.13.0

Flögubergsnám
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14.2

Malar-, sand- og leirnám
14.21 14.21.0

Malar- og sandnám; vikurnám
Til þessarar greinar teljast:
– Gröftur og mokstur eftir sandi til byggingariðnaðar og mannvirkjagerðar og
til malargerðar
– Malar- og grjótmulning
Þar á meðal er:
– Sanddæling í þeim tilgangi að endurnýta jarðefnin sem dælt er upp
– Gröftur eftir fjörusteinum
– Perlusteinsnám
Til þessarar greinar telst ekki:
– Námuvinnsla á steinefnum til efnaiðnaðar og áburðarframleiðslu, sbr. 14.30
– Sanddæling í dýpkunarskyni eingöngu, sbr. 45.20

14.22 14.22.0

Leirnám, þ.m.t. vinnsla postulínsleirs
Til þessarar greinar telst:
– Vinnsla á leir, eldföstum leir og kaólíni
Til þessarar greinar telst ekki:
– Námuvinnsla á steinefnum til efnaiðnaðar og áburðargerðar, sbr. 14.30

14.3

14.30 14.30.0

Nám og vinnsla á steinefnum til efnaiðnaðar og áburðargerðar
Til þessarar greinar telst:
– Nám og vinnsla á náttúrulegum fosfötum og kalíumsöltum
– Nám og vinnsla á hreinum brennisteini
– Nám og vinnsla á brennisteinskísi og segulkísi
– Nám og vinnsla á náttúrulegu baríumsúlfati (þungspati), karbónati og
bórsýrusalti og náttúrulegum magnesíumsúlfötum (kieseríti)
– Nám og vinnsla á jarðlitarefnum og flússpati
Þar á meðal er:
– Nám og vinnsla á gúanói
– Uppgröftur eftir kalki til áburðar og mergel
– Tínsla skelja til dýrafóðurs
Til þessarar greinar telst ekki:
– Saltframleiðsla, sbr. 14.40
– Brennsla brennisteinskíss og annarra náttúrlegra járnsúlfíða, sbr. 24.11
– Framleiðsla tilbúins áburðar og niturefnasambanda, sbr. 24.15

14.4

14.40 14.40.0

Saltvinnsla
Til þessarar greinar telst:
– Saltnám úr neðanjarðarnámum, þ. á m. einnig með upplausn og dælingu
– Saltframleiðsla með uppgufun á sjó eða annars konar saltvatni
– Framleiðsla pækils og annarra saltupplausna
– Mölun og hreinsun salts
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14.5

14.50 14.50.0

Nám og vinnsla annarra ótalinna hráefna úr jörðu
Til þessarar greinar telst:
– Nám og vinnsla á náttúrulegum slípiefnum, asbesti, steinrunnu kísilmjöli,
kísilgúr, náttúrulegu grafíti, tálgustein (talki), feldspati, hálfeðalsteinum,
kvartsi, gljásteini (glimmer), náttúrulegu asfalti og jarðbiki.
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15

Matvæla- og drykkjarvöruiðnaður
15.1

Slátrun og kjötiðnaður
15.11 15.11.0

Slátrun, vinnsla og geymsla kjöts, þó ekki alifuglakjöts
Til þessarar greinar telst:
– Vinnsla á nýju, kældu og frystu kjöti í heilum skrokkum eða stykkjum
Þar á meðal er:
– Framleiðsla húða og skinna í sláturhúsum
– Tólgarbræðsla, mörframleiðsla og bræðsla annarrar dýrafitu til manneldis
– Pökkun á slátri og innmat til neytenda
– Framleiðsla kjöt- og beinamjöls og önnur mjölframleiðsla úr afgangsafurðum
sláturhúsa
Til þessarar greinar telst ekki:
– Pökkun kjöts fyrir þóknun eða skv. samningi, sbr. 74.82
– Pökkun kjöts á eigin kostnað hjá heildverslunum, sbr. 51.32
– Framleiðsla fullunninnar dýrafitu sem viðbits, sbr. 15.43 og 15.13

15.12 15.12.0

Slátrun, vinnsla og geymsla alifuglakjöts
Til þessarar greinar telst:
– Vinnsla á nýju og frosnu alifuglakjöti sem pakkað er hverjum fugli fyrir sig
eða í stykkjum
Þar á meðal er:
– Slátrun, vinnsla og pökkun kanínukjöts
Til þessarar greinar telst ekki:
– Pökkun alifuglakjöts fyrir þóknun eða skv. samningi, sbr. 74.82
– Pökkun alifuglakjöts á eigin kostnað hjá heildverslunum, sbr. 51.32

15.13 15.13.0

Kjötiðnaður
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla unninnar kjötvöru af ýmsu tagi, s.s. framleiðsla á pylsum, bjúgum,
áleggi, blöðmör og lifrarpylsu, kæfu, skinku o.þ.h.
– Framleiðsla hangikjöts og annars reykts kjöts, svo og saltaðs og þurrkaðs kjöts
– Framleiðsla tilbúinna kjötrétta
– Niðursuða á kjöti
– Sögun og skurður kjöts og pökkun í neytendaumbúðir
– Framleiðsla kjötkrafts og kjötsafa
– Bræðsla og hreinsun dýrafitu til manneldis, t.d. beikonfeiti
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15.2

Vinnsla sjávarafurða
15.20

Fiskvinnsla
15.20.1

Frysting fiskafurða
Til þessarar greinar telst:
– Verkun, flökun og frysting botnfisks og annarra fisktegunda í frystihúsum í
flökum eða smærri stykkjum, fryst í blokkum eða neytendaumbúðum
– Frysting á rækju, humri og öðrum krabbadýrum
– Frysting á hörpudisk og öðrum sælindýrum
– Frysting á loðnu og loðnuhrognum
– Önnur frysting sjávarafla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Vinnsla á ferskum fiski, sbr. 15.20.6

15.20.2

Saltfiskverkun
Til þessarar greinar telst:
– Saltfiskverkun
– Önnur söltun, þó ekki síldarsöltun, sbr. 15.20.3

15.20.3

Síldarsöltun

15.20.4

Hersla
Til þessarar greinar telst:
– Skreiðarverkun
– Hersla fiskhausa
– Önnur hersla sjávarfangs
Til þessarar greinar telst ekki:
– Harðfiskverkun, sbr. 15.20.5

15.20.5

Harðfiskverkun
Þar á meðal er:
Verkun hákarls

15.20.6

Vinnsla á fersku sjávarfangi
Til þessarar greinar telst:
– Verkun og flökun á ferskum fiski
– Verkun ígulkera
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15.20.7

Mjöl- og lýsisvinnsla
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi fiskmjölsfyrirtækja, t.d. loðnu- og síldarbræðslur
Þar á meðal er:
– Framleiðsla fiskmjöls (fiskbeinamjöls) sem notað er beint til dýrafóðurs
– Framleiðsla soðkjarna
– Bræðsla búklýsis
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla blandaðs dýrafóðurs, sbr. 15.7
– Bræðsla lifrarlýsis úr fiski og sjávarspendýrum, sbr. 15.41

15.20.8

Lagmetisiðja og framleiðsla sjávarrétta
Til þessarar greinar telst:
– Niðursuða á fiski, krabbadýrum og sælindýrum
– Niðurlagning í saltpækil og á dósir
– Framleiðsla ýmissa afurða úr fiski, krabbadýrum og sælindýrum, t.d.
niðurlagðra hrogna, kavíars og kavíarlíkis,
– Framleiðsla kavíars úr grásleppuhrognum
– Framleiðsla fiskrétta tilbúinna til matreiðslu eða neyslu
Þar á meðal er:
– Úrvinnsla og niðurlagning fiskafurða um borð í verksmiðjuskipum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Niðursuða kjötmetis, sbr. 15.13
– Niðursuða grænmetis og ávaxta, sbr. 15.33

15.20.9

15.22 15.22.0

Önnur ótalin fiskvinnsla
Til þessarar greinar telst:
– Reyking á fiski og öðru sjávarfangi
Hvalvinnsla
Til þessarar greinar telst:
– Frysting hvalkjöts
– Framleiðsla hvalmjöls
– Bræðsla hvallýsis
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15.3

Vinnsla ávaxta og grænmetis
15.31 15.31.0

Vinnsla á kartöflum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla forsoðinna eða forsteiktra og frosinna kartaflna
– Framleiðsla á kartöflustöppu í duftformi
– Framleiðsla á kartöfluflögum o.þ.h.
– Framleiðsla á kartöflumjöli
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á kartöflumjölva, sbr. 15.62

15.32 15.32.0

Framleiðsla ávaxta- og grænmetissafa
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla, átöppun og pökkun á ávaxta- og grænmetissafa og -þykkni
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla ávaxtavína, sbr. 15.94
– Framleiðsla sykurríkrar ávaxtasaftar, sbr. 15.98

15.33 15.33.0

Önnur ótalin vinnsla ávaxta og grænmetis
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á ávöxtum, hnetum og grænmeti til geymslu, t.d. með frystingu,
þurrkun, niðurlagningu í olíu- eða ediklög eða niðursuðu á dósir
– Vinnsla ávaxta og grænmetisafurða, þ. á m. skurður á nýju grænmeti í salöt
– Framleiðsla á sultum, marmelaði og hlaupi
– Framleiðsla á ávaxtagrautum
– Framleiðsla á steiktum lauk
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla mjöls úr þurrkuðum belgjurtum, sbr. 15.61
– Framleiðsla sykraðra ávaxta og hnetna, sbr. 15.84
– Framleiðsla ávaxtavína, sbr. 15.94
– Framleiðsla á salötum í sósu, sbr. 15.89
– Pökkun og hreinsun á ávöxtum og grænmeti, sbr. 01.41.1
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15.4

Framleiðsla jurta- og dýraolíu og feiti
15.41 15.41.0

Framleiðsla óhreinsaðrar olíu og feiti
Til þessarar greinar telst:
– Bræðsla lifrarlýsis úr fiski og sjávarspendýrum
– Framleiðsla soðkjarna úr lifur
– Framleiðsla óhreinsaðrar jurtaolíu, t.d. olífuolíu, sojabaunaolíu, pálmolíu,
sólblómaolíu, repju- og sinnepsolíu, línolíu og maísolíu.
– Framleiðsla olíuríks jurtamjöls úr olíuríkum fræjum, hnetum og kjörnum
– Framleiðsla dýraolíu og dýrafitu sem ekki er ætluð til manneldis
– Bómullartrefjur, olíukökur og aðrar afgangsafurðir við olíuframleiðslu eru
aukaafurðir í þessari grein
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á hreinsuðu og hertu lýsi, sbr. 15.42
– Framleiðsla á búklýsi, sbr. 15.20.7
– Tólgarbræðsla, sbr. 15.11
– Bræðsla og hreinsun dýrafitu til manneldis, sbr. 15.13
– Framleiðsla á rokgjörnum olíum, sbr. 24.63

15.42 15.42.0

Framleiðsla hreinsaðrar olíu og feiti
Til þessarar greinar telst:
– Lýsishreinsun og lýsishersla
– Framleiðsla meðalalýsis
– Framleiðsla hreinsaðrar jurtaolíu, t.d. olífuolíu, sojabaunaolíu, sólblómaolíu,
línolíu og maísolíu.
– Meðferð á olíum, t.d. blástur, suða, oxun, fjölliðun og þurrkun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Bræðsla lifrarlýsis úr fiski og sjávarspendýrum, sbr. 15.41
– Framleiðsla dýraolíu og dýrafitu sem ekki er ætluð til manneldis, sbr. 15.41

15.43 15.43.0

Framleiðsla smjörlíkis og svipaðrar feiti til manneldis
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla smjörlíkis
– Framleiðsla blandaðs viðbits
– Framleiðsla blandaðrar matarfeiti, t.d. palmíns
– Framleiðsla fullunninnar dýrafitu til manneldis, t.d. kryddaðrar svínafeiti
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15.5

Mjólkuriðnaður
15.51 15.51.0

Mjólkurbú og ostagerð
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á nýrri, gerilsneyddri og fitusprengdri mjólk í fljótandi formi
– Framleiðsla á rjóma úr nýrri, gerilsneyddri og fitusprengdri mjólk
– Smjörframleiðsla
– Framleiðsla á ostum, ostamassa, rjómaosti og bræddum osti
– Framleiðsla á skyri, súrmjólk, jógurt og öðrum sýrðum mjólkurafurðum
– Framleiðsla á mysu
– Framleiðsla á ostefni (kaseíni) og mjólkursykri (laktósa)
– Framleiðsla á þurrmjólk og niðursoðinni mjólk, ýmist með eða án sætuefna
– Framleiðsla á dauðhreinsaðri mjólk og rjóma
– Framleiðsla á súkkulaðimjólk
– Framleiðsla svaladrykkja úr mysu
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á ógerilsneyddri kúamjólk, sbr. 01.21
– Framleiðsla á smjörlíki og blönduðu viðbiti, sbr. 15.43

15.52 15.52.0

Ísgerð
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á rjómaís og öðrum ís til matar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Ísbúðir, sbr. 52.27
– Ísstöðvar, sbr. 05.03

15.6

Framleiðsla á kornvöru, mjölva og mjölvavöru
15.61 15.61.0

Framleiðsla á kornvöru
Til þessarar greinar telst:
– Kornmölun, t.d. í mjöl, gróft eða fíngert, flögur og grjón úr hveiti, rúg, höfrum,
maískorni eða öðrum korntegundum
– Mölun hrísgrjóna, t.d. í afhýdd, slípuð, pússuð eða forsoðin hrísgrjón eða í
hrísmjöl
– Mölun grænmetis, t.d. í mjöl úr þurrkuðum belgjurtum, rótum, rótarhnýðum
eða ætum hnetum
– Framleiðsla á fullunnu, blönduðu mjöli til brauð-, köku- og kexgerðar
– Framleiðsla á morgunkorni úr ýmsum korntegundum og blöndum þeirra
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á kartöflumjöli, sbr. 15.31
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15.62 15.62.0

Framleiðsla á mjölva og mjölvavöru
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla mjölva úr hrísgrjónum, kartöflum, maís o.s.frv.
– Blautmölun á korni
– Framleiðsla glúkósa, glúkósasíróps, maltsykurs o.s.frv.
– Framleiðsla glútens
– Framleiðsla tapíókamjöls
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á reyrsykri og rófusykri, sbr. 15.83
– Framleiðsla á mjólkursykri (laktósa), sbr. 15.51
– Framleiðsla á kartöflumjöli, sbr. 15.31

15.7

Fóðurframleiðsla
15.71

Framleiðsla húsdýra- og fiskeldisfóðurs
15.71.1

Framleiðsla húsdýrafóðurs
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á tilbúnum fóðurblöndum fyrir nautgripi, sauðfé, hross, svín,
alifugla og loðdýr, þ. á m. fóðurbæti
– Framleiðsla óblandaðs búfjárfóðurs
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla fiskmjöls til búfjárfóðurs, sbr. 15.20.7
– Framleiðsla á olíukökum, sbr. 15. 41

15.71.2

Framleiðsla fiskeldisfóðurs
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla fóðurs fyrir fiskeldisstöðvar

15.71.3

Framleiðsla þörungamjöls
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla mjöls úr þörungum og öðrum sjávargróðri til húsdýra- og
fiskeldisfóðurs
– Hreinsun og þurrkun þörunga og annars sjávargróðurs
Þar á meðal er:
– Vinnsla sjávargróðurs sem hráefnis í afurðir til manneldis og í lyf

15.72 15.72.0

Framleiðsla gæludýrafóðurs
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15.8

Annar matvælaiðnaður
15.81 15.81.0

Brauðgerðir og bakarí
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á brauði og brauðbollum o.þ.h.
– Framleiðsla á kökum, bökum, tertum og öðru sætabrauði sem ekki þolir
geymslu
– Framleiðsla á flatkökum, skonsum o.þ.h.
– Framleiðsla á deigi til brauð- og kökugerðar
– Kaffihús með sölu á brauði og kökum úr eigin bakaríi (konditori)
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á soðnum vörum úr bökunardeigi (makkarónum, spaghetti og þess
háttar vörum), sbr. 15.85
– Smásala á brauði utan eigin bakarís, sbr. 52.24

15.82 15.82.0

Kex- og kökuframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á tvíbökum og kexi
– Framleiðsla á geymsluþolnum kökum og sætabrauði
– Framleiðsla á nasli úr sætu eða söltuðu deigi, t.d. saltstöngum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á kartöfluflögum o.þ.h., sbr. 15.31

15.83 15.83.0

Sykurframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á sykri og sírópi úr sykurreyr og sykurrófum
– Hreinsun á sykri
– Framleiðsla á hvítasykri (sakkarósa)
– Framleiðsla á sykurlíki
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á glúkósa, glúkósasírópi og maltsykri, sbr. 15.62

15.84 15.84.0

Súkkulaði- og sælgætisgerð; kakóframleiðsla
Til þessarar greinar telst
– Framleiðsla á súkkulaði, konfekti og öðrum súkkulaðivörum
– Framleiðsla á brjóstsykri
– Lakkrísframleiðsla
– Framleiðsla á tyggigúmmíi
– Framleiðsla á sykruðum ávöxtum, hnetum, ávaxtaskrælingi og öðrum
jurtahlutum
– Framleiðsla á kakói, kakósmjöri, kakófeiti og kakóolíu
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla hvítasykurs (sakkarósa), sbr. 15.83
– Framleiðsla á ristuðum hnetum, sbr. 15.89
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15.85 15.85.0

Framleiðsla á pastavörum og svipuðum vörum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á spaghetti, makkarónum, núðlum o.s.frv., soðnum og ósoðnum,
með eða án fyllingar

15.86 15.86.0

Te- og kaffiframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Kaffibrennslur sem hafa launað starfsfólk í þjónustu sinni
– Kaffínsneyðing og brennsla kaffibauna
– Framleiðsla á kaffiafurðum, t.d. möluðu kaffi, kaffidufti og kaffikjarna
– Framleiðsla á kaffilíki
– Blöndun á te og maté
– Pökkun á te, þ. á m. pökkun í tegrisjur
– Framleiðsla á jurtate og jurtaseyði, t.d. myntute, kamillute o.s.frv.
– Framleiðsla á jurtate og jurtaseyði sem telst til lyfja

15.87 15.87.0

Krydd- og bragðefnaframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á kryddi, vínediki, sósum og bragðefnum, t.d. majónsósu,
remúlaðisósu, sinnepsdufti, tilbúnu sinnepi, tómatsósu o.þ.h.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Ræktun kryddjurta, sbr. 01.12.1
– Framleiðsla á borðsalti, sbr. 14.40
– Framleiðsla á salötum í sósu, sbr. 15.89

15.88 15.88.0

Framleiðsla á jafnblönduðum matvælum, sjúkra- og sérfæði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla matvæla með sérstaka næringareiginleika
Þar á meðal er:
– Mjólkurduft fyrir brjóstmylkinga
– Barnamatur
– Hitaeiningaskertur matur og annað megrunarfæði
– Ýmiss konar sjúkrafæði
– Matvæli með litlu natríuminnihaldi, þ. á m. natríumlaust salt
– Matvæli sem ekki innhalda glúten
– Næringarrík fæða, einkum ætluð íþróttafólki
– Matvæli sérstaklega ætluð sykursjúkum, o.s.frv.
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15.89 15.89.0

Annar ótalinn matvælaiðnaður
Til þessarar greinar telst m.a.:
– Framleiðsla á salötum í sósu
– Framleiðsla á samlokum
– Framleiðsla á pitsum og bökum
– Framleiðsla á vorrúlum (kínarúllum)
– Framleiðsla á poppkorni
– Framleiðsla á súpum og kjötkrafti
– Framleiðsla á geri og eggjadufti
– Framleiðsla á ristuðum hnetum, hnetuafurðum, hnetusmjöri og súkkulaðismjöri
– Framleiðsla gervihunangs og gervisætu
Til
–
–
–

15.9

þessarar greinar telst ekki.
Framleiðsla tilbúinna kjötrétta, sbr. 15.13
Framleiðsla tilbúinna fiskrétta, sbr. 15.20.8
Framleiðsla á pastavörum með eða án fyllingar, sbr. 15.85

Drykkjarvöruiðnaður
15.91 15.91.0

Framleiðsla eimaðra áfengra drykkja
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla eimaðra áfengra drykkja, t.d. brennivíns, ákavítis, vodka, viskýs,
koníaks, gins og líkjöra
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla óeimaðra áfengra drykkja, sbr. 15.92, 15.93, 15.94 og 15.95

15.92 15.92.0

Framleiðsla á hráum spíritus
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla etanóls úr gerjuðum efnum
– Framleiðsla hreins vínanda (alkóhólinnihald 95%)

15.93 15.93.0

Framleiðsla á léttu víni
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla borðvína, heitvína og freyðivína úr vínberjum eða vínberjaþykkni
Til þessarar greinar telst ekki:
– Átöppun á flöskur eða aðrar umbúðir án þess að víninu sé breytt, sbr. 51.34
og 74.82

15.94 15.94.0

Framleiðsla annarra ávaxtavína
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla borðvína, heitvína og freyðivína úr vínberjum eða vínberjaþykkni,
sbr. 15.93
– Framleiðsla á vermút og svipuðum vínum, sbr. 15.95

15.95 15.95.0

Framleiðsla á vermút og svipuðum víntegundum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla óeimaðra vína úr vínberjum sem kryddum og öðrum bragðefnum
er bætt í, t.d. vermút, campari o.þ.h.
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15.96 15.96.0

Bjórgerð

15.97 15.97.0

Maltgerð

15.98 15.98.0

Framleiðsla gosdrykkja og svipaðra drykkja
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla gosdrykkja með tilbúnum og náttúrulegum bragðefnum, s.s.
appelsíns, kóladrykkja, tóniks o.s.frv.
– Framleiðsla sótavatns
– Framleiðsla drykkja með hreinum ávaxtasafa, þ. á m. eplasafa
– Átöppun vatns og ölkelduvatns, sem er eigin framleiðsla, á flöskur og aðrar
umbúðir
– Framleiðsla á ávaxtasaft með viðbættum sykri
– Framleiðsla svaladrykkja í duftformi
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á hreinum ávaxta- og grænmetissafa, sbr. 15.32
– Áfylling vökva, sem ekki er eigin framleiðsla, á flöskur o.þ.h., sbr. 74.82

16

Tóbaksiðnaður
16.0

16.00 16.00.0

Tóbaksiðnaður
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á tóbaksvörum, t.d. sígarettum, sígarettutóbaki, vindlum,
píputóbaki, munntóbaki og neftóbaki
Til þessarar greinar telst ekki:
– Ræktun tóbaks og frumvinnsla, sbr. 01.11.1
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17

Textíliðnaður
17.1

17.10 17.10.0

Forvinnsla og spuni á textíltrefjum
Til þessarar greinar telst:
– Ullarþvottur
– Forvinnsla og kembing á textíltrefjum
– Spuni og þráðargerð úr textíltrefjum, (bómullar-, ullar-, lín- og silkitrefjum
og tilbúnum trefjum) fyrir vefnað og prjón o.s.frv., t.d. kambgarns og loðbands
– Hreinsun fitu og mors úr ull, ásamt kembingu ullar
– Forvinnsla á líni
– Rakning, þvottur og tvinning á silki
– Kembing á úrgangssilki
– Formun, tvinning, margþætting og litaskolun einþráðungsgarns úr tilbúnum
trefjum
– Saumþráðargerð úr hvers konar hráefni, m.a. trefjablöndum
– Forvinnsla og þráðargerð úr öðrum textíltrefjum, t.d. jútu- og basttrefjum
– Framleiðsla pappírsþráðar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla glertrefja, sbr. 26.14
– Framleiðsla tilbúinna trefja og kaðla og framleiðsla einþráðungsgarns (þ. á m.
háþolins þráðar og gólfteppaþráðar) úr tilbúnum trefjum, sbr. 24.70
– Framleiðsla á asbestþræði, sbr. 26.82.9

17.2

17.20 17.20.0

Vefnaður
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla ofinna bómullarkenndra efna, annaðhvort úr þræði úr
bómullartrefjum eða tilbúnum trefjum
– Framleiðsla ofinna ullarkenndra efna, annaðhvort úr þræði úr ullartrefjum
eða tilbúnum trefjum
– Framleiðsla ofinna kambgarnskenndra efna, annaðhvort úr þræði úr
kambgarnstrefjum eða tilbúnum trefjum
– Framleiðsla ofinna silkikenndra efna, annaðhvort úr þræði úr silkitrefjum eða
tilbúnum trefjum
– Framleiðsla annarra ofinna efna úr þræði úr lín-, hamp-, júta- og basttrefjum
eða sérunnum þræði
– Framleiðsla ofinna gerviloðskinna
Þar á meðal er:
– Framleiðsla flauels, flosefna og handklæðafrottes auk grisju o.fl.
– Framleiðsla ofinna efna úr glertrefjum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla ofinna gólfteppa, sbr. 17.51
– Framleiðsla ofinna borða, sbr. 17.54
– Framleiðsla hekl- og prjónvoðar og prjónaðrar og heklaðrar vöru, sbr. 17.60
og 17.7
– Framleiðsla trefjadúks, ekki ofnum, sbr. 17.53
– Vefnaður úr asbestþræði, sbr. 26.82.9
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17.3

17.30 17.30.0

Frágangur á textílum
Til þessarar greinar telst:
– Bleiking, litun og þrykking textíla sem ekki eru eigin framleiðsla
– Frágangur, þurrkun, gufumeðferð, hleyping og styrking textíla sem ekki eru
eigin framleiðsla
– Frágangur á fatnaði
Til þessarar greinar telst ekki:
– Frágangur textílvöru úr efnum sem eru eigin framleiðsla, sbr. 17.10, 17.20 og
17.5
– Meðferð textíla er felst í að gegndreypa þá, húða, hjúpa eða lagstyrkja með
plastefnum, sbr. 17.54

17.4

17.40

Framleiðsla á tilbúinni textílvöru annarri en fatnaði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á tilbúnum vörum úr hvers kyns textílefni, þ. á m. úr hekl- og
prjónvoð
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla gólfteppa, sbr. 17.51
– Framleiðsla textílvöru til tæknilegra nota, sbr. 17.54
17.40.1

Seglagerðir
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á segldúksábreiðum, tjöldum, seglum, sóltjöldum og sólhlífum,
ábreiðum á bíla og vélar o.s.frv.
– Framleiðsla á fánum, oddveifum o.þ.h.

17.40.2

Framleiðsla textílvöru til heimilis- og innanhússnota
Þar á meðal er:
– Framleiðsla værðarvoða, ullarteppa og svipaðra teppa
– Framleiðsla rúmfatnaðar, borðdúka, handklæða, borðtuskna, diskaþurrkna
o.þ.h. vöru
– Framleiðsla á vatteruðum teppum, sængum, púðum, koddum, svefnpokum
o.þ.h.
– Framleiðsla á gluggatjöldum, gluggatjaldaköppum, rúllugardínum, rúmteppum,
sessum, ábreiðum á húsgögn o.þ.h
.
Önnur framleiðsla á tilbúinni textílvöru
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á björgunarvestum og fallhlífum
– Framleiðsla á textílhlífum utan um rafmagnsteppi og -púða

17.40.9
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17.5

Framleiðsla annarrar textílvöru
17.51 17.51.0

Framleiðsla á teppum og mottum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla gólfklæðingar úr textílum eða filti, t.d. gólfteppa, gólfmottna,
teppaflísa og tuskumottna
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á gólfrenningum og mottum úr fléttiefnum, sbr. 20.52
– Framleiðsla á gólfefni úr korki, gúmmíi eða plastefnum, einnig með bakhlið
úr textílum, sbr. 20.52, 25.13, 25.23
– Framleiðsla á línóleumdúk og öðru hörðu gólfefni sem ekki er úr plasti, sbr.
36.63

17.52

Framleiðsla á köðlum, garni og netum; veiðarfæragerð
17.52.1

Framleiðsla á köðlum, garni og netum
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi kaðla- og netaverksmiðja sem framleiða net úr eigin garni, köðlum
o.þ.h.
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á fléttuðu og snúnu garni, köðlum og einþáttungum í kaðla úr
textíltrefjum o.þ.h., einnig þótt varan sé gegndreypt, húðuð eða klædd með
gúmmíi eða plasti
– Framleiðsla á hnýttum netum úr garni eða köðlum
– Framleiðsla á vöru úr garni, t.d. trollgarni, seglgarni, línu, þvottasnúrum,
sippuböndum o.fl.

17.52.2

Veiðarfæragerð
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi netagerða og netaverkstæða
Þar á meðal er:
– Framleiðsla hvers kyns veiðarfæra úr köðlum eða netum framleiddum annars
staðar, s.s. fiskinetum og nótum, fríholtum, lestunarstroffum, reipum og köðlum
með málmhringjum, o.s.frv.
– Viðgerðir veiðarfæra

17.53

17.53.0 Framleiðsla á trefjadúk, ekki ofnum, og vörum úr honum, þó ekki fatnaði
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17.54

17.54.0 Framleiðsla annarrar ótalinnar textílvöru
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla ofinna borða
– Framleiðsla á filti
– Framleiðsla á ýmiss konar merkjum og einkennismerkjum úr textílefnum
– Framleiðsla á kögri, leggingum, skrautböndum og snúrum, skúfum og dúskum
o.þ.h.
– Framleiðsla á tjulli og öðrum netefnum, blúndum, knipplingum og útsaum
– Framleiðsla á garni og vefnaði sem er gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða
lagstyrktur með plastefni
– Framleiðsla á vatti og tróði og vörum úr þannig efnum, t.d. dömubindum og
tíðatöppum
– Framleiðsla á garni með málmþræði og vírstyrktum bryddingum
– Framleiðsla á garni og snúrum úr gúmmíi, klæddum textílefnum

17.6

17.60 17.60.0

Framleiðsla á hekl- og prjónvoð
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á heklaðri og prjónaðri álnavöru
– Framleiðsla á prjónuðu flosefni, frotteefnum o.s.frv.
– Framleiðsla á annarri prjónvoð, t.d. með gerviloðskinni
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla fullunninnar vöru úr hekl- og prjónvoð, sbr. 17.7

17.7

Framleiðsla á prjónaðri og heklaðri vöru
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla vöru úr aðkeyptri hekl- og prjónvoð, sbr. 18.2
17.71 17.71.0

Sokkaframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á sokkum, leistum, hnésokkum, sokkabuxum, gammosíubuxum,
legghlífum o.þ.h.

17.72 17.72.0

Peysuframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á heilum og hnepptum peysum, jerseypeysum, vestum og svipuðum
vörum úr hekl- eða prjónvoð sem er eigin framleiðsla
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18

Fataiðnaður; sútun og litun loðskinna
18.1

18.10 18.10.0

Framleiðsla á leðurfatnaði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á fatnaði úr leðri eða leðurlíki
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á leðurhönskum, beltum, hálsbindum o.s.frv., sbr. 18.24
– Skóframleiðsla, sbr. 19.30

18.2

Framleiðsla á fatnaði, þó ekki leðurfatnaði, og fylgihlutum
18.21 18.21.0

Framleiðsla á vinnufatnaði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á sloppum, samfestingum og þess háttar vinnufatnaði
– Framleiðsla á einkennisklæðnaði
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á skófatnaði, sbr. 19.30

18.22 18.22.0

Framleiðsla á yfirfatnaði, þó ekki vinnufatnaði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á ytri fatnaði fyrir karla, konur og börn úr efnum sem ekki eru
eigin framleiðsla
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á yfirhöfnum og regnfatnaði
– Framleiðsla á jakkafötum, stökum jökkum, buxum og öðrum ytri fatnaði fyrir
karla og drengi
– Framleiðsla á kjólum, drögtum, stökum jökkum, síðbuxum, pilsum og öðrum
ytri fatnaði fyrir konur og stúlkur
– Framleiðsla dömu- og herraklæðskera og kjólameistara
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla fatnaðar ur loðskinnum, sbr. 18.30
– Framleiðsla fatnaðar úr gúmmíi eða plasti, sbr. 25.13 og 25.24.9
– Fataviðgerðir, sbr. 52.74
– Framleiðsla leðurfatnaðar, sbr. 18.10

18.23 18.23.0

Framleiðsla á undirfatnaði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á innri fatnaði fyrir karla, konur og börn úr efnum sem ekki eru
eigin framleiðsla
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á skyrtum og blússum
– Framleiðsla á nærfötum, s.s. nærbuxum og nærbolum, brjóstahöldurum,
lífstykkjum, náttfötum, náttsloppum o.þ.h.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á ungbarnafatnaði, sbr. 18.24
– Fataviðgerðir, sbr. 52.74
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18.24 18.24.0

Framleiðsla á öðrum ótöldum fatnaði og fylgihlutum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á ungbarnafatnaði
– Framleiðsla á íþróttafatnaði, s.s. æfingagöllum, sundfatnaði o.s.frv.
– Framleiðsla á höttum og húfum
– Framleiðsla á öðrum fylgihlutum fatnaðar, t.d. hönskum, beltum, sjölum,
slæðum, hálsbindum, hárnetum o.þ.h.
Þar með telst einnig:
– Framleiðsla höfuðfatnaðar úr loðskinnum
– Framleiðsla skófatnaðar úr textílum án ásettra sóla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla öryggishjálma úr plasti eða málmi, sbr. 25.24.9 og 28.75
– Framleiðsla á íþróttahönskum og höfuðbúnaði fyrir íþróttaiðkun, sbr. 36.40
– Fataviðgerðir, sbr. 52.74

18.3

18.30 18.30.0

Sútun og litun loðskinna; framleiðsla úr loðskinnum
Til þessarar greinar telst:
– Verkun, sútun og litun loðskinna og húða með hári
– Sköfun, forsútun, bleiking, klipping og reiting loðskinna
– Framleiðsla fatnaðar úr loðskinnum og fylgihluta með honum
– Framleiðsla saumaðra loðskinna, t.d. í lengd skinn, plötur, ræmur o.s.frv.
– Framleiðsla á margs konar vöru úr loðskinnum, t.d. teppum, púðum án fyllingar
o.fl.
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á gerviloðskinnum og vörum úr þeim
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla óunninna loðskinna, sbr. 01.25.2 og 01.50
– Framleiðsla óunninna húða og skinna, sbr. 15.11
– Framleiðsla ofinna eða prjónaðra gerviloðskinna, sbr. 17.20, 17.60
– Framleiðsla á loðhúfum, sbr. 18.24
– Framleiðsla fatnaðar sem er skreyttur með loðskinnum, sbr. 18.24
– Framleiðsla á stígvélum eða skóm sem að hluta eru úr loðskinni, sbr. 19.30
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19

Leðuriðnaður
19.1

19.10 19.10.0

Sútun á leðri
Til þessarar greinar telst
– Framleiðsla á sútuðu leðri
– Framleiðsla á rúskinni, bókfelli, lakkleðri o.fl.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á óunnum húðum og skinnum, sbr. 15.11
– Framleiðsla á leðurfatnaði sbr. 18.10
– Framleiðsla á fylgihlutum með fatnaði, sbr. 18.24
– Sútun loðskinna og húða með hári, sbr. 18.30
– Framleiðsla á leðurlíki, sbr. 25.24.9

19.2

19.20 19.20.0

Framleiðsla á ferðatöskum, handtöskum og skyldum vörum og reiðtygjum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á ferðatöskum, handtöskum o.þ.h. úr leðri og hvers kyns öðrum
efnum, t.d. plötum og þynnum úr plasti, textílefnum, vúlkaniseruðum trefjum
eða pappa, þar sem notuð er sama tækni og við leðurtöskur
– Framleiðsla úróla úr öðrum efnum en málmi
– Framleiðsla á ýmiss konar vöru úr leðri, t.d. peningaveskjum, buddum,
pennaveskjum o.s.frv.
– Framleiðsla hnakka, söðla og annarra reiðtygja
– Framleiðsla á drifreimum og pakkningum úr leðri
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á leðurfatnaði, sbr. 18.10
– Framleiðsla á fylgihlutum með fatnaði, s.s. hönskum, höttum, beltum og
svipuðum vörum, sbr. 18.24
– Framleiðsla á skófatnaði, sbr. 19.30
– Framleiðsla á öskjum, skrínum og hylkjum fyrir skartgripi eða borðbúnað
o.þ.h. vörur, sbr. 20.51

19.3

19.30 19.30.0

Framleiðsla á skófatnaði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á skófatnaði úr hvers konar efnum öðrum en asbesti með hvers
konar aðferðum
– Framleiðsla ökklahlífa og legghlífa og svipaðrar vöru
– Framleiðsla á hlutum til skófatnaðar, t.d. yfirleðri og hlutum þess, ytri og
innri sólum, hælum o.fl.
– Framleiðsla handsaumaðs skófatnaðar
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á gúmmístígvélum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á sjúkraskóm, sbr. 33.10
– Framleiðsla skófatnaðar úr textílefnum án ásettra sóla, sbr. 18.24
– Framleiðsla skófatnaðar úr asbesti, sbr. 26.82.9
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20

Trjáiðnaður
20.1

20.10 20.10.0

Sögun, heflun og fúavörn á viði
Til þessarar greinar telst:
– Sögun og heflun timburs
– Framleiðsla útskorinna, heflaðra og ósamsettra parketfjala
– Framleiðsla tréullar, trjámjöls og spænis
– Þurrkun timburs
– Fúavörn eða önnur kemísk meðferð til að verja viðinn
– Flokkun timburs
Þar á meðal er:
– Framleiðsla úr rekaviði
Til þessarar greinar telst ekki:
– Skógarhögg og sögun í boli, staura o.s.frv., sbr. 02.01
– Framleiðsla á þakspæni, rammalistum, húsgagna- og innréttingalistum, sbr.
20.30.9

20.2

20.20 20.20.0

Framleiðsla á krossviði, spónarplötum o.þ.h.
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á viðarspæni, krossviði, spónarplötum, límtré, trefjaplötum og
öðrum viðarplötum

20.3

20.30

Framleiðsla úr byggingartimbri og smíðaviði ásamt öðrum efniviði
20.30.1

Framleiðsla einingahúsa og byggingareininga úr viði og öðrum efniviði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á tilbúnum einingahúsum eða byggingareiningum úr viði sem
setja má saman
– Framleiðsla á sumarbústöðum úr tilbúnum einingum, skúrum o.fl.
– Uppsetning staðlaðra einingahúsa sem eru eigin framleiðsla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Uppsetning sérsmíðaðra timburhúsa og einingahúsa sem ekki eru eigin
framleiðsla, sbr. 45

69
Trjáiðnaður

20.30.9

Framleiðsla annars efnis til húsasmíða úr viði og öðrum efniviði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á íhlutum til húsbygginga, s.s. bitum, þaksperrum og burðarbitum
úr byggingatimbri
– Framleiðsla á hurðum, dyrakörmum, gluggapóstum, gluggahlerum og
umgjörðum þeirra
– Framleiðsla á stigum og handriðum
– Framleiðsla á rammalistum, húsgagna- og innréttingalistum úr viði
– Framleiðsla á samsettum fjölum og stöfum í parketgólf og panilborðum
– Framleiðsla ofantalinna hluta úr timbri ásamt öðrum efnum, s.s. plasti eða áli
– Viðgerðir ofantalinna hluta
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á ósamsettum parketfjölum og stöfum, sbr. 20.10
– Framleiðsla byggingarhluta úr plasti eingöngu, sbr. 25.23
– Framleiðsla byggingarhluta úr málmi eingöngu, sbr. 28.11
– Húsgagnaiðnaður, sbr. 36.1

20.4

20.40 20.40.0

Framleiðsla á umbúðum úr viði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á umbúðakössum, rimlakössum, sívalningum og öðrum umbúðum
úr viði
– Framleiðsla á vörubrettum og lestarpöllum úr viði
– Framleiðsla á tunnum og ámum, kerum, bölum og fötum úr viði
– Framleiðsla á viðarkeflum fyrir kaðla og kapla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á kössum úr fléttiefnum, sbr. 20.52
– Framleiðsla á líkkistum, sbr. 20.51
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20.5

Framleiðsla annarrar viðarvöru; framleiðsla vöru úr korki, hálmi og
fléttiefnum
20.51 20.51.0

Framleiðsla annarrar viðarvöru
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á líkkistum
– Framleiðsla á margs konar hlutum úr viði.
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á handföngum og sköftum á verkfæri, kústa og bursta
– Framleiðsla á spólum, snældum, tvinnakeflum og svipuðum vörum úr renndum
viði
– Framleiðsla á ýmsum hlutum til heimilis og í eldhús
– Framleiðsla á skóleistum og skóklemmum úr tré, herðatrjám og fatahengjum
– Framleiðsla á útskornum styttum og skrautmunum, innlögðu tré og viðarmósaik
– Framleiðsla á öskjum, skrínum og hylkjum fyrir skartgripi eða borðbúnað og
svipuðum vörum
– Smíði líkana úr viði
– Innrömmun og rammagerð
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á húsgögnum, sbr. 36.1
– Framleiðsla á lömpum og ljósabúnaði, sbr. 31.50
– Framleiðsla á umbúðum úr viði, sbr. 20.40
– Framleiðsla á leikföngum úr tré, sbr. 36.50
– Framleiðsla á skartgripum úr tré, sbr. 36.61
– Framleiðsla á burstum og kústum, sbr. 36.62
– Framleiðsla á göngustöfum, sbr. 36.63
– Framleiðsla á reykpípum, sbr. 36.63
– Framleiðsla á eldspýtum, sbr. 36.63
– Framleiðsla á klukkuhúsum, sbr. 33.50

20.52 20.52.0

Framleiðsla vöru úr korki, hálmi og fléttiefnum
Til þessarar greinar telst:
– Úrvinnsla á náttúrlegum korki
– Framleiðsla á gólfefnum úr korki
– Framleiðsla á mottum, teppum og skermum úr fléttiefnum
– Framleiðsla á ýmiss konar körfum og hlutum fléttuðum úr tágum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á mottum og teppum úr textílefnum, sbr. 17.51
– Framleiðsla á tága- og körfuhúsgögnum, sbr. 36.1
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21

Pappírsiðnaður
21.1

Framleiðsla á pappírskvoðu, pappír og pappa
21.11 21.11.0

Framleiðsla á pappírskvoðu
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á bleiktri, hálfbleiktri og óbleiktri pappírskvoðu með kraftvirkum,
kemískum eða hálfkemískum aðferðum
– Framleiðsla pappírskvoðu úr endurunnum pappír
– Sellulósaverksmiðjur
Til þessarar greinar telst ekki:
– Söfnun, flokkun og pressun úrgangspappírs til endursölu, sbr. 51.57
– Framleiðsla á sellulósafjölliðum, sbr. 24.16

21.12 21.12.0

Framleiðsla á pappír og pappa
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á pappír og pappa til frekari úrvinnslu
Þar á meðal er:
– Klæðing, húðun og gegndreyping pappírs og pappa
– Framleiðsla á kreppappír og krumpuðum pappír
– Framleiðsla á sellulósavatti og sellulósatrefjum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á bylgjupappa, sbr. 21.21
– Framleiðsla á veggfóðri, sbr. 21.24
– Framleiðsla vörum sem unnar eru úr pappír og pappa, sbr. 21.22, 21.23 og
21.25

21.2

Framleiðsla á pappírs- og pappavöru
21.21 21.21.0

Framleiðsla á bylgjupappa og umbúðum úr pappír og pappa
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á bylgjupappír og bylgjupappa
– Framleiðsla á umbúðum úr bylgjupappír eða bylgjupappa
– Framleiðsla á ílátum úr pappír og pappa
– Framleiðsla á kössum og öskjum sem unnt er að brjóta saman
– Framleiðsla á ílátum úr heilum pappa
– Framleiðsla á pappírspokum, þ. á m. innkaupapokum
– Framleiðsla á skjalakössum og svipuðum vörum
– Framleiðsla á umbúðum úr efnum sem framleidd eru með klæðingu, húðun,
gegndreypingu eða límingu annarra efna á pappa eða pappír
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á umslögum, sbr. 21.23
– Framleiðsla á eggjabökkum og öðrum steyptum vörum úr pappírskvoðu, sbr.
21.25
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21.22 21.22.0

Framleiðsla vöru til heimilis- og hreinlætisnota úr pappír og pappa
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á hreinsiþurrkum
– Framleiðsla á pappírsvasaklútum, handklæðum, munnþurrkum og dúkum úr
pappír
– Framleiðsla á salernispappír og eldhúsrúllum
– Framleiðsla á dömubindum og tíðatöppum, bleium og bleiuinnleggi úr pappír
– Framleiðsla á bollum, glösum, fötum, diskum og bökkum úr pappa
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á dömubindum úr textílvatti, sbr. 17.54

21.23 21.23.0

Framleiðsla á skrifpappír og skrifstofuvörum úr pappír og pappa
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á skrifpappír, vélritunar-, ljósritunarpappír o.þ.h., þar með talinn
sífellupappír fyrir tölvuútskrift
– Framleiðsla á sjálfkalkerandi pappír
– Framleiðsla á fjölritunarstenslum og kalkipappír
– Framleiðsla á pappír þöktum límefni
– Framleiðsla á umslögum, kortum, póstkortum og bréfsefni
– Framleiðsla á límbandi úr pappír
– Framleiðsla á lausblaðamöppum og bréfabindum úr pappa
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á límbandi úr plasti, sbr. 25.24.9
– Framleiðsla á lausblaðamöppum og bréfabindum úr plasti, sbr. 25.24.9

21.24 21.24.0

Framleiðsla veggfóðurs
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á veggfóðri og svipuðum veggklæðingarefnum, þ. á m. vinýlhúðuðu
veggfóðri

21.25 21.25.0

Framleiðsla annarrar pappírs- og pappavöru
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á merkimiðum með og án prents
– Framleiðsla á síupappír og -pappa
– Framleiðsla á snældum, spólum, keflum og svipaðri vöru úr pappír og pappa
– Framleiðsla á eggjabökkum og öðrum vörum sem steyptar eru úr pappírskvoðu
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla spilakorta, sbr. 36.50
– Framleiðsla á spilum og leikföngum úr pappír eða pappa, sbr. 36.50
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22

Útgáfustarfsemi og prentiðnaður
22.1

Útgáfustarfsemi
Til þessarar greinar telst:
– Útgáfustarfsemi með eða án starfrækslu eigin prentsmiðju
– Almenn útgáfustarfsemi felur m.a. í sér starfsemi er nær til fjármála,
tæknivinnu, listrænna og skapandi starfa, lögfræðilegra starfa og auglýsinga
án þess að megináhersla sé á nokkru einu þessara sviða
22.11

Bókaútgáfa
22.11.1

Bókaútgáfa með starfrækslu eigin prentsmiðju
Til þessarar greinar telst:
– Útgáfa bóka o.þ.h. ásamt starfrækslu eigin prentsmiðju
Þar á meðal er:
– Útgáfa bóka, bæklinga, kynningarblöðunga og annarra rita, þ. á m. útgáfa
orðabóka og alfræðibóka
– Útgáfa landakorta
– Útgáfa nótnabóka o.fl.

22.11.2

Bókaútgáfa án starfrækslu eigin prentsmiðju
Til þessarar greinar telst:
Útgáfa bóka o.þ.h. án starfrækslu eigin prentsmiðju
Þar á meðal er:
– Útgáfa bóka, bæklinga, kynningarblöðunga og annarra rita, þ. á m. útgáfa
orðabóka og alfræðibóka
– Útgáfa landakorta
– Útgáfa nótnabóka o.fl.

22.12

Dagblaðaútgáfa
22.12.1

Til

þessarar

Dagblaðaútgáfa með starfrækslu eigin prentsmiðju
Til þessarar greinar telst:
– Útgáfa blaða sem prentuð eru á dagblaðapappír og koma út minnst fjórum
sinnum í viku

22.12.2 Dagblaðaútgáfa án starfrækslu eigin prentsmiðju
greinar
telst:
– Útgáfa blaða sem prentuð eru á dagblaðapappír og koma út minnst fjórum
sinnum í viku

22.13 22.13.0

Tímaritaútgáfa
Til þessarar greinar telst:
– Útgáfa vikurita og annarra tímarita, þ. á m. héraðsblaða og auglýsingablaða
með eða án starfrækslu eigin prentsmiðju
Til þessarar greinar telst ekki:
– Útgáfa fagtímarita, sbr. 22.15
– Dreifing héraðsblaða og auglýsingablaða, sbr. 74.40.9
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22.14 22.14.0

Útgáfa á hljóðrituðu efni
Til þessarar greinar telst:
– Útgáfa á hljómplötum, geisladiskum og segulböndum með tónlist eða öðru
hljóðrituðu efni
Til þessarar greinar telst ekki:
– Myndbandsupptökur, sbr. 92.11

22.15 22.15.0

Önnur útgáfustarfsemi
Til þessarar greinar telst:
– Útgáfa á ljósmyndum, málm- og tréristumyndum og póstkortum
– Útgáfa á eyðublöðum og tímatöflum
– Útgáfa á veggspjöldum og eftirprentunum listaverka
– Útgáfa fagtímarita
– Útgáfa efnis á örfilmum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á örfilmum, sbr. 74.81.1
– Hönnun auglýsinga, sbr. 74.40.1

22.2

Prentiðnaður og tengd starfsemi
22.21 22.21.0

Prentun dagblaða
Til þessarar greinar telst:
– Prentun dagblaða, vikublaða og annarra tímarita á dagblaðapappír, þ. á m.
auglýsingablaða
Til þessarar greinar telst ekki:
– Útgáfustarfsemi með starfrækslu eigin prentsmiðju, sbr. 22.11.1, 22.12.1 og
22.13

22.22

Önnur prentun
22.22.1

Offsett- og hæðarprentun
Til þessarar greinar telst:
Hvers konar prentun í öllum gerðum prentvéla önnur en prentun dagblaða,
vikublaða og annarra tímarita sem prentuð eru á dagblaðapappír
Til þessarar greinar telst ekki:
– Útgáfustarfsemi með starfrækslu eigin prentsmiðju, sbr. 22.11.1, 22.12.1 og
22.13

22.22.2

Sáldprentun
Til þessarar greinar telst:
– Prentun á borða, hnappa, fatnað o.þ.h.
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22.22.9

Önnur ótalin prentun
Til þessarar greinar telst:
– Hvers konar prentun önnur, t.d. í fjölritunarvélum, tölvuprenturum,
upphleypingarvélum, ljósritunarvélum, hitaprentvélum o.s.frv
Til þessarar greinar telst ekki:
– Prentun merkimiða, sbr. 21.25

22.23 22.23.0

Bókband og frágangur prentaðs máls
Til þessarar greinar telst:
– Frágangur prentaðra arka, t.d. bóka, tímarita, bæklinga, vörulista o.s.frv., þar
á meðal brot, upptaka, arkasamanburður, hefting, líming, fínskurður og gylling
– Frágangur prentaðs pappírs eða pappa, t.d. fyrir eyðublöð, vöruskilti,
sýningarspjöld, merkimiða, dagatöl, póstauglýsingar, kynningarbæklinga o.þ.h.,
þar á meðal brot, stimplun, borun, götun, upphleyping, líming og húðun

22.24 22.24.0

Prentsmíð
Til þessarar greinar telst:
– Setning og tölvustudd hönnun
– Umbrot
– Offsettljósmyndun
– Skeyting
– Litgreining
– Plötugerð

22.25 22.25.0

Önnur starfsemi tengd prentiðnaði
Til þessarar greinar telst:
– Vinnsla og framleiðsla á glærum fyrir myndvarpa, útlitsteikningum og
útlitsprufum
– Framleiðsla gúmmí og plaststimpla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla dagsetningar og númerastimpla, sbr. 36.63

22.3

Fjölföldun upptekins efnis
22.31 22.31.0

Fjölföldun hljóðritaðs efnis
Til þessarar greinar telst:
– Fjölföldun tónlistar og annars hljóðritaðs efnis af frumupptöku yfir á
hljómplötur, geisladiska og snældur

22.32 22.32.0

Fjölföldun myndefnis
Til þessarar greinar telst:
– Fjölföldun kvikmynda og annars upptekins myndefnis af frumupptöku yfir á
plötur, geisladiska og myndbönd

22.33 22.33.0

Fjölföldun tölvuefnis
Til þessarar greinar telst:
– Fjölföldun hugbúnaðar og gagna af frumriti yfir á diska og bönd
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23

Framleiðsla á koxi, olíuvörum og kjarnorkueldsneyti
23.1

23.10 23.10.0

Koxframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á koxi
– Framleiðsla á gasi úr kolum
– Framleiðsla á hrákolum og brúnkolatjöru
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á biki og bikkoxi, sbr. 24.13
– Stykkjun á steinkolum, sbr. 10.10
– Stykkjun á brúnkolum, sbr. 10.20

23.2

23.20 23.20.0

Framleiðsla á hreinsuðum olíuvörum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á eldsneyti fyrir hreyfla, s.s. bensíni, gasolíu og dísilolíu
– Framleiðsla á öðru eldsneyti, t.d. léttri og þungri brennsluolíu og brennslugasi
– Framleiðsla á smurolíu eða smurfeiti úr hráolíu, þ.m.t. einnig úr úrgangsolíu
– Framleiðsla á vörum fyrir olíuefnaiðnaðinn
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á hreinsaðri terpentínu, vaselíni, parafínolíu o.s.frv.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á malbiki, sbr. 26.82.9

23.3

23.30 23.30.0

Framleiðsla efna til kjarnorkueldsneytis
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á auðguðu úrani
– Framleiðsla á eldsneytisstöngum í kjarnkljúfa
– Framleiðsla á geislavirkum frumefnum til notkunar í iðnaði og til lækninga
Til þessarar greinar telst ekki.
– Nám á úran og þórínmálmgrýti og bæting á því, sbr. 12
– Framleiðsla á gulköku (yellow cake), sbr. 12

77
Efnaiðnaður

24

Efnaiðnaður
24.1

Framleiðsla á grunnefnum til efnaiðnaðar
24.11 24.11.0

Framleiðsla á iðnaðargasi
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á fljótandi eða þjöppuðum gastegundum til iðnaðar, s.s. súrefni,
köfnunarefni, vatnsefni og eðalgasi, t.d. koltvísýringi og argoni
Til þessarar greinar telst ekki:
– Vinnsla á jarðgasi, sbr. 11.10
– Framleiðsla á jarðgasi í olíuhreinsunarstöðvum, sbr. 23.20

24.12 24.12.0

Framleiðsla á lit og litarefnum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á lit og litarefnum úr hvers konar efnum í óunnu formi eða í
kjörnuðu formi
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á tilbúnum litum og litarefnum, sbr. 24.30
– Framleiðsla á málningu o.þ.h., sbr. 24.30

24.13 24.13.0

Framleiðsla á öðrum ólífrænum grunnefnum til efnaiðnaðar
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á ólífrænum sýrum, þó ekki saltpéturssýru
– Framleiðsla alkalímálma, natrínlútar og annarra ólífrænna basa, þó ekki
ammóníaks
– Framleiðsla á öðrum ólífrænum efnasamböndum
– Framleiðsla á biki og bikkoxi
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á saltpéturssýru, sbr. 24.15
– Framleiðsla á ammóníaki, sbr. 24.15
– Framleiðsla á gervikórund, sbr. 26.81 og súráli, sbr. 27.42
– Framleiðsla á ýmsum efnasamböndum sem notuð er í tilbúnum áburði, þ. á m.
fosfötum, nítrötum og nítrítum, sbr. 24.15
– Framleiðsla kemískra efna til lyfjaframleiðslu, sbr. 24.41

24.14 24.14.0

Framleiðsla á öðrum lífrænum grunnefnum til efnaiðnaðar
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á ensímum og öðrum lífrænum efnasamböndum
– Framleiðsla viðarkola
– Framleiðsla á tilbúnu glýseróli
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á etanóli úr gerjuðum efnum, sbr. 15.92
– Framleiðsla á gervigúmmíi, sbr. 24.17
– Framleiðsla á salísílsýrum og öðrum kemískum efnum til lyfjaframleiðslu,
sbr. 24.41
– Framleiðsla á rokgjörnum olíum, sbr. 24.63
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24.15 24.15.0

Framleiðsla á tilbúnum áburði o.fl.
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á óblönduðum og blönduðum áburði sem inniheldur köfnunarefni,
fosfór eða kalíum o.s.frv.
– Framleiðsla á hráfosfötum og hráum, náttúrlegum kalíumsöltum
– Framleiðsla á saltpéturssýru, ammóníaki, nítrötum og nítrítum úr kalíum og
fosfötum úr tríammóníum og ammóníumkarbónötum o.s.frv.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Námuvinnsla á gúanói, sbr. 14.30
– Framleiðsla á kemískum efnum til nota í landbúnaði, sbr. 24.20

24.16 24.16.0

Framleiðsla á plasthráefnum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á plasti í óunnu formi, t.d. fjölliðum úr hvers kyns tilbúnum efnum,
s.s. vínýlasetati, akríli, pólíúretani, epoxýresíni, sílikoni o.s.frv.
– Framleiðsla á sellulósafjölliðum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á pappírskvoðu, sbr. 21.11
– Framleiðsla á sellulósa, sbr. 21.11
– Endurvinnsla á plasti, sbr. 37.20

24.2

24.17 24.17.0

Framleiðsla á gervigúmmíi til úrvinnslu
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á gervigúmmíi í óunnu formi eða í plötum og lengjum
– Framleiðsla á blöndum úr tilbúnu og náttúrulegu gúmmíi eða efnum sem svipar
til gúmmís

24.20 24.20.0

Framleiðsla á skordýra og illgresiseyði og öðrum efnum til nota í landbúnaði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á skordýraeyði, nagdýraeyði, sveppaeyði, illgresiseyði, efnum er hefta
spírun og stýra plöntuvexti, sótthreinsiefnum og öðrum kemískum efnum til nota
í landbúnaði
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla tilbúins áburðar og efnasambanda með köfnunarefni, sbr. 24.15
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24.3

24.30 24.30.0

Framleiðsla á málningu, þekju, fylli og þéttiefnum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á málningu og lökkum, glærum og lituðum
– Framleiðsla á tilbúnum litarefnum og litum
– Framleiðsla á postulíns, gler og smeltilitum, glerungsefnum og svipuðum efnum
– Framleiðsla á spartli
– Framleiðsla á fylli og þéttiefnum og svipuðum fylliefnum sem ekki eru eldföst;
einnig efnum til yfirborðsmeðferðar, þ. á m. fúavarnarefnum
– Framleiðsla á blönduðum, lífrænum leysi og þynniefnum og tilbúnum litog
lakkeyðum
– Framleiðsla þrykkilita
– Framleiðsla olíu og vatnslita fyrir myndlistariðkun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á lit og litarefnum, sbr. 24.12
– Framleiðsla á bleki, tússi og prentlitum, sbr. 24.66

24.4

Framleiðsla á lyfjum og hráefnum til lyfjagerðar
24.41 24.41.0

Framleiðsla á hráefnum til lyfjagerðar
Til þessarar greinar telst:
– Rannsóknir og framleiðsla á kemískum efnum sem notuð eru til framleiðslu á
lyfjum, t.d. vítamínum, insúlíni, penisillíni og öðrum sýklalyfjum
– Vinnsla á kirtlum og framleiðsla á kirtlavökva
– Framleiðsla á salisílsýru og O-asetílsalisílsýru
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á ofannefndum vörum í neytendaumbúðum eða í lyfjaskömmtum,
sbr. 24.42

24.42 24.42.0

Lyfjagerð
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á lyfjum af hvers kyns tagi í neytendaumbúðum eða
lyfjaskömmtum, t.d. vítamínum, insúlíni, penisillíni eða öðrum sýklalyfjum,
geðlyfjum og bóluefnum
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á sáraumbúðum, s.s. sáragrisjum, sárabindum, teygjubindum o.þ.h.,
auk seymis til skurðlækninga
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á lyfjum sem ekki eru í neytendaumbúðum eða lyfjaskömmtum,
sbr. 24.41
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24.5

Framleiðsla á sápu, hreinsi og þvottaefnum, hreingerningar og fægiefnum,
ilmvatni og snyrtivöru
24.51 24.51.0

Framleiðsla á sápu, hreinsi og þvottaefnum, hreingerningar og fægiefnum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á sápu, þ. á m. blautsápu og þurrsápu
– Framleiðsla á hreinsi og þvottaefnum, þ. á m. framleiðsla yfirborðsvirkra efna,
s.s. uppþvottaefna, þvottaefna í föstu eða fljótandi formi og mýkingarefna
– Framleiðsla á hreingerningar og fægiefnum, þ. á m. framleiðsla á tilbúnu og
unnu vaxi, fægiefnum og kremi fyrir leður, við, bíla, gler og málmvörur
– Framleiðsla á ræstikremi og ræstidufti
– Framleiðsla á ilmefnum og lykteyðandi efnum fyrir húsakynni
– Framleiðsla á hráu glýseróli
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á tilbúnu glýseróli, sbr. 24.14

24.52 24.52.0

Ilmvatns og snyrtivöruframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á ilmvatni og kölnarvatni, rakspíra, rakvatni o.þ.h.
– Framleiðsla á snyrti og förðunarvörum
– Framleiðsla á sólolíum og kremi til varnar sólbruna, til að flýta sólbrúnku
o. þ.h.
– Framleiðsla á hand og fótsnyrtingarefnum
– Framleiðsla á hársápu, hárlakki og hárliðunarefnum og öðrum hársnyrtivörum
– Framleiðsla á svitalyktareyði og baðsöltum, baðolíum o.þ.h.
– Framleiðsla á tannkremi og öðrum tannhirðuefnum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á rokgjörnum olíum, sbr. 24.63

24.6

Annar efnaiðnaður
24.61 24.61.0

Framleiðsla á sprengiefnum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á skotpúðri
– Framleiðsla á sprengiefni
– Framleiðsla á flugeldum og þess háttar vörum

24.62 24.62.0

Límframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á gelatíni og efnum leiddum af gelatíni, lími, límkenndum efnum,
þ. á m. einnig lími og límefnum sem framleidd eru úr gúmmíi og plasti
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24.63 24.63.0

Framleiðsla á rokgjörnum olíum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á ilm og bragðolíum
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á kjarna eða þykkni úr náttúrulegum ilmjurtum og ilmefnum
– Framleiðsla á eimuðum ilmvökva
– Framleiðsla á blöndum úr ilmandi efnum fyrir ilmvatns og matvælaframleiðslu
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á ilmvatni og kölnarvatni, sbr. 24.52

24.64 24.64.0

Framleiðsla á efnum til ljósmyndagerðar
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á ljósmyndaplötum, filmum, ljósnæmum pappír o.þ.h.
– Framleiðsla á efnablöndum til nota við ljósmyndagerð

24.65 24.65.0

Framleiðsla á hljóð og myndböndum, seguldiskum og segulböndum fyrir tölvur
Til þessarar greinar telst ekki:
– Útgáfa á hljóðrituðu efni á segulböndum, geisladiskum o.þ.h., sbr. 22.14

24.66 24.66.0

Annar ótalinn efnaiðnaður
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á alls konar efnavörum sem ótaldar eru annars staðar
Þar á meðal eru:
– Tilbúnar olíur og feiti, íseyðingarefni, bætiefni i smurolíu, efnahvatar til nota
í rannsóknum og sjúkdómsgreiningum o.fl.
– Framleiðsla á bleki, tússi og prentlitum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á smurolíu, sbr. 23.20

24.7

24.70 24.70.0

Framleiðsla gerviþráðar
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á garni og kaðli úr einþráðungum gerðum úr tilbúnum trefjum
– Framleiðsla á tilbúnum stutttrefjum sem hvorki eru kembdar né greiddar eða á
annan hátt unnar undir spuna
– Framleiðsla á einþráðungsgarni úr tilbúnum trefjum, þ. á m. háþolið garn
– Framleiðsla á einþráðungum eða ræmum úr tilbúnum trefjum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla saumþráðar út tilbúnum trefjum, sbr. 17.10
– Spuni þráða úr tilbúnum trefjum, sbr. 17.10
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25

Gúmmí og plastvöruframleiðsla
25.1

Gúmmívöruframleiðsla
25.11 25.11.0

Framleiðsla á gúmmíhjólbörðum og hjólbarðaslöngum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á hjólbörðum fyrir hvers konar ökutæki, flutningatæki og til annarra
nota
– Framleiðsla á hjólbarðaslöngum
– Framleiðsla á hjólbarðasólum og felguböndum fyrir sólun hjólbarða o.s.frv.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á viðgerðarefnum fyrir gúmmíviðgerðir, sbr. 25.13
– Viðgerðir á sprungnum hjólbörðum og slöngum, sbr. 50.20

25.12 25.12.0

Sólun notaðra hjólbarða
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á viðgerðarefnum fyrir gúmmíviðgerðir, sbr. 25.13
– Viðgerðir á sprungnum hjólbörðum og slöngum, sbr. 50.20

25.13 25.13.0

Önnur gúmmívöruframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á öðrum gúmmívörum úr náttúrulegu eða tilbúnu gúmmíi
– Framleiðsla á hálfunnum vörum úr gúmmíi, t.d. plötum, þynnum, böndum,
ræmum, stöngum og prófílum
– Framleiðsla á fullunnum vörum úr gúmmíi, t.d. rörum, slöngum, færiböndum
og drifreimum, hreinlætis og lyfjavöru úr gúmmíi, gúmmíþéttum og
pakkningum
– Framleiðsla á fatnaði úr gúmmíi
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á viðgerðarefni til gúmmíviðgerða
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á fatnaði úr teygjanlegum textílefnum, sbr. 18.2
– Framleiðsla á lími og límefnum úr gúmmíi, sbr. 24.62
– Framleiðsla á hjólbarðasólum (camel-back), sbr. 25.11
– Framleiðsla á uppblásanlegum bátum og flekum, sbr. 35.11
– Framleiðsla á rúmdýnum úr óklæddu svampgúmmíi, sbr. 36.15
– Framleiðsla á íþróttaáhöldum úr gúmmíi, sbr. 36.40
– Framleiðsla á spilum og leikföngum úr gúmmíi, sbr. 36.50
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25.2

Plastvöruframleiðsla
25.21 25.21.0

Framleiðsla á plötum, rörum o.þ.h. úr plastefnum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á plötum, þynnum, filmu og öðrum flötum vörum úr hvers kyns
plasti
– Framleiðsla á blokkum úr plastsvampi eða frauðplasti
– Framleiðsla fullunninnar vöru úr plasti, s.s. rörum og slöngum, stöngum og
prófílum
– Framleiðsla einþráðunga úr plasti
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla plasthráefna, sbr. 24.16
– Framleiðsla á sjóntækjum úr plasti, sbr. 33.40
– Framleiðsla á dýnum úr óklæddum plastsvampi, sbr. 36.15

25.22 25.22.0

Framleiðsla á umbúðaplasti
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á hvers kyns umbúðum úr plastefnum, s.s. pokum, sekkjum, ílátum,
öskjum, kössum, belgjum, flöskum o.s.frv.
– Framleiðsla á innkaupapokum úr plasti
– Framleiðsla á spólum og snældum úr plasti
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á töskum og ferðatöskum o.þ.h. úr plasti, sbr. 19.20

25.23 25.23.0

Framleiðsla á byggingarvörum úr plasti
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á hreinlætistækjum úr plasti, t.d. baðkerum, sturtubotnum, vöskum,
salernisskálum, þ. á m. setum, lokum o.þ.h.
– Framleiðsla á öðrum byggingarvörum úr plasti
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á hurðum, gluggum, römmum, hlerum, rimlagluggatjöldum,
rúllugardínum, gólflistum o.fl.
– Framleiðsla á geymum og kerum
– Framleiðsla á efnum til gólf, vegg og loftklæðingar í rúllum eða flísum o.s.frv.,
þ. á m. framleiðsla á stórum veggskiltum úr plasti
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á línóleumdúki, sbr. 36.63
– Framleiðsla byggingarhluta úr timbri og plasti, sbr. 20.30.9

25.24

Önnur plastvöruframleiðsla
25.24.1

Framleiðsla á plastvörum til nota í sjávarútvegi
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á fiskkössum og kerum
– Framleiðsla á lokum á fiskker
– Framleiðsla á netakúlum úr plasti
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25.24.9

Önnur ótalin plastvöruframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á skrifstofu og skólavörum úr plasti, þ. á m. möppum úr plasti eða úr
pappa og klæddum með plasti, límbandi og öðrum sjálflímandi vörum úr plasti
– Framleiðsla á borðbúnaði og eldhúsáhöldum úr plasti, s.s. drykkjarílátum,
hnífapörum og skálum, dúkum og gluggatjöldum, bölum, fötum o.s.frv.
– Framleiðsla á ýmsum öðrum vörum úr plasti, þ. á m. einangrunarefni,
lampahlutum og ljósabúnaði, styttum, færiböndum og drifreimum, hönskum o.fl.
– Framleiðsla á fatnaði úr plasti
– Framleiðsla á leðurlíki
– Framleiðsla á vörum úr plastsvampi öðrum en húsgagnasvampi
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á töskum og ferðatöskum úr plasti, sbr. 19.20
– Framleiðsla á lækningatækjum, tannlækninga- og skurðstofutækjum úr plasti,
sbr. 33.1
– Framleiðsla á sjóntækjum úr plasti, sbr. 33.40
– Framleiðsla á plasthúsgögnum, sbr. 36.1
– Framleiðsla á dýnum úr óklæddum plastsvampi, sbr. 36.15
– Framleiðsla á íþróttatækjum úr plasti, sbr. 36.40
– Framleiðsla á línóleumdúki, sbr. 36.63
– Framleiðsla á stómabúnaði o.þ.h., sbr. 33.10
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26

Gler-, leir og steinefnaiðnaður
26.1

Gleriðnaður
26.11 26.11.0

Framleiðsla á glerplötum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á glerplötum, þ. á m. vírbentu gleri, lituðu og skyggðu gleri

26.12 26.12.0

Skurður og vinnsla á glerplötum og rúðugleri
Til þessarar greinar telst:
– Slípun og vinnsla á rúðugleri, einföldu og marglaga einangrunargleri
– Slípun og vinnsla á hertu, tvöföldu og margföldu gleri, þ. á m. rúðum og
ljósagleri fyrir ökutæki og loftför
– Slípun og vinnsla á glerspeglum
– Hvers kyns önnur glerslípun

26.13 26.13.0

Framleiðsla gleríláta
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á flöskum og öðrum ílátum og könnum úr gleri eða kristal
– Framleiðsla á drykkjarílátum og öðrum heimilisvörum úr gleri eða kristal
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á leikföngum úr gleri, sbr. 36.50

26.14 26.14.0

Glerullarframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á glertrefjum, þ. á m. glerull og vörum úr glerull sem ekki eru
ofnar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla ofinna efna úr glerþræði, sbr. 17.20
– Framleiðsla á steinull og steinullarvörum, sbr. 26.82.1

26.15 26.15.0

Annar gleriðnaður
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla glervöru til tæknilegra nota
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á tækjum í rannsóknarstofur, hreinlætisvörum og lyfjavörum úr
gleri
– Framleiðsla úra og klukkuglerja, sjónglerja og sjónglerjahluta sem ekki eru
fullunnin sem sjóngler
– Framleiðsla glereinangrara og annars einangrunarefnis úr gleri
– Framleiðsla glersteina
– Framleiðsla á glerstöngum og glerrörum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á lyfja og bólusetningarsprautum, sbr. 33.10
– Framleiðsla á fullunnum sjónglerjum, sbr. 33.40
– Framleiðsla á óekta skartgripum úr gleri, sbr. 36.61
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26.2

Framleiðsla á leirvöru til annarra nota en bygginga
26.21 26.21.0

Framleiðsla á nytjaleirmunum og skrautmunum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á borðbúnaði og öðrum heimilis og hreinlætisvörum úr postulíni,
steinleir eða öðrum leir
– Framleiðsla á styttum og öðrum skrautmunum úr leir eða postulíni
Þar á meðal er:
– Spenging leirmuna
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla eldfastrar leirvöru, sbr. 26.26
– Framleiðsla leikfanga úr leir eða postulíni, sbr. 36.50
– Framleiðsla skartgripa úr leir eða postulíni, sbr. 36.61

26.22 26.22.0

Framleiðsla á hreinlætistækjum úr leir og postulíni
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á vöskum, baðkerum, salernisskálum, skolskálum o.s.frv. úr leir
og postulíni
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla eldfastrar leirvöru, sbr. 26.26
– Framleiðsla byggingarefnis úr eldföstum leir eða postulíni, sbr. 26.26

26.23 26.23.0

Framleiðsla á einangrurum og einangrunarefni úr postulíni
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla eldfastrar leirvöru, sbr. 26.26

26.24 26.24.0

Framleiðsla annarrar leirvöru til tæknilegra nota
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla leirvöru til nota í rannsóknarstofum, efnaiðnaði og öðrum
tæknilegum tilgangi
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla rafmagnseinangrara og einangrunarefnis úr leir eða postulíni,
sbr. 26.23
– Framleiðsla eldfastrar leirvöru, sbr. 26.26

26.25 26.25.0

Önnur leirmuna og postulínsgerð
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á pottum, krukkum, skálum o.þ.h.
– Framleiðsla á öðrum leirvörum sem eru ótaldar annars staðar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla eldfastrar leirvöru, sbr. 26.26
– Framleiðsla byggingarefnis úr eldföstum leir eða postulíni, sbr. 26.26
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26.3

26.26 26.26.0

Framleiðsla eldfastrar leirvöru
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á hitaeinangrandi leirvöru
– Framleiðsla á eldföstum flísum, múrsteini o.þ.h.
– Framleiðsla á eldföstum eimingarflöskum, deiglum, hljóðdeyfum, stútum,
rörum o.s.frv.
– Framleiðsla á eldföstu steinlími og steypu
– Framleiðsla á eldfastri leirvöru sem inniheldur magnesít, dólómít og krómít

26.30 26.30.0

Framleiðsla á flísum og hellum úr leir og postulíni
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á flísum úr leir eða postulíni til veggklæðingar o.þ.h., mósaíkflísum
o.fl.
– Framleiðsla á steinum og hellum í gangstéttir og gólf
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla eldfastrar leirvöru, sbr. 26.26

26.4

26.40 26.40.0

Framleiðsla á byggingarvörum úr brenndum leir
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á ýmiss konar byggingarefni úr leir sem ekki er eldfastur
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á múrsteinum, tigulsteinum, reykháfspípum, rörum o.s.frv.
– Framleiðsla á gólfhellum úr brenndum leir
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á eldföstu byggingarefni, sbr. 26.26
– Framleiðsla á flísum og hellum fyrir gangstéttir og gólf, sbr. 26.30
– Framleiðsla á múrsteinum og tigulsteinum úr steinsteypu, sbr. 26.61

26.5

Framleiðsla á sementi, kalki og gifsi
26.51 26.51.0

Sementsframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á sementi, þ. á m. portlandssementi, hraðsementi og
virkjanasementi (possolansementi), álsementi o.fl.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á tannlæknasementi, sbr. 24.42
– Framleiðsla á eldföstu steinlími, steypu o.s.frv., sbr. 26.26
– Framleiðsla á vörum unnum úr sementi, sbr. 26.6
– Framleiðsla á tilbúinni steypu, sbr. 26.63
– Framleiðsla á steinlími, sbr. 26.64

26.52 26.52.0

Kalkframleiðsla

26.53 26.53.0

Gifsframleiðsla
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26.6

Framleiðsla á vörum úr steinsteypu, sementi og gifsi
26.61 26.61.0

Framleiðsla á byggingarefni úr steinsteypu
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á byggingarefni úr steypu, sementi og gervisteini, t.d. flísum,
hellum, kantsteinum, múrsteinum, rörum og súlum
– Framleiðsla á byggingareiningum úr steypu, sementi og gervisteini fyrir
húsbyggingar og aðra mannvirkjagerð
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla byggingarefnis úr trefjasementi, sbr. 26.65
– Framleiðsla á steypueiningum og uppsetning þeirra hjá sama fyrirtæki, sbr.
45.20

26.62 26.62.0

Framleiðsla á bygggingarefni úr gifsi

26.63 26.63.0

Framleiðsla tilbúinnar steinsteypu
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi steypustöðva
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á eldfastri steypu, sbr. 26.26

26.7

26.64 26.64.0

Framleiðsla steinlíms
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á eldföstu steinlími, sbr. 26.26

26.65 26.65.0

Framleiðsla á vörum úr trefjasementi
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á byggingarefni úr jurtahlutum (tréull, stráum, sefi o.s.frv) sem
bundið er með sementi, gifsi eða öðrum bindiefnum úr steinefnum
– Framleiðsla á báruplötum og öðrum plötum, tigulsteinum og öðrum þaksteinum,
rörum, ílátum, trogum, vöskum, krukkum, húsgögnum, gluggakörmum o.s.frv.
úr sellulósasementi og svipuðum efnum

26.66 26.66.0

Framleiðsla annarrar vöru úr steinsteypu, sementi og gifsi
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á styttum, húsgögnum, vösum, blómapottum o.s.frv. úr steinsteypu,
sementi og gifsi

26.70 26.70.0

Steinsmíði
Til þessarar greinar telst:
– Smíði, meitlun, skurður og frágangur steina sem notaðir eru sem byggingarefni
og til vegagerðar, sem legsteinar, minjagripir o.þ.h.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi fyrirtækja er stunda grjótnám, t.d. framleiðslu gróft tilhöggvinna
steina, sbr. 14.11
– Framleiðsla á hverfisteinum, smergilsteinum og svipuðum vörum, sbr. 26.81
– Myndhöggvarar, sbr. 92.31
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26.8

Annar steinefnaiðnaður, þó ekki málmiðnaður
26.81 26.81.0

Framleiðsla slípisteina og slípiefna
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á hverfisteinum, smergilsteini, náttúrulegum og tilbúnum slípi og
fægiefnum í dufti, þ. á m. slípiefnum á mjúku undirlagi, s.s. sandpappír
– Framleiðsla á gervikórund

26.82

Steinullarframleiðsla, þakpappa, malbiksframleiðsla o.fl.
26.82.1

Steinullarframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á steinull og öðrum svipuðum einangrunarefnum úr steinefnum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla glerullar og glerullarvöru, sbr. 26.14

26.82.2

Þakpappaframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á þakpappa
Til þessarar greinar telst ekki:
– Lagning þakpappa, sbr. 45.20

26.82.9

Annar ótalinn steinefnaiðnaður, þó ekki málmiðnaður
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á malbiki
– Framleiðsla límefna úr bikkenndum efnum
– Framleiðsla á vörum úr mó
– Framleiðsla á asbestþræði og efnum úr honum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Lagning malbiks, sbr. 45.20
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27

Framleiðsla málma
27.1

27.10 27.10.0

Járn og stálframleiðsla; framleiðsla spegiljárns
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla hrájárns og hrástáls úr málmgrýti eða brotajárni í fljótandi formi,
blokkum, klumpum, hleifum og strengjasteypu
– Framleiðsla á spegiljárni, þ.e. kolefnisríku ferrómangani
– Framleiðsla á heitvölsuðum plötum, stöngum, prófílum o.s.frv.
– Framleiðsla á kaldvölsuðum plötum, stöngum og prófílum yfir 500 mm breiðum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla járnblendis annars en spegiljárns, sbr. 27.35
– Framleiðsla á koxi úr kolum, sbr. 23.10
– Húðun hrájárns og hrástáls, sbr. 28.51

27.2

Röraframleiðsla
27.21 27.21.0

Framleiðsla steypujárns og steypustálsröra
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á steyptum járn og stálrörum, þ. á m. á röratengjum úr steypujárni
og steypustáli

27.22 27.22.0

Framleiðsla járn og stálröra
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á járn og stálrörum sem ekki eru steypt (einnig
yfirborðsmeðhöndluðum)
– Framleiðsla á röratengjum úr járni og stáli öðru en steypujárni og steypustáli

27.3

Önnur frumvinnsla á járni og stáli og framleiðsla járnblendis, þó ekki
spegiljárns
27.31 27.31.0

Kalddráttur
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á stöngum eða prófílum ur járni og stáli með kalddrætti
Til þessarar greinar telst ekki:
– Vírdráttur, sbr. 27.34

27.32 27.32.0

Kaldvölsun flatjárns og flatstáls
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla með kaldvölsun á flatvölsuðu járni og stáli í rúllum eða í tilskornum
lengdum (breidd undir 500 mm)
Til þessarar greinar telst ekki:
– Húðun flatjárns og flatstáls, sbr. 28.51
– Önnur kaldmeðhöndlum á járni og stáli, sbr. 27.33
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27.33 27.33.0

Kaldmótun
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á prófílum eða plötum beygðum í prófíla með aflögun í völsum
eða með beygingu á flatvölsuðu stáli í pressum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Kaldvölsun flatjárns og flatstáls, sbr. 27.32

27.34 27.34.0

Vírdráttur
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á stálvír með kalddrætti

27.35 27.35.0

Önnur ótalin frumvinnsla á járni og stáli; framleiðsla járnblendis, þó ekki
spegiljárns
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á öðru járnblendi en spegiljárni, þ.e.kolefnisríku ferrómangani
– Framleiðsla á ferrófosfóri
– Framleiðsla á mjög hreinu járni með rafgreiningu eða á annan efnafræðilegan
hátt
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á spegiljárni, þ.e. kolefnisríku ferrómangani, sbr. 27.10

27.4

Frumvinnsla góðmálma og framleiðsla málma sem ekki innihalda járn
27.41 27.41.0

Framleiðsla góðmálma
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla og hreinsun á hráum góðmálmum eða brotamálmi, t.d. á gulli,
silfri og platínu
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á úrkössum úr góðmálmum, sbr. 33.50
– Framleiðsla á skrautmunum og skartgripum úr góðmálmum, sbr. 36.22

27.42 27.42.0

Álframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á súráli
– Framleiðsla á áli úr súráli eða brotaáli
– Framleiðsla á áli með hreinsun brotaáls með rafgreiningu
– Framleiðsla á álmelmum
– Framleiðsla á álplötum, flatáli og álpappír
– Framleiðsla á prófílum, stöngum, rörum, röratengjum og vír úr áli

27.43 27.43.0

Blý, sink og tinframleiðsla

27.44 27.44.0

Koparframleiðsla
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27.45 27.45.0

27.5

Framleiðsla annarra málma sem ekki innihalda járn
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á krómi, mangani, nikkel o.þ.h.
– Framleiðsla á málmblendi úr krómi, mangani, nikkel o.þ.h.
– Frumvinnsla á krómi, mangani, nikkel o.þ.h. í plötur, flatmálma, prófíla,
stangir, rör, röratengi, víra o.fl.
Málmsteypa

27.51 27.51.0

Járnsteypa
Til þessarar greinar telst:
– Steypa á fullunnum eða hálfunnum hlutum úr járni
– Framleiðsla hluta úr grájárni
– Framleiðsla hluta úr steypujárni með kúlugrafíti

27.52 27.52.0

Stálsteypa
Til þessarar greinar telst:
– Steypa á fullunnum og hálfunnum hlutum úr stáli
– Framleiðsla hluta úr stálsteypu

27.53 27.53.0

Málmsteypa úr léttmálmum
Til þessarar greinar telst:
– Steypa á fullunnum eða hálfunnum vörum úr léttmálmum
– Framleiðsla steyptra hluta úr léttmálmum

27.54 27.54.0

Önnur málmsteypa
Til þessarar greinar telst:
– Steypa á fullunnum eða hálfunnum vörum úr þungmálmum og góðmálmum
– Framleiðsla steyptra hluta úr þungmálmum
– Framleiðsla á steyptum vörum úr góðmálmum
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28

Málmsmíði og viðgerðir
28.1

Framleiðsla og viðgerðir á byggingarefni úr málmum
28.11 28.11.0

Framleiðsla og viðgerðir á burðarvirkjum og byggingareiningum úr málmi
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á smíðavirkjum úr járni og/eða stáli fyrir byggingariðnað og annan
iðnað, þ. á m. framleiðsla á kraftsperrum úr stáli og járni, samlokuplötum,
möstrum og turnum
– Framleiðsla á tilbúnum málmbyggingum, t.d. skúrum og klefaeiningum í
sýningarhallir og sali
– Framleiðsla á gripahúsainnréttingum
– Viðgerðir á burðarvirkjum og byggingareiningum úr málmi
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla og viðgerðir skipshluta, sbr. 35.11
– Framleiðsla byggingarhluta úr timbri og málmi, sbr. 20.30.9

28.12 28.12.0

28.2

Framleiðsla og viðgerðir á byggingarvöru úr málmum
Framleiðsla og viðgerðir á byggingarvöru úr málmum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á hurðum og gluggum ásamt viðeigandi körmum úr járni og öðrum
málmum
– Framleiðsla á hlerum, hliðum o.þ.h. úr járni og öðrum málmum
– Viðgerðir á byggingarvöru úr málmi
Framleiðsla og viðgerðir geyma, kera og íláta úr málmum; framleiðsla
miðstöðvarofna og miðstöðvarkatla

28.21 28.21.0

Framleiðsla og viðgerðir geyma, kera og íláta úr málmum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla geyma, kera o.þ.h. íláta er taka yfir 300 l
– Framleiðsla á ílátum undir þjappað eða fljótandi gas
– Viðgerðir á geymum, kerum o.þ.h.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á tunnum, dunkum, dósum, fötum, kössum o.s.frv. úr málmi er
taka minna en 300 l, sbr. 28.71 og 28.72
– Framleiðsla á flutningagámum, sbr. 34.20

28.3

28.22 28.22.0

Framleiðsla og viðgerðir miðstöðvarofna og miðstöðvarkatla

28.30 28.30.0

Framleiðsla og viðgerðir á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á gufukötlum og hjálpartækjum ásamt íhlutum til þeirra
– Viðgerðir á gufukötlum öðrum en miðstöðvarkötlum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla og viðgerðir á miðstöðvarofnum og kötlum, sbr. 28.22
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28.4

28.40 28.40.0

28.5

Eldsmíði, önnur málmsmíði og viðgerðir; sindurmótun
Til þessarar greinar telst:
– Eldsmíði, þrýstismíði, stönsun og völsun málma, þ. á m. blikkplatna, stálplatna,
bárujárns o.þ.h.
– Sindrun málma, t.d. framleiðsla á málmum úr málmsalla með hita meðhöndlun
eða við þrýsting
– Málmsmíðaviðgerðir
Meðferð og húðun málma; almenn vélsmiðjuþjónusta

28.51 28.51.0

Meðferð og húðun málma
Til þessarar greinar telst:
– Sandblástur og hreinsun málma
– Rafhúðun, s.s. sinkhúðun (galvanisering), og krómhúðun málma
– Húðun málma með öðrum efnum en málmum, t.d. plasthúðun, smelti og lökkun
– Litun, ristun og þrykking á málma
– Herðing og gljáslípun málma

28.52 28.52.0

Almenn málmsmiðjuþjónusta og blikksmíði
Til þessarar greinar telst:
– Almenn vélsmiðjustarfsemi, s.s. borun, rennismíði, fræsing, heflun, fínpússun,
réttingar, skurður, slípun, brýning, logsuða, o.s.frv. á málmum og málmefnum
Þar á meðal er:
– Starfsemi blikksmiðja
– Starfsemi stálsmiðja

28.6

Framleiðsla og viðgerðir á hnífum, verkfærum og ýmis konar járnvöru
28.61 28.61.0

Framleiðsla á hnífapörum, hnífum, skærum og klippum
Þar á meðal er:
– Starfsemi skerpingarverkstæða

28.62 28.62.0

Framleiðsla og viðgerðir á verkfærum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á hnífum og hnífblöðum í vélar eða vélvirk verkfæri
– Framleiðsla á ýmsum handverkfærum, s.s töngum og skrúfjárnum
– Framleiðsla á sögum og sagarblöðum
– Framleiðsla á borum, málmskerum og fræsurum
– Framleiðsla á járnsmíðaverkfærum, t.d. eldstæðum og steðjum o.fl.
– Framleiðsla á garðverkfærum, s.s. skóflum og hrífum
– Viðgerðir á ofantöldum hlutum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla vélknúinna handverkfæra, sbr. 29.40
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28.63 28.63.0

Framleiðsla á lásum og lömum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á smekklásum, hengilásum og öðrum lásum, auk lykla
– Framleiðsla á hjörum og ýmiss konar járn og málmvöru fyrir byggingar,
húsgögn og ökutæki
Til þessarar greinar telst ekki:
– Lásaviðgerðir, sbr. 52.74

28.7

Önnur málmsmíði og viðgerðir
28.71 28.71.0

Framleiðsla og viðgerðir á stáltunnum og svipuðum ílátum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á járn eða stálkössum sem taka allt að 300 l
– Framleiðsla á fötum, brúsum, dósum og tunnum
– Framleiðsla á bökkum úr álpappír
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla geyma og íláta sem taka meira en 300 l, sbr. 28.21

28.72 28.72.0

Framleiðsla á umbúðum úr léttmálmum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á ýmsum umbúðum úr léttmálmum, t.d. niðursuðudósum undir
mat og drykkjarvöru, túpum, öskjum og kössum
– Framleiðsla á málmlokum, t.d. flöskulokum og töppum

28.73 28.73.0

Framleiðsla á vörum úr vír
Til þessarar greinar telst m.a.:
– Framleiðsla á strengjum og fléttuðum köðlum úr málmi o.þ.h.
– Framleiðsla á vörum úr vír, t.d. gaddavír, girðingarneti og ristum
– Framleiðsla á nöglum, stiftum, saumnálum, heftaranálum, bréfaklemmum og
hnoðnöglum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla saumavélanála, sbr. 29.54

28.74 28.74.0

Framleiðsla á boltum, skrúfum, keðjum og fjöðrum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á tannhjólakeðjum, sbr. 29.40
– Framleiðsla á fjöðrum í úrverk, sbr. 33.50

96
Málmiðnaður

28.75 28.75.0

Önnur ótalin málmsmíði og viðgerðir
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á málmskiltum, barmmerkjum, bókstöfum og tölustöfum úr málmi
– Framleiðsla á ýmsum eldhúsáhöldum, s.s. pottum, pönnum o.þ.h. til eldunar
og nota á matarborði
– Framleiðsla á borðbúnaði úr öðrum málmum en góðmálmum
– Framleiðsla á ýmsum smærri eldhúsáhöldum
– Framleiðsla á baðkerum, eldhúsvöskum, þvottabölum og fötum og svipuðum
vörum úr öðrum málmum en góðmálmum
– Framleiðsla á öðrum ótöldum málmvörum, þ. á m. lóðunartækjum,
skipsskrúfum, ýmsum skrifstofuáhöldum úr málmi, öryggishjálmum úr málmi,
krókum, krækjum, spennum o.þ.h.
– Framleiðsla á rimlagluggatjöldum úr málmi
Til þessarar greinar telst ekki:
– Skiltamálun, sbr. 45.44
– Framleiðsla á málmhjörum og hlífum, sbr. 28.63

97
Vélsmíði og vélaviðgerðir

29

Vélsmíði og vélaviðgerðir
29.1

Framleiðsla og viðgerðir hreyfla og hreyfilhluta, þó ekki í loftför, bíla og vélhjól
29.11 29.11.0

Framleiðsla og viðgerðir hreyfla og hverfla, þó ekki í loftför, bíla og vélhjól
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla skipshreyfla og íhluta þeirra, þ. á m. framleiðsla utanborðshreyfla
– Viðhald skipshreyfla
– Framleiðsla annarra brunahreyfla, þó ekki í loftför, bíla og vélhjól
– Framleiðsla á hverflum og íhlutum þeirra, t.d. gufuhverflum, vökvahverflum
og gashverflum
– Framleiðsla á soglokum og útblásturslokum í skipshreyfla og aðra brunahreyfla
en flughreyfla, bíl og vélhjólahreyfla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla rafhreyfla, sbr. 31.10
– Framleiðsla rafmagnstækja og rafstýrðra tækja fyrir brunahreyfla, sbr. 31.61
– Framleiðsla þotuhreyfla, sbr. 35.30
– Framleiðsla hreyfla í bíla, vélhjól eða loftför, sbr. 34.10, 35.41 og 35.30

29.12 29.12.0

Framleiðsla og viðgerðir á dælum og þjöppum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á loftdælum og loftþjöppum
– Framleiðsla á vökvadælum
– Framleiðsla á vökva og loftknúnum vélum
– Viðhald á dælum og þjöppum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á þjöppum í kælikerfi, sbr. 29.23

29.13 29.13.0

Framleiðsla og viðgerðir á krönum og lokum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á krönum og lokum til nota í iðnaði, þ. á m. stjórnlokum og
inntakslokum
– Framleiðsla á krönum og lokum í hreinlætistæki
– Framleiðsla á krönum og lokum í hitunarkerfi, þ. á m. hitastillilokum
– Viðhald á krönum og lokum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla innsogs og útstreymisloka fyrir brunahreyfla, sbr. 29.11, 34.10
og 35.30
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29.14 29.14.0

Framleiðsla og viðgerðir á legum, tannhjólum, drifum og drifbúnaði
Til þessarar greinar telst m.a.:
– Framleiðsla á kúlu og keflalegum og íhlutum þeirra
– Framleiðsla á kambásum, sveifarásum o.þ.h.
– Framleiðsla á tannhjólum, gírkössum og hraðalækkunarbúnaði,
tannhjólakeðjum o.þ.h.
– Framleiðsla á vökvastýrðum aflfærslubúnaði
– Viðhald og viðgerðir á legum, tannhjólum, drifum o.þ.h.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á vélvirkum aflfærslubúnaði fyrir bíla, loftför, vélhjól o.s.frv, sbr.
34.10, 35.30, 35.41, 35.43

29.2

Framleiðsla og viðhald véla til almennra nota
29.21 29.21.0

Framleiðsla og viðhald á bræðsluofnum og brennurum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla og viðhald á bræðsluofnum og brennurum til nota í iðnaði og í
rannsóknarskyni
– Framleiðsla og viðhald á kyndikerfum

29.22 29.22.0

Framleiðsla og viðhald á lyftitækjum, spilum og öðrum færslubúnaði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á færiböndum, lyftum og rúllustigum
– Framleiðsla á talíum, lyftibúnaði og krönum
– Framleiðsla á spilum, s.s. línuspilum, netaspilum o.þ.h.
– Viðgerðir og viðhald á færiböndum, krönum, spilum o.þ.h.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á flotkrönum og kranabílum, sbr. 35.11, 34.10

29.23 29.23.0

Framleiðsla og viðhald á kæli og loftræstitækjum til annarra nota en
heimilisnota
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á kæli og frystivélum til nota í iðnaði ásamt öðrum búnaði, t.d.
þjöppum er breyta hitastigi hráefnis
– Framleiðsla á loftræstikerfum til nota í iðnaði
– Framleiðsla á varmaskiptum
– Viðgerðir og viðhald á ofantöldum tækjum og búnaði
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla kæli og frystivéla til heimilisnota, sbr. 29.71
– Framleiðsla loftræstibúnaðar til heimilisnota, sbr. 29.71
– Starfsemi blikksmiðja, sbr. 28.52
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29.24 29.24.0

Framleiðsla og viðhald annarra véla til almennra nota
Til þessarar greinar telst m.a.:
– Framleiðsla á heimilis og búðarvogum og vogum til samfelldra mælinga
– Framleiðsla á pökkunar og áfyllingarvélum
– Framleiðsla á vélum til að hreinsa eða þerra flöskur og fylla á þær kolsýru
fyrir drykkjarvörur
– Framleiðsla á háþrýstihreinsivélum, slökkvitækjum, sandblásturstækjum o.þ.h.
– Framleiðsla á hreinsi og síubúnaði fyrir vökva og lofttegundir
– Framleiðsla á þeytivindum
– Framleiðsla á gasrafölum
– Viðgerðir og viðhald á ofantöldum vélum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á völsunarvélum fyrir málma og gler og völsum í þær, sbr. 29.51
– Framleiðsla á mjólkurskilvindum, sbr. 29.53.9
– Framleiðsla á þeytivindum í þurrkara, sbr. 29.56

29.3

Framleiðsla og viðhald dráttarvéla og annarra véla til nota í landbúnaði og
skógrækt
29.31 29.31.0

Dráttarvélasmíði og viðhald

29.32 29.32.0

Framleiðsla og viðhald annarra véla til nota í landbúnaði og skógrækt
Til þessarar greinar telst m.a.:
– Framleiðsla og viðgerðir á ýmiss konar vélum sem notaðar eru við uppskeru
– Framleiðsla og viðgerðir á garðsláttuvélum, mjaltavélum, fóðurblöndunarvélum, eggjahreinsivélum o.m.fl.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á aftaní og hliðarvögnum til aksturs á vegum, sbr. 34.20
– Framleiðsla á mjólkurskilvindum, sbr. 29.53.9

29.4

29.40 29.40.0

Framleiðsla smíðavéla og viðhald
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á slípivélum, stönsunarvélum, logsuðuvélum o.þ.h.
– Framleiðsla á vélum til vinnslu á viði, korki, plasti o.þ.h.
– Framleiðsla á smíðavélum fyrir steinsmíði
– Framleiðsla á tannhjólakeðjum
– Viðgerðir og viðhald á ofantöldum vélum og vélhlutum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á skiptanlegum verkfærum fyrir handverkfæri eða smíðavélar,
sbr. 28.62
– Framleiðsla á vélum sem sérstaklega eru gerð fyrir málmiðnað, sbr. 29.51
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29.5

Framleiðsla og viðhald annarra sérhæfðra véla
29.51 29.51.0

Framleiðsla og viðhald véla til málmvinnslu
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla véla og búnaðar til vinnslu heitra málma, t.d. steypumóta og
málmsteypivéla
– Framleiðsla á völsunarvélum og völsum
– Viðgerðir og viðhald á ofantöldum vélum og vélhlutum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á smíðavélum, sbr. 29.40
– Framleiðsla á steypumótum (öðrum en fyrir málmhleifa), svo og vélum til að
framleiða steypumót, sbr. 29.56

29.52 29.52.0

Framleiðsla og viðhald véla til námuvinnslu, sementsframleiðslu,
mannvirkjagerðar o.fl.
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla véla fyrir sements, steinlíms og steinsteypuframleiðslu
– Framleiðsla á ýmsum vélum fyrir verktakavinnu, t.d. á jarðvegsborum, vélum
til vinnslu jarðefna og jarðvegsflutnings, þ.m.t. jarðýtum, skurðgröfum o.fl.
– Framleiðsla á malbikunarvélum
– Framleiðsla á blöðum í jarðýtur o.þ.h.
– Viðgerðir og viðhald á ofantöldum vélum og vélhlutum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla steypubíla, sbr. 34.10
– Framleiðsla smíðavéla fyrir steinsmíði, sbr. 29.40
– Framleiðsla á lyftitækjum og færslubúnaði, sbr. 29.22
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29.53

Framleiðsla og viðhald véla fyrir fiskiðnað og annan matvælaiðnað,
drykkjarvöru og tóbaksiðnað
29.53.1

Framleiðsla og viðhald vélvirkra véla fyrir fiskiðnað og annan matvælaiðnað
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á vélvirkum vélum til nota í fiskvinnslu og um borð í fiskiskipum,
s.s. hausaskurðavélum, fiskflokkunarvélum, aðgerðarkerfum, síldar og
rækjuvinnslukerfum, hrognaskiljurum o.þ.h.
– Framleiðsla á kjötvinnsluvélum
– Framleiðsla á vélum fyrir mjólkurbú, s.s. smjör og ostagerðarvélum
– Framleiðsla á vélum og tækjumfyrir kornframleiðslu, þ.á m. á myllum,
kornsíum, fræhreinsivélum o.fl.
– Framleiðsla á vélum fyrir brauð og kökugerð, þ.á m. vélum til framleiðslu á
spaghetti o.þ.h.
– Framleiðsla eldavéla o.þ.h. fyrir eldhús í mötuneytum og veitingahúsum
– Viðgerðir og viðhald þessara véla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla veiðarfæra, sbr. 17.52.2
– Framleiðsla véla til nota við fiskveiðar, s.s. línuspila, netaspila o.þ.h., sbr.
29.22
– Framleiðsla á pökkunar og umbúðavélum, sbr. 29.24
– Framleiðsla á vélum til að hreinsa og flokka egg, ávexti eða aðrar uppskeruafurðir, sbr. 29.32

29.53.2

Framleiðsla og viðhald tölvustýrðra véla fyrir fiskiðnað og annan matvælaiðnað
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á hvers kyns tölvustýrðum tækjum til nota í fiskvinnslu og um
borð í fiskiskipum, s.s. tölvuvogum, rafeindastýrðum fiskateljurum,
flokkunarvélum o.þ.h.
– Framleiðsla á rafeindastýrðum stýrikerfum fyrir fiskiðnað og annan
matvælaiðnað
– Framleiðsla á tölvustýrðum vélum og tækjum fyrir annan matvælaiðnað en
fiskiðnað
– Viðgerðir og viðhald þessara tækja
Til þessarar greinar telst ekki
– Framleiðsla á rafeindastýrðum mælitækjum og stýrikerfum til annarra nota
en í matvælaiðnaði, sbr. 33.20

29.53.9

Framleiðsla og viðhald véla fyrir drykkjarvöru og tóbaksiðnað
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á vélum fyrir mjólkurbú, s.s. mjólkurskilvindum,
gerilsneyðingarvélum o.þ.h.
– Framleiðsla á vélum fyrir annan drykkjarvöruiðnað og tóbaksiðnað
– Viðgerðir og viðhald þessara véla
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29.54 29.54.0

Framleiðsla og viðhald véla fyrir textíl, fata og leðuriðnað
Til þessarar greinar telst m.a.:
– Framleiðsla á vélum til forvinnslu og spuna á textíltrefjum, þráðarframleiðslu
og frágangs textíla
– Framleiðsla á vélum fyrir þvottahús, t.d. strau og pressunarvélum, þvottavélum
og þurrkurum
– Framleiðsla á prjónavélum, saumavélum og íhlutum þeirra
– Framleiðsla á vélum fyrir leðuriðnað, s.s. sútunarvélum
– Framleiðsla á vélum fyrir skógerð og gerð annarra hluta úr leðri eða loðskinni
– Viðgerðir og viðhald á ofantöldum vélum og íhlutum þeirra

29.55 29.55.0

Framleiðsla og viðhald véla fyrir pappírsiðnað
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla véla til að framleiða pappírskvoðu, pappír og pappa, pappírs og
pappavörur, þ. á m. þurrkvélar fyrir timbur og pappírsiðnaðinn
– Viðgerðir og viðhald þessara véla

29.56 29.56.0

Framleiðsla og viðhald annarra ótalinna sérhæfðra véla
Til þessarar greinar telst m.a:
– Framleiðsla steypumóta, þó ekki fyrir málmhleifa
– Framleiðsla þurrkunarbúnaðar að undanskildum slíkum vélum fyrir landbúnað
og timbur og pappírsiðnað
– Framleiðsla véla fyrir framleiðslu mjúkrar gúmmí og plastvöru
– Framleiðsla véla fyrir prentiðnað
– Framleiðsla vélmenna fyrir fjöldaframleiðslu
– Viðgerðir og viðhald á ofantöldum vélum og hlutum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla smíðavéla, sbr. 29.40
– Framleiðsla heimilistækja, sbr. 29.71
– Framleiðsla véla fyrir þvottahús sbr. 29.54

29.6

29.60 29.60.0

29.7

Vopna og skotfæraframleiðsla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla sprengiefna, hvellhettna, púðurs og flugelda, sbr. 24.61
Framleiðsla annarra ótalinna heimilistækja

29.71 29.71.0

Framleiðsla rafmagnstækja til heimilisnota
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á ísskápum og frystikistum til heimilsnota
– Framleiðsla rafmagnseldavéla og eldunartækja, þ. á m. ofna, örbylgjuofna og
rafmagnskatla
– Framleiðsla uppþvottavéla, þvottavéla og þurrkara til heimilisnota
– Framleiðsla á ryksugum, rafmagnshitaofnum, kaffivélum og margs konar
rafmagnsáhöldum til heimilisnota
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla saumavéla, sbr. 29.54
– Viðgerðir á rafmagnsheimilistækjum, sbr. 52.72
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29.72 29.72.0

Framleiðsla heimilistækja, þó ekki rafmagnstækja
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á eldunartækjum og matarhitunartækjum sem ekki ganga fyrir
rafmagni
– Framleiðsla á hitunartækjum fyrir híbýli, eldavélum, eldstæðum, kolaofnum,
olíuofnum, eldunaráhöldum o.fl. tækjum sem ekki ganga fyrir rafmagni
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á eldavélum o.þ.h. fyrir eldhús í mötuneytum og veitingahúsum,
sbr. 29.53.1
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30 30.0

Framleiðsla á skrifstofuvélum og tölvum
30.01 30.01.0

Framleiðsla á skrifstofuvélum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á ritvélum
– Framleiðsla á fjölritunar og ljósritunarvélum
– Framleiðsla á reiknivélum, peningakössum, frímerkingarvélum o.þ.h.
– Framleiðsla á alls konar skrifstofuvélum og áhöldum, s.s. flokkunarvélum,
göturum og hefturum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á bréfasímum, sbr. 32.20
– Viðgerðir og viðhald á skrifstofuvélum, sbr. 72.50
– Leiga á skrifstofuvélum, sbr. 71.33

30.02 30.02.0

Framleiðsla á tölvum og öðrum gagnavinnsluvélum
Til þessarar greinar telst m.a.:
– Framleiðsla á tölvum
– Framleiðsla á ýmsum einingum fyrir tölvur, t.d. prenturum, útstöðvum og
einkatölvum, ljósstafalesurum o.s.frv.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á rafeindaíhlutum fyrir tölvur, sbr. 32.10
– Framleiðsla á tölvuleikjum, sbr. 36.50
– Viðgerðir og viðhald á tölvum og tölvukerfum, sbr. 72.50
– Leiga á tölvum og tölvubúnaði, sbr. 71.33

31

Framleiðsla og viðgerðir annarra ótalinna rafmagnsvéla og tækja
31.1

31.10 31.10.0

Framleiðsla og viðgerðir rafhreyfla, rafala og spennubreyta
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla riðstraums og jafnstraumsrafala
– Framleiðsla riðstraums og jafnstraumsrafhreyfla
– Framleiðsla rafalkerfa fyrir brunahreyfla o.fl.
– Framleiðsla á spennubreytum og umriðlum
– Framleiðsla á vindrafstöðvum
– Viðgerðir og viðhald á ofantöldum tækjum
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31.2

31.20 31.20.0

Framleiðsla og viðhald á búnaði fyrir dreifingu og stjórnkerfi raforku
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla og viðhald á dreifi og stjórnbúnaði fyrir rafkerfi, t.d. í töflum,
stjórnborðum o.s.frv
– Framleiðsla á rofum, tenglum og vartöppum (öryggjum), yfirspennuvörum,
spennujöfnurum, rafmagnsklóm, dósum, rafliðum, peruhöldum o.s.frv.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á stjórntöflum og stjórnborðum fyrir talsíma og ritsíma, sbr. 32.20
– Framleiðsla á vartappavír, sbr. 27.4
– Framleiðsla á kola og grafítrafskautum, sbr. 31.62

31.3

31.30 31.30.0

Framleiðsla á einangruðum vírum og strengjum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á einangruðum raftaugum og strengjum og öðrum einangruðum
rafleiðurum með eða án tengihluta
– Framleiðsla á ljósleiðurum úr trefjum sem eru einangraðar þráð fyrir þráð til
flutnings á kóðuðum gögnum fyrir fjarskipti, myndbönd, gagnaflutning,
stjórnbúnað o.þ.h.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á óeinangruðum málmvír úr málmum sem ekki innihalda járn,
sbr. 27.4
– Framleiðsla á óeinangruðum málmstrengjum eða einangruðum strengjum sem
ekki er unnt að nota sem rafleiðara, sbr. 28.73
– Framleiðsla á ljósleiðurum og ljósleiðarastrengjum, sbr. 33.40

31.4

31.40 31.40.0

Framleiðsla og viðgerðir á rafgeymum og rafhlöðum

31.5

31.50 31.50.0

Framleiðsla og viðgerðir á ljósabúnaði og lömpum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á lömpum, raflýsingu hvers konar og búnaði fyrir hana
– Framleiðsla ljósaskilta, götu og útilampa
– Framleiðsla á glóperum, úrhleðslulömpum o.fl., þ. á m. innrauðum og
útfjólubláum perum, boglömpum og blossaperum
– Framleiðsla á jólatrésseríum
– Framleiðsla lampa sem ekki nota rafmagn
– Viðgerðir og viðhald á ofantöldum hlutum
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31.6

Framleiðsla og viðgerðir raftækja í hreyfla og ökutæki auk annarra ótalinna
raftækja
31.61 31.61.0

Framleiðsla og viðgerðir raftækja á hreyfla of ökutæki
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á rafmagnskveikjum og ræsingarbúnaði fyrir brunahreyfla, þ. á
m. segulkveikjum, kveikjurafölum, kveikjukertum, ræsivélum, jafnstraums og
riðstraumsrafölum, spennujöfnurum o.s.frv.
– Framleiðsla á rafmagnsljósabúnaði og viðvörunarbúnaði fyrir reiðhjól og bíla,
t.d. lugtum, bílflautum og sírenum
– Framleiðsla á þurrkublöðum fyrir bíla og rafbúnaði fyrir þau
– Viðgerðir og viðhald þessara hluta
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á rafölum sem ekki eru ætlaðir bílum, sbr. 31.10

31.62 31.62.0

Framleiðsla og viðgerðir annarra ótalinna raftækja
Framleiðsla og viðgerðir annarra ótalinna raftækja
Til þessarar greinar telst m.a.:
– Framleiðsla á stjórnbúnaði fyrir rafstýrð merkja, viðvörunar og öryggiskerfi og
umferðarstjórn fyrir vegakerfi, strandsiglingar, hafnir og flugvelli
– Framleiðsla á ýmiss konar rafboðtækjum með hljóð eða ljósmerkjum, s.s. bjöllum,
sírenum, ljósa eða mælaborðum o.fl.
– Framleiðsla á rafmagnseinangrurum og hlutum þeirra sem ekki eru úr gleri eða postulíni
– Framleiðsla á kola og grafítrafskautum
– Framleiðsla á raflagnapípum og tengjum fyrir þær úr málmum
– Viðgerðir og viðhald
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á rafmagnssláttuvélum, sbr. 29.32
– Framleiðsla á rafmagnsrakvélum, sbr. 29.71
– Framleiðsla á rafeindalömpum, sbr. 32.10
– Framleiðsla á rafstýrðum lækninga og tannlækningáhöldum, sbr. 33.10
– Framleiðsla á glerjum fyrir ljósaperur, sbr. 26.13
– Framleiðsla á raflagnapípum og tengjum úr plasti, sbr. 25.21
– Framleiðsla á rafstýrðum viðvörunarbúnaði fyrir bíla, sbr. 31.61
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32

Framleiðsla og viðgerðir fjarskiptabúnaðar og tækja
32.1

32.10 32.10.0

Framleiðsla og viðgerðir á rafeindalömpum og öðrum íhlutum rafeindatækja
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á rafeindalömpum með heitu, köldu eða ljósnæmu bakskauti, þ. á
m. myndlömpum og myndatökulömpum
– Framleiðsla á tvistum (díóðum), smárum (transistorum) og þess háttar
hálfleiðurum
– Framleiðsla á ljósnæmum hálfleiðurum, t.d. ljósnemum
– Framleiðsla á þéttum og viðnámum (resistorum)
– Viðgerðir og viðhald
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á spennubreytum, sbr. 31.10
– Framleiðsla á tenglum, sbr. 31.20

32.2

32.20 32.20.0

Framleiðsla og viðgerðir útvarps og sjónvarpssenda og tækja fyrir símtækni
og símritun
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á tækjum til sjónvarps og útvarpssendinga, þ. á m. til endurvarps
sjónvarpssendinga
– Framleiðsla á sjónvarpsmyndavélum
– Framleiðsla á sendum fyrir símtækni og símritun, þ. á m. föstum sendum og
sendiviðtækjum og tækjum fyrir talfjarskipti
– Framleiðsla á viðtækjum fyrir símtækni og símritun
– Framleiðsla á tækjum fyrir símtækni og símritun, þ. á m. símtækjum,
bréfasímum, símsvörum, sjálfvirkum og handvirkum skiptiborðum,
telextækjum og fjarritum
– Viðgerðir og viðhald

32.3

32.30 32.30.0

Framleiðsla sjónvarps og útvarpstækja, hátalara, loftneta og skyldrar vöru
– Framleiðsla á útvarpstækjum, sjónvarpstækjum, skjátækjum og sýningarvélum
– Framleiðsla á myndbandsupptökuvélum
– Framleiðsla á hljóðupptökuvélum, þ. á m. símsvörum og segulbandstækjum
– Framleiðsla á segulbandsspilurum, geislaspilurum, plötuspilurum og íhlutum
þeirra
– Framleiðsla á skápum undir sjónvarps og hljómflutningstæki
– Framleiðsla á hátölurum, hljóðnemum, mögnurum og heyrnartólum
– Framleiðsla á loftnetum, t.d. diskloftnetum
– Framleiðsla á innanhússsímakerfum og snartúlkunartækjum o.fl.
– Viðhald og viðgerðir annarra tækja en útvarps og sjónvarpstækja, hljómflutningstækja o.þ.h.
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Viðgerðir á sjónvarpstækjum, útvarpstækjum, hljómflutningstækjum o.þ.h., sbr.
52.72
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33

Framleiðsla og viðhald á lækningatækjum, mæli- og rannsóknartækjum, úrum o.fl.
33.1

33.10 33.10.0

Framleiðsla og viðhald á lækninga- og skurðlækningatækjum og
hjálpartækjum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á lækningasprautum og sprautunálum
– Framleiðsla á hjartalínuritum, ómtækjum og skönnum og öðrum tækjum til
læknisrannsókna
– Framleiðsla á búnaði fyrir sjúkrahús, læknastofur, tannlæknastofur og
dýralæknastofur
– Framleiðsla á röntgentækjum, nuddtækjum, öndunartækjum, súrefnisgrímum
o.fl.
– Framleiðsla á hvers kyns hjálpartækjum fyrir sjúka og fatlaða, s.s. hækjum,
spelkum, gerviliðum, gervitönnum án mátunar og öðrum gervilíkamshlutum
–
–
–
–
–

33.2

33.20 33.20.0

Til þessarar greinar telst ekki:
Framleiðsla á hitamælum, sbr. 33.20
Framleiðsla á gleraugnaglerjum og öðrum sjónglerjum, sbr. 33.40
Framleiðsla á tannlæknasementi, sbr. 24.42
Tannsmíðar eftir mátun hjá tannlæknum eða tannsmiðum, sbr. 85.13

Framleiðsla og viðhald á leiðsögutækjum og búnaði til mælinga, eftirlits og
prófana
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á sextöntum, ratsjárbúnaði og miðunartækjum, dýptarmælum,
áttavitum og flugleiðsögutækjum o.s.frv.
– Framleiðsla á tækjum til mælinga, eftirlits og prófana, t.d. neyslumælum fyrir
rafmagn, vatnsnotkun, bensín, gas o.s.frv.
– Framleiðsla á ratsjám, fjarstýringum fyrir útvarp og fjarleiðsögutækjum
– Framleiðsla á tækjum til mælinga og eftirlits með rafmagni, t.d. straummælum,
spennumælum, viðnámsmælum o.s.frv.
– Framleiðsla á hvers kyns mælitækjum til eðlis og efnafræðitilrauna
– Viðgerðir og viðhald á ofantöldum tækjum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á stjórnbúnaði fyrir iðnaðarframleiðslu, sbr. 33.30
– Framleiðsla á sjónaukum og þess háttar sjóntækjum og smásjám, sbr. 33.40

33.3

33.30 33.30.0

Framleiðsla og viðhald á stjórnbúnaði fyrir iðnaðarframleiðslu
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á hitastillum og öðrum tækjum til sjálfvirkrar stillingar
– Framleiðsla á sívirkum stjórnbúnaði fyrir iðnaðarframleiðslu
– Smíði og samsetning sjálfvirkra framleiðslukerfa með margs konar vélum og
miðstýrðum eftirlitstækjum
– Viðgerðir og viðhald á ofantöldum búnaði
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33.4

33.40 33.40.0

Framleiðsla á sjóntækjum, ljósmyndavélum o.þ.h.
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á sjónglerjum og sjóntækjum
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á prismum, linsum, sjóntækjaspeglum, litsíum o.fl.
– Framleiðsla á ljósleiðurum og ljósleiðarastrengjum til sýnilegra mynd og
ljóssendinga
– Framleiðsla á sjónglerjum og augnlinsum, gleraugnaumgjörðum o.þ.h., þ. á
m. sólgleraugum og öðrum augnhlífum
– Framleiðsla á smásjárglerjum, stækkunarglerjum, smásjám, sjónaukum og
stjörnukíkjum
– Framleiðsla á ljósmyndavélum, kvikmyndatökuvélum, stækkunar og
smækkunartækjum, litskyggnutækjum o.s.frv.
– Framleiðsla á sýningartjöldum
– Viðgerðir og viðhald á ofantöldum hltum, þó ekki hlutum til einka og
heimilisnota
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á optískum mæli og eftirlitstækjum, sbr. 33.20
– Framleiðsla á sjónvarpsmyndavélum, sbr. 32.20
– Starfsemi gleraugnasala, sbr. 52.48.1
– Viðgerðir á ljósmyndavélum, sbr. 52.74

33.5

33.50 33.50.0

Úr og klukkusmíði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á hvers kyns úrum og klukkum, úrverkum og klukkuhúsum
– Framleiðsla á tækjum til tímamælinga og tímastillinga
– Framleiðsla á úrhlutum, t.d. fjöðrum, vísum, úrarmböndum og úrkeðjum úr
málmi
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á úrarmböndum úr öðru en málmi, sbr. 19.20 og 36.22
– Framleiðsla á úra og klukkuglerjum, sbr. 26.15
– Viðgerðir á úrum og klukkum, sbr. 52.73

110
Framleiðsla samgöngutækja

34

Framleiðsla vélknúinna ökutækja annarra en vélhjóla
34.1

34.10 34.10.0

Bílaverksmiðjur
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á fólksbílum, einnig rafknúnum
– Framleiðsla á vöruflutningabílum, þ. á m. dráttarbílum fyrir tengivagna
– Framleiðsla á strætisvögnum og áætlunarbílum
– Framleiðsla hreyfla í vélknúin ökutæki
– Framleiðsla undirvagna með hreyflum
– Framleiðsla annarra yfirbyggðra vélknúinna ökutækja, t.d. golfkerra, snjósleða,
vatnabíla (sjóbíla) o.fl.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á dráttarvélum fyrir landbúnað, sbr. 29.31
– Framleiðsla á íhlutum og aukahlutum fyrir hreyfla og vélknúin ökutæki, sbr.
34.30
– Framleiðsla á yfirbyggingum fyrir vélknúin ökutæki, sbr. 34.20
– Framleiðsla á vélhjólum og hreyflum í þau, sbr. 35.41
– Bílaviðgerðir og viðhald, sbr. 50.20

34.2

34.20 34.20.0

Smíði yfirbygginga og framleiðsla tengi og aftanívagna
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á yfirbyggingum fyrir bíla og önnur vélknúin ökutæki, þ. á m.
bílstjórahús
– Framleiðsla og ísetning búnaðar fyrir vélknúin ökutæki
– Framleiðsla á tengivögnum, hjólhýsum og tjaldvögnum
– Framleiðsla á flutningagámum og vörubílapöllum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á tengi og aftanívögnum gerðum til nota í landbúnaði, sbr. 29.32
– Réttingaverkstæði, sbr. 50.20

34.3

34.30 34.30.0

Framleiðsla á íhlutum og aukahlutum í bíla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á hemlum, gírkössum, öxlum, hjólum, útblástursrörum,
hljóðkútum, stýrum, stýrishúsum o.s.frv.
– Framleiðsla á íhlutum og aukahlutum fyrir yfirbyggingar, t.d. öryggisbeltum,
hurðum, stuðurum o.s.frv.
– Framleiðsla á íhlutum í hreyfla fyrir bíla og vélhjól
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla rafbúnaðar í vélknúin ökutæki, sbr. 31.61
– Framleiðsla á rafhlöðum í bíla, sbr. 31.40
– Hjólbarðaframleiðsla, sbr. 25.11
– Sólun hjólbarða, sbr. 25.12
– Framleiðsla á bílsætum, sbr. 36.11
– Framleiðsla á bílrúðum og ljósaglerjum fyrir bílljós, sbr. 26.12
– Bílaviðgerðir og viðhald, sbr. 50.20
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35

Framleiðsla annarra farartækja
35.1

Skipa og bátasmíði
35.11 35.11.0

Skipasmíði og skipaviðgerðir
Til þessarar greinar telst:
– Smíðar og viðgerðir á fiskiskipum, þ.m.t. togurum, veiðibátum og trillum
– Smíðar og viðgerðir á farþegaskipum, ferjum, flutningaskipum og herskipum
– Framleiðsla skipshluta
– Smíði svifnökkva
– Smíði borpalla
– Framleiðsla ýmiss konar fljótandi búnaðar, t.d. flotkvía, flothylkja, landgöngubrúa, bauja, flotgeyma og pramma
– Framleiðsla á uppblásanlegum bátum og flekum
– Skipabreytingar
– Niðurrif skipa
– Skipamálun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á skipaskrúfum, sbr. 28.75
– Framleiðsla á skipshreyflum, sbr. 29.11
– Framleiðsla á siglingatækjum, sbr. 33.20
– Smíði báta til sport og skemmtisiglinga, sbr. 35.12

35.12 35.12.0

Smíði og viðgerðir skemmti og sportbáta
Til þessarar greinar telst:
– Smíði og viðgerðir á seglbátum og vélbátum til sport og skemmtisiglinga
– Smíði og viðgerðir á öðrum sport og lystibátum, t.d. kanóum, kajökum og
jullum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla skipahreyfla, sbr. 29.11
– Framleiðsla seglbretta, sbr. 36.40
– Framleiðsla segla, sbr. 17.40.1

35.2

35.20 35.20.0

Smíði og viðgerðir járnbrautar og sporvagna
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á rafmagns, dísil eða gufuknúnum eimreiðum
– Framleiðsla hvers kyns vagna er ganga á brautarteinum eða sporum
– Framleiðsla á búnaði fyrir vélvirk og rafvélvirk merkja og örygggiskerfi og
umferðarstjórnkerfi fyrir járnbrautir, svo og vegakerfi, bílastæði, hafnir og
flugvelli
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á hreyflum og hverflum, sbr. 29.11
– Framleiðsla á rafhreyflum, sbr. 31.10
– Framleiðsla á stjórnbúnaði fyrir rafstýrð (ekki vélvirk) merkja, aðvörunar og öryggiskerfi
og umferðarstjórnkerfi fyrir vegakerfi, strandsiglingar, hafnir og flugvelli, sbr. 31.62
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35.3

35.30 35.30.0

Smíði og viðgerðir loftfara og geimfara
Til þessarar greinar telst:
– Smíði, viðgerðir og breytingar á hvers konar flugvélum, þyrlum, svifflugum,
loftbelgjum o.þ.h.
– Smíði geimfara og skotpalla til að senda þau á loft, gervihnatta, geimstöðva
og geimferja
– Framleiðsla á íhlutum og aukahlutum, t.d. flugskrokkum, vængjum, hurðum,
stýrisflötum, lendingarbúnaði, og eldsneytisgeymum
– Framleiðsla á loftskrúfum, flugvélahreyflum og þyrluhreyflum, skrúfu og
hverfilblöðum
– Framleiðsla á fangbúnaði
– Framleiðsla á flugþjálfum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á eldflaugum fyrir hernað, sbr. 29.60
– Framleiðsla á kveikjuhlutum og öðrum rafstýrðum hlutum fyrir brunahreyfla,
sbr. 31.61
– Framleiðsla flugmælitækja, sbr. 33.20
– Framleiðsla á flugleiðsögutækjum, sbr. 33.20
– Framleiðsla á fallhlífum, sbr. 17.40.9

35.4

Framleiðsla bif og reiðhjóla
35.41 35.41.0

Framleiðsla bifhjóla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á vélhjólum og skellinöðrum og hlutum í þau, þ. á m. hreyflum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Viðgerðir á vélhjólum og skellinörðum, sbr. 50.40

35.5

35.42 35.42.0

Framleiðsla reiðhjóla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Reiðhjólaviðgerðir, sbr. 52.74

35.43 35.43.0

Framleiðsla og viðgerðir farartækja fyrir fatlaða
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á hjólastólum með eða án vélar

35.50 35.50.0

Framleiðsla og viðgerðir annarra ótalinna farartækja
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á hjólbörum, farangursvögnum, innkaupakerrum, og handvögnum,
dráttarvögnum, veitingavögnum o.s.frv.
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36

Húsgagnaiðnaður, skartgripasmíði, hljóðfærasmíði, sportvörugerð, leikfangagerð og annar ótalinn iðnaður
36.1

Húsgagnaiðnaður
36.11 36.11.0

Sófa og stólaframleiðsla; bólstrun
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á hvers kyns stólum og sófum, þ. á m. svefnsófum, úr hvaða efni sem er
fyrir skrifstofur, vinnustaði og heimili til nota innanhúss og utan
– Framleiðsla á sætum úr hvaða efni sem er fyrir leikhús, kvikmyndahús o.þ.h.
– Framleiðsla á hvers kyns sætum fyrir bíla og flugvélar og önnur farartæki
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á búnaði fyrir sjúkrahús, lækna, tannlækna og dýralæknastofur,
sbr. 33.10
– Húsgagnaviðgerðir, sbr. 36.14

36.12 36.12.0

Framleiðsla á skrifstofu- og verslunarhúsgögnum, þó ekki stólum
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á húsgögnum og búnaði fyrir verslanir, t.d. búðarborðum,
sýningarskápum og hillum
– Framleiðsla á húsgögnum fyrir skrifstofur og aðra vinnustaði
– Framleiðsla á skólahúsgögnum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á skrifstofustólum, sbr. 36.11
– Framleiðsla á húsgögnum fyrir sjúkrahús, lækna, tannlækna og dýralæknastofur, sbr. 33.10
– Framleiðsla á ljósum og ljósastæðum, sbr. 31.50
– Framleiðsla á skápaumgjörðum fyrir útvarps og sjónvarpstæki, hátalara og
ísskápa, sbr. 32.30 og 29.71
– Húsgagnaviðgerðir sbr. 36.14

36.13 36.13.0

Innréttingasmíði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á sérsmíðuðum eldhús og baðinnréttingum
– Framleiðsla á eldhús og baðskápum, innbyggðum skápum o.fl. í stöðluðum
einingum
– Framleiðsla á fataskápum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á eldhússtólum, sbr. 36.11
– Uppsetning innréttinga, sbr. 45.42
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36.14 36.14.0

Annar húsgagnaiðnaður og húsgagnaviðgerðir
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á öðrum húsgögnum fyrir heimili, s.s. hillum, borðum, kommóðum,
skattholum, rúmum o.s.frv.
Þar á meðal er:
– Önnur ótilgreind starfsemi húsgagnasmiða, s.s. sérsmíði húsgagna og viðgerðir
– Húsgagnalökkun, sýruhreinsun nýrra og gamalla húsgagna o.s.frv.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á stólum, sbr. 36.11
– Framleiðslaá eldhúsinnréttingum, sbr. 36.13
– Framleiðsla á lömpum og ljósastæðum, sbr. 31.50
– Framleiðsla á skápaumgjörðum fyrir útvarps og sjónvarpstæki, hátalara og
ísskápa, sbr. 32.30 og 29.71

36.15 36.15.0

Dýnuframleiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á rúmdýnum úr gúmmísvampi eða plastsvampi
– Framleiðsla á bólstruðum gormadýnum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á vindsængum, sbr. 25.13
– Framleiðsla á koddum, púðum, vattteppum og sængum, sbr. 17.40.2

36.2

Skartgripasmíði og skyld framleiðsla
36.21 36.21.0

Myntslátta
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla skiptimyntar og heiðurspeninga
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36.22 36.22.0

Skartgripasmíði og önnur ótalin gull og silfursmíði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla handsmíðaðra gripa úr gulli og silfri, t.d. borðbúnaðar, skrifborðsgripa,
skriffæra, gripa fyrir trúarathafnir o.s.frv.
– Vinnsla á perlum
– Framleiðsla og slípun eðalsteina og hálfeðalsteina, þ. á m. slípun eðalsteina til nota í
iðnaði, svo og tilbúinna eðalsteina og hálfeðalsteina
– Demantaslípun
– Smíði skartgripa úr góðmálmum eða með góðmálmahúð með eðalsteinum eða
hálfeðalsteinum eða samsetningum þeirra
– Framleiðsla gull og silfurmuna í verksmiðjum, þ. á m. starfsemi gull- og
silfurhúðunarverkstæða
– Viðgerðir á skartgripum og öðrum gull og silfurmunum
– Leturgröftur á silfur og gullmuni
Til
–
–
–
–

36.3

36.30 36.30.0

þessarar greinar telst ekki:
Framleiðsla úrkassa og klukkuhúsa, sbr. 33.50
Framleiðsla á óekta skartgripum, sbr. 36.61
Skartgripaverslun, sbr. 52.48.3
Úra og klukkuviðgerðir, sbr. 52.73

Hljóðfærasmíði
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla strengja, blásturs og ásláttarhljóðfæra
– Framleiðsla íhluta og aukahluta fyrir hljóðfæri, t.d. taktmæla, tónkvísla, strengja
o.s.frv.
– Framleiðsla á rafeindahljóðfærum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á leikfangahljóðfærum, sbr. 36.50
– Píanóstillingar, sbr. 52.74

36.4

36.40 36.40.0

Sportvörugerð
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á áhöldum fyrir íþróttaiðkun innanhúss og utan, t.d. boltum,
skíðum, sleðum, seglbrettum, o.þ.h.
– Framleiðsla á veiðistöngum og öðrum búnaði fyrir stangaveiði og dýraveiðar
– Framleiðsla á íþróttahönskum og höfuðbúnaði fyrir íþróttaiðkun
– Framleiðsla á skautum og hjólaskautum
– Framleiðsla á búnaði fyrir fimleika og frjálsar íþróttir
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla vopna og skotfæra fyrir veiðar og sportveiði, sbr. 29.60
– Framleiðsla skemmti og sportbáta, sbr. 35.12
– Framleiðsla bátasegla, sbr. 17.40.1
– Framleiðsla íþróttafatnaðar, sbr. 18.24
– Framleiðsla á skófatnaði fyrir íþróttafólk, sbr. 19.3
– Framleiðsla á billjarðsborðum og keiluspilsáhöldum, sbr. 36.50
– Framleiðsla á svipum, sbr. 36.63
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36.5

36.50 36.50.0

Leikfangagerð
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á þríhjólum
– Framleiðsla á leikfangahljóðfærum
– Framleiðsla á spilakortum
– Framleiðsla á spilakössum, billjarðsborðum, fjárhættuspilaborðum og búnaði
fyrir keiluspilabrautir
– Framleiðsla á tölvuleikjum, t.d. á myndböndum og skáktölvum
– Framleiðsla á raðleikföngum til módelsmíða og annarra smíða, stykkjaþrautum,
o.fl.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á tvíhjólum fyrir börn, sbr. 35.42
– Framleiðsla á glys og skrautvarningi, sbr. 36.63
– Framleiðsla á flugeldum, sbr. 24.61

36.6

Margs konar ótalinn iðnaður
36.61 36.61.0

Framleiðsla óekta skartgripa
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á skartgripum úr hvers kyns efnum öðrum en góðmálmum og
eðalsteinum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Smíði og viðgerðir gull- og silfurskartgripa, sbr. 36.22

36.62 36.62.0

Burstagerð
Til þessarar greinar telst:
– Framleiðsla á kústum, málningarpenslum, burstum og rúllum og handstýrðum
gólfpússningaráhöldum
– Framleiðsla á skó og fataburstum
– Framleiðsla á tannburstum
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36.63 36.63.0

Annar ótalinn iðnaður
Til þessarar greinar telst:
– Kertaverksmiðjur
– Skiltagerð
– Framleiðsla barnavagna og barnakerra
– Framleiðsla á regnhlífum, sólhlífum, göngustöfum, svipum, hnöppum, smellum
og rennilásum
– Framleiðsla á lampaskermum
– Framleiðsla á pennum, blýöntum, dagsetningar og númerastimplum,
litaböndum og stimpilpúðum
– Framleiðsla á eldspýtum og sígarettukveikjurum
– Framleiðsla á varningi til einkanota, t.d. pípum, hárgreiðum, hárkollum o.fl.
– Framleiðsla á línóleumdúk
– Framleiðsla á ýmsum öðrum varningi, t.d. gerviblómum, hátíða og
skrautvarningi, útstillingargínum og sníðagínum, hitabrúsum o.fl.
– Uppstoppun dýra
– Framleiðsla á rennilásum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla gúmmí og plaststimpla, sbr. 22.25
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37

Endurvinnsla
37.1

37.10 37.10.0

Endurvinnsla málma og brotajárns
Til þessarar greinar telst:
– Vinnsla brotamálms og nýrra eða notaðra málmafurða í því skyni að framleiða
ný hráefni. Er þá miðað við að úrvinnsluefnið og lokaafurðin séu bæði
endurunnin, úrvinnsluefnið úr flokkuðum eða óflokkuðum málmafurðum sem
ekki er hægt að nýta beint til framleiðslu, en lokaafurðin sé framleidd með
frekari úrvinnslu í huga, og getur hún því talist milliafurð. Efnameðferð eða
vélvirk vinnsla er nauðsynleg við endurvinnsluna.
– Endurvinnsluefnin eru allar tegundir brotamálms.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla nýrra efna úr brotamálmi, sbr. 27
– Heildverslun með brotamálm, þ. á m. söfnun, flokkun, pökkun, verslun, o.s.frv.
án frekari úrvinnslu, sbr. 51.57
– Heildverslun eða smásöluverslun með notaðan varning, sbr. 51 og 52.50
– Niðurrif skipa, sbr. 35.11

37.2

37.20 37.20.0

Endurvinnsla á öðru en málmum
Til þessarar greinar telst:
– Vinnsla úrgangsefna, nýrra eða notaðra efna, sem ekki innhalda málma, í því
skyni að framleiða ný hráefni. Er þá miðað við að úrvinnsluefnið og lokaafurðin
séu bæði endurunnin, úrvinnsluefnið úr flokkuðum eða óflokkuðum afurðum
sem ekki er hægt að nýta beint til framleiðslu, en lokaafurðin sé framleidd
með frekari úrvinnslu í huga, og getur hún því talist milliafurð. Efnameðferð
eða vélvirk vinnsla er nauðsynleg við endurvinnsluna.
– Endurvinnsluefnin eru margvísleg og afurðirnar geta einnig talist til margra
annarra iðnaðargreina.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla nýrra efna eða afgangsafurða frá spuna, framleiðsla pappírskvoðu
úr úrgangspappír né sólun gúmmíhjólbarða. Framleiðsla þessara afurða er
flokkuð í viðkomandi atvinnugrein, sbr. t.d. 17.10, 21.11 og 25.12
– Meðferð úrgangsefna frá matvæla og tóbaksiðnaði, sbr. 15 og 16
– Heildverslun með úrgangsefni, þ. á m. söfnun, flokkun, pökkun, verslun o.s.frv.
án frekari úrvinnslu, sbr. 51.57
– Heildverslun eða smásöluverslun með notaðar vörur, sbr. 51 og 52.50
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40

Rafmagns, gas- og hitaveitur
40.1

40.10 40.10.0

Rafmagnsveitur
Til þessarar greinar telst:
– Vinnsla raforku án tillits til vinnsluaðferðar, þ. á m. úr vindorku og öðrum
óhefðbundnum orkulindum
– Flutningur raforku um háspennukerfi og dreifing hennar til notenda
Þar á meðal eru:
– Orkuver til samvinnslu á raforku og varma

40.2

40.20 40.20.0

Gasveitur
Til þessarar greinar telst:
– Jarðgasveitur, þar með talinn flutningur á jarðgasi um pípur innan samtengds
pípuveitukerfis ásamt geymsluvirkjum í tengslum við það
Þar á meðal er:
– Framleiðsla á gasi úr lífrænum efnum
– Hreinsun á jarðgasi
– Framleiðsla á flöskugasi
Til þessarar greinar telst ekki:
– Koxframleiðsla, sbr. 23.10
– Gasframleiðsla úr kolum, sbr. 23.10
– Framleiðsla á hreinsuðum olíuvörum, sbr. 23.20
– Framleiðsla á gastegundum til iðnaðar, sbr. 24.11
– Vinnsla á jarðgasi, sbr. 11.10
– Framleiðsla á brennslugasi í olíuhreinsistöðvum, sbr. 23.20

40.3

40.30 40.30.0

Hitaveitur
Til þessarar greinar telst:
– Hagnýting og dreifing á heitu vatni og gufu
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Eigin kyndistöðvar í stórum byggingum, sbr. 70.2

41

Vatnsveitur
41.0 41.00 41.00.0

Vatnsveitur
Til þessarar greinar telst:
– Vatnsöflun, hreinsun og dreifing vatns
Til þessarar greinar telst ekki:
– Vinnsla frárennslisvatns, sbr. 90.00
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45

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
Til þessarar deildar atvinnugreina telst:
– Hvers kyns starfsemi er tengist því að reisa, breyta, endurbyggja, halda við og
rífa niður byggingar auk framkvæmda við mannvirki, t.d. vegagerð og
vegaviðhald, flugvallagerð, vatnsveitur og skolpræsi.
– Til byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar teljast einnig yfirverktakar, þ.e.
fyrirtæki sem ekki útvega vinnuafl sjálf heldur gera samning um framkvæmdir
við undirverktaka.
– Leiga vinnuvéla og efnis til framkvæmda fellur undir þessa deild þegar leigunni
fylgir viðeigandi starfsfólk.
Til þessarar deildar telst ekki:
– Uppsetning verksmiðjuframleiddra húsa eða annarra bygginga telst til iðnaðar
þegar fyrirtækin framleiða byggingareiningar sjálf og þær eru ekki sérsniðnar
í hverju tilviki. Flokkun í atvinnugrein fer eftir grunnefninu sem notað er við
starfsemina.
– Sé steinsteypa grunnefni byggingareininganna flokkast starfsemin þó alltaf
undir byggingastarfsemi og mannvirkjagerð.
– Sem dæmi telst uppsetning bygginga og mannvirkja úr málmeiningum
framleiddum á eigin málmsmíðaverkstæði eða verksmiðju til atvinnugreinar
28.11 og uppsetning bygginga úr viðareiningum sem framleiddar eru á eigin
trésmíðaverkstæði eða verksmiðju telst til 20.30. Framleiðsla á steypueiningum
án uppsetningar telst til 26.61
45.1

Undirbúningsvinna á byggingarstað
45.11 45.11.0

Niðurrif bygginga og jarðvegsvinna
Til þessarar greinar telst:
– Niðurrif húsa og annarra bygginga
– Hreinsun og ruðning byggingarlóða
– Jarðvegsvinna, t.d. uppgröftur, uppfylling, jöfnun lands og sléttun
byggingarlóða, skurðgröftur, fjarlæging klettasteina og grjóts svo og sprengingar
– Undirbúningur fyrir grjótnám, t.d. að fjarlægja yfirborðsjarðveg
– Framræsla byggingarlóða
– Framræsla lands til annarra nota, t.d. vegna ræktunar eða skógræktar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Verktakavinna vegna jarðyrkju við skrúðgarða og almenningsgarða, sbr. 01.41
– Útgröftur fyrir húsgrunnum og kjöllurum, sbr. 45.20
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45.12 45.12.0

Boranir vegna bygginga og mannvirkja
Til þessarar greinar telst:
– Jarðvegskönnun og sýnataka í tengslum við byggingar og önnur mannvirki
fyrir jarðeðlisfræðilegar og jarðfræðilegar athuganir eða í öðrum tilgangi
Til þessarar greinar telst ekki:
– Olíu og jarðgasleit, rannsóknir á sviði jarðeðlisfræði og jarðfræði og
jarðskjálftarannsóknir, sbr. 74.20.4
– Boranir vegna olíu og jarðgassbrunna, sbr. 11.20
– Boranir fyrir vatnsbrunnum, sbr. 45.20
– Tilraunaboranir í tengslum við olíu og jarðgasvinnslu, sbr. 11.20

45.2

45.20 45.20.0

Húsbyggingar og önnur mannvirkjagerð
Til þessarar greinar telst:
– Smíði, breytingar og viðgerðir á hvers kyns byggingum (að undanskilinni
niðurrifs og jarðvegsvinnu), þ. á m. samsetning og uppsetning verksmiðjuframleiddra einingahúsa
– Mannvirkjagerð, t.d. brúarsmíði, gerð jarðganga og lagning leiðslu og veitukerfa fyrir
vatnsleiðslur, fjarskipta og rafmagnsleiðslur
– Vegagerð og lagning göngustíga, þ. á m. lagning malbiks
– Flugvallagerð
– Smíði íþróttamannvirkja, sundstaða, golfvalla o.s.frv.
– Hafnargerð og bryggjusmíði, stíflugerð og bygging varnargarða
– Dýpkunarframkvæmdir
– Mannvirkjagerð neðansjávar
– Ýmis byggingarstarfsemi sem krefst sérhæfingar eða sérbúnaðar
Þar á meðal er:
– Smíði þakburðarvirkja
– Klæðing með þakefnum
– Uppsetning á þakrennum og þakpappaklæðing
– Lagning veitukerfa í jörð
– Starfsemi fyrirtækja er leigja út, setja upp og taka niður vinnupalla
– Smíði undirstöðu fyrir byggingar og mannvirki
– Borun eftir neysluvatni og gerð vatnsbóla
– Járnbending
Til þessarar greinar telst ekki:
– Verktakastarfsemi vegna jarðyrkju og við lagningu skrúðgarða og
almenningsgarða, sbr. 01.41
– Tæknileg þjónusta í tengslum við olíu og jarðgasvinnslu, sbr. 11.20
– Sanddæling og dýpkunarframkvæmdir í því skyni að nýta jarðefnin, sbr. 14.21
– Uppsetning fullbúinna einingahúsa – ekki steinsteyptra – sem framleidd eru í
eigin verksmiðjum, sbr. deildir 20, 26, 27 og 28
– Lagnavinna sbr. 45.3
– Frágangur bygginga, sbr. 45.4
– Starfsemi arkitekta, sbr. 74.20.3
– Starfsemi ráðgefandi byggingarverkfræðinga, sbr. 74.20.1
– Undirbúningsvinna á byggingarstað, sbr. 45.11
– Framleiðsla steinsteyptra byggingareininga í verksmiðjum, sbr. 26.61
– Leiga á vinnupöllum án uppsetningar, sbr. 71.32
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45.3

Lagnavinna
45.31 45.31.0

Raf og boðlagnir; starfsemi rafverktaka
Til þessarar greinar telst:
– Lagning og viðgerðir á rafleiðslum og raftengjum, rafhitunarkerfum, lyftum,
rúllustigum, brunaboðum, þjófavarnarkerfum, símaleiðslum og öðrum
fjarskiptaleiðslum
– Lagning raflýsingar og merkjakerfa fyrir vegakerfi, flugvelli og hafnir
Þar á meðal er:
– Starfsemi rafvirkja sem reka smásölu
Til þessarar greinar telst ekki:
– Viðgerðarverkstæði fyrir rafmagnsheimilistæki, sbr. 52.72

45.32 45.32.0

Einangrun
Til þessarar greinar telst:
– Uppsetning hita, hljóð og titringseinangrunar í hús og önnur mannvirki
Til þessarar greinar telst ekki:
– Lagning vatnseinangrunar á þök, t.d. þakpappa, sbr. 45.20

45.33 45.33.0

Pípulagnir
Til þessarar greinar telst:
– Lagning vatnsröra og hreinlætistækja í byggingar
– Lagning og viðgerðir á ofnum og lögnum fyrir húshitun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Lagning og viðgerðir á rafhitunarkerfum, sbr. 45.31
– Uppsetning á þakrennum og þakpappaklæðning, sbr. 45.20

45.4

Frágangur bygginga
45.41 45.41.0

Múrverk
Til þessarar greinar telst:
– Öll starfsemi múrarameistara, þ. á m. pússning innanhúss og utan
Til þessarar greinar telst ekki:
– Alhliða byggingarstarfsemi þótt hún sé í höndum múrarameistara, sbr. 45.20
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45.42 45.42.0

Húsasmíði og uppsetning innréttinga
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi húsasmíðameistara við alhliða trésmíðar innanhúss
Þar á meðal er:
– Ísetning hurða og glugga, dyra og gluggakarma úr viði eða öðrum efnum sem
ekki eru framleiddir á eigin verkstæði eða verksmiðju
– Uppsetning eldhúsinnréttinga, stiga, verslanabúnaðar o.þ.h. úr viði eða öðrum
efnum sem ekki er framleiddur á eigin verkstæði eða verksmiðju
– Frágangur innanhúss, t.d. með loft eða veggklæðingu úr viði, færanlegum
skilrúmum o.fl.
– Lagning parketgólfa og annarra viðargólfefna
Til þessarar greinar telst ekki:
– Uppsetning einingahúsa og bygginga úr einingum sem framleiddar eru í eigin
verksmiðju, en hún telst til iðnaðarframleiðslu, sbr. 20.30, 26.61 og 28.11
– Innréttingasmíði, sbr. 36.13 og húsgagnasmíði, sbr. 36.14
– Alhliða byggingarstarfsemi, þótt hún sé í höndum húsasmíðameistara, sbr.
45.20.

45.43 45.43.0

Lagning gólf og veggefna, þó ekki úr viði
Til þessarar greinar telst:
– Flísalagning á gólf og veggi með keramikflísum, steyptum flísum eða steini
– Dúklagning með gólf og veggdúkum
– Teppalagning
– Lagning marmara, terrassó, graníts eða steinflaga á gólf og veggi
– Veggfóðrun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Lagning parketgólfa og annarra gólfefna úr viði, sbr. 45.42

45.44

Málningarvinna og glerjun
45.44.1

Málningarvinna
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi málarameistara
Þar á meðal er:
– Málun bygginga innanhúss og utan
– Brúarmálun og málun vegamerkinga o.fl.
– Skiltamálun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Veggfóðrun, sbr. 45.43
– Bílamálun, sbr. 50.20
– Húsgagnamálun og lökkun, sbr. 36.14
– Skipamálun, sbr. 35.11
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45.44.2

Glerjun
Til þessarar greinar telst:
– Ísetning glers, spegla o.s.frv.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Skurður og vinnsla á glerplötum, sbr. 26.12
– Ísetning glugga og gluggakarma, sbr. 45.42
– Viðgerðir og ísetning á bílrúðum, sbr. 50.20

45.5

45.45 45.45.0

Annar frágangur bygginga
Til þessarar greinar telst:
– Lagning lítilla sundlauga og heitra potta í einkahíbýlum
– Gufuhreinsun, sandblástur á veggflötum o.þ.h.
– Hreingerning á nýreistum byggingum eftir verklok

45.50 45.50.0

Leiga á vinnuvélum með stjórnanda
Til þessarar greinar telst:
– Leiga á krönum, jarðýtum, körfubílum, dráttarvélum o.þ.h. ásamt stjórnanda
við byggingar og mannvirkjagerð, þ. á m. til niðurrifs
Til þessarar greinar telst ekki:
– Leiga á vinnuvélum fyrir byggingar og mannvirkjagerð án stjórnanda, sbr.
71.32
– Vinnupallafyrirtæki, sbr. 45.20
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50

Sala, viðhald og viðgerðir á bílum o.fl.; bensínstöðvar
Til þessarar greinar telst:
– Öll starfsemi (fyrir utan framleiðslu og leigu) er tengist vélknúnum ökutækjum,
þar á meðal vörubílum og hjólhýsum
– Heildsala og smásala á nýjum og notuðum bílum
– Bílaviðgerðir og viðhald
– Heildsala og smásala á varahlutum og fylgihlutum
– Umboðsstarfsemi í tengslum við heildsölu og smásölu á bílum, þ. á m.
bílauppboð
– Bílaþvottur og bílabónun o.s.frv.
– Smásala bílaeldsneytis (bensínstöðvar)
50.1

50.10

Bílasala
50.10.1

Bílasala með nýja bíla
Til þessarar greinar telst:
– Smásala á nýjum bílum, s.s. einkabílum, vörubílum o.s.frv.
– Smásala á nýjum tengivögnum, hjólhýsum, húsvögnum og svipuðum
farartækjum
– Smásala á nýjum bílum í tengslum við verslun með varahluti og fylgihluti í
bíla
Þar á meðal er:
– Smásala á rafknúnum bílum
– Smásala á torfærubílum, s.s. jeppum
– Smásala á einkabílum til sérstakra nota, t.d. sjúkrabílum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildsala og smásala á varahlutum og fylgihlutum í bíla o.þ.h., sbr. 50.3
– Heildsala á dráttarvélum, sbr. 51.66
– Heildsala og smásala á vélhjólum, sbr. 50.40

50.10.2

Bílasala með notaða bíla
Til þessarar greinar telst:
– Umboðsverslun og smásala á notuðum bílum, s.s. einkabílum, vörubílum
o.s.frv.
– Umboðsverslun og smásala á tengivögnum, hjólhýsum, húsvögnum og
svipuðum farartækjum
Þar á meðal er:
– Umboðsverslun og smásala á rafknúnum bílum
– Umboðsverslun og smásala á torfærubílum, s.s. jeppum
– Umboðsverslun og smásala á einkabílum til sérstakra nota, t.d. sjúkrabílum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildsala og smásala á varahlutum og fylgihlutum í bíla o.þ.h., sbr. 50.3
– Heildsala á dráttarvélum, sbr. 51.66
– Heildsala og smásala á vélhjólum, sbr. 50.40
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50.2

50.20 50.20.0

Bílaviðgerðir og viðhald; hjólbarðaviðgerðir
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi bílaverkstæða
Þar á meðal er:
– Viðgerðir á bílvélum og íhlutum vélar
– Almennt eftirlit, stillingar og skoðanir
– Viðgerðir á öðrum bílhlutum en vélum, s.s. réttingar og viðgerðir rafkerfis
– Bílasprautun
– Bílaþvottur og bónun
– Hjólbarðasala
– Hjólbarðaverkstæði
– Ryðvörn
– Dráttarbílaþjónusta
– Ísetning bílhluta og fylgihluta
Til þessarar greinar telst ekki:
– Sólun notaðra hjólbarða, sbr. 25.12
– Viðgerð og viðhald vélhjóla, sbr. 50.40

50.3

50.30 50.30.0

Sala vara og fylgihluta í bíla
Til þessarar greinar telst:
– Heildsala og smásala á varahlutum og fylgihlutum í notaða bíla (án
viðgerðarþjónustu), t.d. smásala á bílaútvörpum o.þ.h.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Hjólbarðaverkstæði, sbr. 50.20
– Niðurrif á bílum, sbr. 51.57
– Sala á varahlutum og fylgihlutum í nýja bíla, sbr. 50.10.1

50.4

50.40 50.40.0

Sala, viðhald og viðgerðir vélhjóla og torfærutækja, auka og varahluta í þau
Til þessarar greinar telst:
– Heildsala og smásala á skellinöðrum og þyngri vélhjólum
– Heildsala og smásala á varahlutum og fylgihlutum fyrir skellinöðrur og þyngri
vélhjól
– Heildsala og smásala á torfærutækjum og vélsleðum
– Umboðsstarfsemi í tengslum við verslun með vélhjól
– Viðgerðir og viðhald vélhjóla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildsala og smásala á reiðhjólum, viðgerðir þeirra og viðhald, sbr. 51.47.9,
52.49.5, 52.74

50.5

50.50 50.50.0

Bensínstöðvar
Til þessarar greinar telst:
– Smásala á bílaeldsneyti, með eða án smásölu annarrar vöru, s.s. ýmiss konar
daglegs neysluvarnings
Til þessarar greinar telst ekki
– Heildverslun með bílaeldsneyti, sbr. 51.51
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51

Umboðs- og heildverslun með annað en bíla og vélhjól
Til þessarar greinar telst:
– Sala nýrrar og notaðrar vöru (án breytinga á henni) til fyrirtækja, stofnana og
annars atvinnurekstrar eða vörumiðlun sem umboðsmenn sjá um
– Starfsemi heildsala, innflytjenda og samvinnufélaga um innkaup, vörumiðlara,
umboðsmanna, kaupenda og samvinnufyrirtækja er selja landbúnaðarafurðir
Þar á meðal er:
– Venjuleg meðferð vöru hjá heildsölum, t.d. söfnun og flokkun vöru í stórar
sendingar, umhleðsla, umpökkun og átöppun á flöskur, skipting í minni
sendingar, t.d. á lyfjum, geymsla, kæling og afgreiðsla vöru á eigin reikning
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með bíla og vélhjól, sbr. 50.1, 50.40
– Heildverslun með fylgihluti í bíla, sbr. 50.30
– Leiga á farartækjum, vélum og margs konar tækjum, sbr. 71
51.1

Umboðsverslun gegn þóknun eða skv. samningi
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi umboðsmanna og umboðssala, vörumiðlara og annarra
heildsölufyrirtækja sem gera viðskipti sín á reikning annarra
– Miðlun sambanda milli seljenda og kaupenda eða umsjón með
verslunarviðskiptum fyrir aðra
Þar á meðal er:
– Uppboðshald sem fram fer á reikning annarra
Til þessarar greinar telst ekki:
– Miðlun umboðsmanna við sölu bíla og vélhjóla, sbr. 50.1, 50.40
– Heildverslun í eigin nafni, sbr. 51.251.7
– Smásala milli umboðsmanna, sbr. 52
– Tryggingaumboð, sbr. 67.20
– Fasteignamiðlun, sbr. 70.31
51.11 51.11.0

Umboðsverslun með hráefni úr landbúnaði, lífdýr, hráefni til vefjariðnaðar
og hálfunna vöru
Þar á meðal eru:
– Húsdýrasalar

51.12 51.12.0

Umboðsverslun með eldsneyti, málmgrýti, málma og efnavöru
Þar á meðal er:
– Umboðsverslun með tilbúinn áburð

51.13 51.13.0

Umboðsverslun með timbur og byggingarefni

51.14 51.14.0

Umboðsverslun með vélar og vélbúnað, iðnaðarvélar, skip og loftför

51.15 51.15.0

Umboðsverslun með húsgögn, heimilisbúnað, járnvöru og verkfæri
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51.16 51.16.0

Umboðsverslun með vefnaðarvöru, fatnað, skófatnað og leðurvöru
Þar á meðal er:
– Umboðsverslun með loðskinnsvöru

51.17

Umboðsverslun með matvöru, drykkjarvöru og tóbak
51.17.1

Umboðsverslun með fisk og fiskafurðir

51.17.2

Fiskmarkaðir

51.17.9

Umboðsverslun með aðra matvöru en fisk, drykkjarvöru og tóbak

51.18 51.18.0

Umboðsverslun með aðra tiltekna vöru og vöruflokka

51.19 51.19.0

Umboðsverslun með margs konar vöru

51.2

Heildverslun með hráefni úr landbúnaði og lífdýr
51.21 51.21.0

Heildverslun með korn, fræ og dýrafóður
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með dýrafóður fyrir landbúnaðinn
Þar á meðal er:
Heildverslun með blómlauka og fræ
Heildverslun með olíu og feiti sem ekki er til manneldis
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með áburðarefni, sbr. 51.55
– Heildverslun með loðdýra og gæludýrafóður, sbr. 51.39

51.22 51.22.0

Heildverslun með blóm og plöntur
Þar á meðal er:
– Heildverslun með jólatré og grænar greinar fyrir blómaskreytingar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með blómlauka og fræ, sbr. 51.21
– Heildverslun með textíltrefjar, sbr. 51.56

51.23 51.23.0

Heildverslun með lífdýr
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með gæludýr, sbr. 51.70
– Húsdýrasalar, sbr. 51.11
– Sala reiðhesta hjá hrossaræktendum, sbr. 01.22.2

51.24 51.24.0

Heildverslun með húðir, skinn og leður
Þar á meðal er:
– Heildverslun með óunna ull
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með leðurvörur, sbr. 51.47.9
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51.25 51.25.0
51.3

Heildverslun með óunnið tóbak
Heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

51.31 51.31.0

Heildverslun með ávexti og grænmeti
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með óunna ávexti og grænmeti, þ. á m. kartöflur
– Heildverslun með lífrænt ræktað grænmeti
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með blóm og plöntur, sbr. 51.22

51.32 51.32.0

Heildverslun með kjöt og kjötvöru
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með kjöt, fuglakjöt, villibráð og unnar kjötvörur

51.33 51.33.0

Heildverslun með mjólkurafurðir, egg, olíu til manneldis og feiti
Þar á meðal er:
– Heildverslun með eggjaafurðir
– Heildverslun með matarolíu og feiti sem unnin er úr dýrafitu og jurtum

51.34 51.34.0

Heildverslun með áfengi og aðra drykkjarvöru
Til þessarar greinar telst:
– Átöppun í tengslum við heildverslun
– Heildverslun með öl og gosdrykki
– Heildverslun með léttvín og eimaða áfenga drykki
Þar á meðal:
– Heildverslun með ávaxtavín
– Heildverslun með ávaxta og grænmetissafa o.þ.h.

51.35 51.35.0

Heildverslun með tóbaksvöru
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með óunnið tóbak, sbr. 51.25

51.36 51.36.0

Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti

51.37 51.37.0

Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd
Þar á meðal eru:
– Kaffibrennslur í tengslum við heildverslun
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Kaffibrennslur sem hafa launað starfsfólk í þjónustu sinni, sbr. 15.86

51.38 51.38.0

Heildverslun með fisk og fiskafurðir
Þar á meðal er:
– Útflutningur á fiski og fiskafurðum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Umboðsverslun með fisk og fiskafurðir, sbr. 51.17.1
– Fiskmarkaðir, sbr. 51.17.2
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51.39 51.39.0

Heildverslun með önnur matvæli, drykkjarvöru og tóbak
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með margvíslega vöruflokka nýlenduvöru og tóbaks
– Heildverslun með brauð, kökur og kex
– Heildverslun með hollustufæði, s.s. megrunarfæði, náttúrulyf og náttúruafurðir
– Önnur sérhæfð heildverslun með matvörur og tóbak, t.d. kartöfluafurðir, s.s.
franskar kartöflur o.þ.h., gæludýra og loðdýrafóður o.fl.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með lífrænt ræktað grænmeti, sbr. 51.31

51.4

Heildverslun með fatnað og varning til heimilisnota
51.41 51.41.0

Heildverslun með vefnaðarvöru
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með garn
– Heildverslun með ofin efni, þ. á m. húsgagnaáklæði, og gluggatjaldaefni
– Heildverslun með vefnaðarvöru til heimilisnota
– Heildverslun með saumavarning og leggingar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með teppi, sbr. 51.47.2
– Heildverslun með fatnað, sbr. 51.42
– Heildverslun með óunna ull, sbr. 51.24
– Heildverslun með textíltrefjar, sbr. 51.56

51.42

Heildverslun með fatnað og skófatnað
51.42.1

Heildverslun með fatnað
Þar á meðal er:
– Heildverslun með íþróttafatnað
– Heildverslun með fylgihluti með fatnaði, t.d. hanska, hálsbindi, axlabönd o.s.frv.
– Heildverslun með loðskinns og leðurfatnað
– Heildverslun með regnhlífar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með leðurvarning, sbr. 51.47.9

51.42.2

Heildverslun með skófatnað
Þar á meðal er:
– Heildverslun með hvers kyns íþróttaskó
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með leðurvarning, sbr. 51.47.9
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51.43 51.43.0

Heildverslun með heimilistæki, útvarps og sjónvarpstæki, lampa,
rafmagnstæki o.þ.h.
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með ísskápa, frystiskápa, eldavélar, uppþvottavélar, þurrkara,
þerriskápa, þvottavélar, örbylgjuofna o.þ.h.
– Heildverslun með útvörp og sjónvörp
– Heildverslun með myndbandstæki, hljómflutningstæki o.þ.h.
– Heildverslun með hljómplötur, hljóðsegulbönd, geisladiska, átekin og óátekin
myndbönd o.þ.h.
– Heildverslun með lampa og rafmagnstæki til heimilisnota, s.s. ryksugur,
kaffivélar o.þ.h.
– Heildverslun með rafleiðslur o.þ.h. fyrir heimili
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með rafleiðslur fyrir atvinnurekstur, sbr. 51.65.9

51.44

Heildverslun með postulín, glervöru og hreingerningarefni
51.44.1

Heildverslun með postulín og glervöru

51.44.2

Heildverslun með hreingerningarefni
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með hreingerningarefni til heimilisnota
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með hreingerningarefni til iðnaðarnota, sbr. 51.55.0

51.45 51.45.0

Heildverslun með ilmvatn og snyrtivöru

51.46 51.46.0

Heildverslun með lyf og lækningavörur
Þar á meðal er:
– Heildverslun með áhöld og tæki fyrir lækna og sjúkrahús
– Heildverslun með hjúkrunar og lækningavörur
– Heildverslun með hjálpartæki fyrir sjúka og fatlaða
– Heildverslun með tannlæknavörur
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með megrunarvörur og náttúrulyf, sbr. 51.39

51.47

Heildverslun með annan varning til heimilisnota
51.47.1

Heildverslun með húsgögn

51.47.2

Heildverslun með teppi og önnur gólfefni

51.47.3

Heildverslun með úr, sjóntæki og ljósmyndavörur

51.47.4

Heildverslun með leikföng
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51.47.5

Heildverslun með bækur, blöð og ritföng
Þar á meðal er:
– Heildverslun með pappírsvörur til heimilisnota

51.47.9

Heildverslun með annan ótalinn varning til heimilisnota
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með búsáhöld, þó ekki postulín og glervöru
– Heildverslun með gull og silfurmuni
– Heildverslun með reiðhjól og barnavagna
– Heildverslun með íþróttavörur, útilegubúnað og lystibáta
– Heildverslun með ferðatöskur, aðrar ferðavörur og leðurvörur
– Heildverslun með listmuni, minjagripi, óekta skartgripi, reykingavörur og
veislu og hátíðarvarning
– Heildverslun með ýmis önnur tæki og búnað til heimilisnota, s.s. heimilistæki
sem ekki nota rafmagn, hljóðfæri, tré og tágavörur og fornmuni
– Heildverslun með flugelda
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með skrifstofuhúsgögn, sbr. 51.64.2
– Heildverslun með húsgagnaáklæði, sbr. 51.41
– Heildverslun með íþróttafatnað, og íþróttaskó, sbr. 51.42
– Heildverslun með tölvuleiki, sbr. 51.64.1
– Útgáfustarfsemi, sbr. 22.1
– Heildverslun með skrifstofuvörur, sbr. 51.64.2

51.5

Heildverslun með hráefni og hálfunnin efni önnur en efni úr landbúnaði,
úrgangsefni og brotajárn
51.51 51.51.0

Heildverslun með fast, fljótandi og gaskennt eldsneyti og skyldar vörur
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með jarðgas
– Heildverslun með gas á hylkjum
– Heildverslun með bensín og dísilolíu
– Heildverslun með smurolíu, feiti og olíu
– Heildverslun með kol, kox og eldivið

51.52 51.52.0

Heildverslun með óunna málma og málmgrýti
Þar á meðal er:
– Heildverslun með gull og silfur og aðra góðmálma
– Heildverslun með stál, ál og aðra málma til málmsmíða
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með rör og steypta málmvöru, sbr. 51.54
– Heildverslun með gamalt járn og málma, sbr. 51.57
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51.53 51.53.0

Heildverslun með timbur, byggingarefni og málningu
Þar á meðal er:
– Heildverslun með sand, möl, glerplötur og einingar í eldhúsinnréttingar
– Heildverslun með vaska og salernisskálar o.fl.
– Heildverslun með málningu, lökk o.þ.h.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Stórverslanir með byggingarvöru, sbr. 52.46.1
– Heildverslun með efni til gólfklæðingar sbr. 51.47.2
– Heildverslun með hreingerningarefni til heimilisnota, sbr. 51.44.2

51.54 51.54.0

Heildverslun með járnvöru, vöru til pípu og hitalagna og búnað til þeirra
Þar á meðal er:
– Heildverslun með nagla, skrúfur og aðra smávöru úr málmi
– Heildverslun með rör, steypta málmvöru, efni fyrir pípulagnir, krana o.fl
– Heildverslun með handverkfæri
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með postulíns og glervörur, sbr. 51.44.1
– Heildverslun með heimilistæki og önnur rafmagnstæki til heimilisnota, sbr.
51.43
– Heildverslun með vaska og salernisskálar, sbr. 51.53

51.55 51.55.0

Heildverslun með efnavöru
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með efni til iðnaðarframleiðslu
– Heildverslun með áburðarefni og efni fyrir landbúnaðinn
– Heildverslun með hráefni úr plasti
– Heildverslun með gúmmí
– Heildverslun með hreingerningarefni til iðnaðarnota
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með hreingerningarefni til heimilisnota, sbr. 51.44.2
– Heildverslun með lyf, sbr. 51.46

51.56 51.56.0

Heildverslun með önnur hráefni og hálfunnin efni
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með umbúðaefni
– Heildverlsun með pappír til prentiðnaðar og pappír í miklu magni til annarra
nota
– Heildverslun með textíltrefjar
– Heildverslun með bökunarvörur, sláturhúsaafurðir og vörur fyrir blómabúðir
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51.57 51.57.0

Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með úrgangsefni úr málmi og öðrum efnum, svo og efni til
endurvinnslu
– Heildverslun með brotajárn
Þar á meðal er:
– Niðurrif bíla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Niðurrif skipa, sbr. 35.11

51.6

Heildverslun með vélar, tæki og hluti til þeirra
51.61 51.61.0

Heildverslun með smíðavélar til málm og trésmíða
Þar á meðal er:
– Heildverslun með tölvustýrðar smíðavélar

51.62 51.62.0

Heildverslun með vélar til mannvirkjagerðar

51.63 51.63.0

Heildverslun með vélar til vefjariðnaðar og sauma og prjónavélar
Þar á meðal er:
– Heildverslun með sauma og prjónavélar til heimilisnota

51.64

Heildverslun með tölvur, skrifstofuvélar og búnað
51.64.1

Heildverslun með tölvur, ritvélar o.þ.h.
Þar á meðal er:
– Heildverslun með tölvur og hugbúnað fyrir þær
– Heildverslun með ritvélar, reiknivélar, ljósritunarvélar, o.þ.h.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Þróun hugbúnaðar, sbr. 72.20

51.64.2

51.65

Heildverslun með skrifstofubúnað
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með skrifstofuhúsgögn og skrifstofuáhöld
Heildverslun með annan búnað og vélar til nota í iðnaði, verslun, siglingum
og flugi

51.65.1

Heildverslun með veiðarfæri og fiskvinnsluvélar
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með veiðarfæri og annan búnað og vélar til fiskveiða og
fiskvinnslu
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með skipsbúnað fyrir önnur skip en veiðiskip, sbr. 51.65.9
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51.65.9

Heildverslun með annan ótalinn búnað og vélar til nota í iðnaði, verslun, siglingum
og flugi
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með flutningatæki önnur en bíla, vélhjól og reiðhjól
– Heildverslun með vélmenni fyrir fjöldaframleiðslu
– Heildverslun með rafleiðslur, rofa, rafvélar, spennubreyta og annan rafbúnað
fyrir atvinnurekstur
– Heildverslun með raflagnaefni fyrir byggingariðnað
– Heildverslun með fjarskiptatæki
– Heildverslun með rafeindabúnað
– Heildverslun með aðrar ótaldar vélar, búnað og fylgihluti til nota í iðnaði,
verslun, siglingum og öðrum atvinnugreinum nema fiskveiðum og fiskvinnslu
Þar á meðal er:
– Heildverslun með skipsbúnað
– Heildverslun með búnað fyrir verslanir
– Heildverslun með vélar og búnað fyrir skóla, hótel, kvikmyndahús o.fl.
– Heildverslun með mælitæki og mælibúnað
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heildverslun með bíla og tengivagna, sbr. 50.1
– Heildverslun með vélhjól og skellinöðrur, sbr. 50.40
– Heildverslun með reiðhjól, sbr. 51.47.9
– Heildverslun með veiðarfæri og búnað til fiskveiða, sbr. 51.65.1

51.7

51.66 51.66.0

Heildverslun með landbúnaðarvélar og tæki og hluti til þeirra
Þar á meðal er:
– Heildverslun með garðsláttuvélar

51.70 51.70.0

Önnur heildverslun
Til þessarar greinar telst:
– Heildverslun með sérhæfða vöru sem ekki telst til neins ofangreindra flokka
– Heildverslun með fjölda vörutegunda án sérhæfingar
Þar á meðal er:
– Heildverslun með gæludýr
– Verslun með vistir fyrir skip utan smásölu
Til þessarar greinar telst ekki:
– Smásala á vistum fyrir skip, sbr. 52
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52

Smásala á öðru en bílum og vélhjólum; viðgerðir á hlutum til
einka- og heimilisnota
Til þessarar greinar telst:
– Endursala (án breytinga) á aðkeyptum nýjum og notuðum vörum til einkanota
eða heimilisnota úr verslunum, söluturnum, stórverslunum, sölubásum í tjöldum
eða útimörkuðum, póstverslunum, frá götusölum o.s.frv.
– Sala í verslunum á vörum ( t.d. ritvélum og pappírsvöru) sem bæði eru til
heimilisnota og nota á stofnunum eða í fyrirtækjum
– Ísetningar og viðgerðir á búnaði til einkanota eða heimilisnota hvort sem sú
starfsemi tengist smásölu eða ekki
Til þessarar greinar telst ekki:
– Verslun með korn, málma, efnaafurðir, járn og stál auk iðnaðarvéla og búnaðar,
sbr. 51
– Sala og viðgerðir á bílum, íhlutum og eldsneyti fyrir þá, sbr. 50
– Sala matvæla og drykkjarvöru sem neytt er á staðnum, sbr. 55.3, 55.4, 55.5
– Leiga á vörum til einkanota eða heimilisnota, sbr. 71.4
52.1

Blönduð smásala
52.11

Blönduð smásala með matvöru, drykkjarvöru og tóbak sem aðalvörur
Til þessarar greinar telst:
– Smásala með alls kyns vörur auk matvæla þar sem a.m.k. 2/3 veltunnar er
sala á matvælum, drykkjarvöru og tóbaki
52.11.1

Stórmarkaðir með minnst 400 m² verslunarrými
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi verslana með allar tegundir matvöru og verslunarrými sem er minnst
400 fermetrar þar sem auk sölu á matvælum, drykkjarvöru og tóbaki er verslað
með margvíslega aðra vöru, t.d. fatnað, húsgögn, heimilistæki, járnvöru,
snyrtivörur o.s.frv.
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Verslanir með blandaðan varning þar sem sala á öðrum vörum en matvörum
nemur meir en 1/3 af veltu, sbr. 52.12

52.11.2

Matvöruverslun með minna en 400 m² verslunarými
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi matvöruverslana með verslunarrými undir 400 fer-metrum þar sem
a.m.k. 2/3 veltunnar er sala á matvælum, drykkjarvöru og tóbaki
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52.11.3

Söluturnar
Til þessarar greinar telst:
– Smásala í sjoppum og söluturnum með aðaláherslu á vissar tegundir matvöru,
svo og sælgæti, drykkjarvöru og tóbak, sem opnir eru utan venjulegs
verslunartíma, t.d. um nætur og helgar
Þar á meðal eru:
– Söluturnar sem einnig leigja út myndbönd þegar myndbandaleigustarfsemin
er minna en helmingur starfseminnnar
Til þessar greinar telst ekki:
– Myndbandaleigur, sbr. 71.40.1
– Blaðsöluturnar, sbr. 52.26
– Sælgætis- og konfektverslanir, 52.27
– Söluturnar í tengslum við bensínstöðvar, sbr. 50.50

52.12 52.12.0

52.2

Önnur blönduð smásala
Til þessarar greinar telst:
– Smásala með fjölbreytt úrval vörutegunda auk matvæla þar sem sala á öðrum
vörum en matvælum, drykkjarvöru og tóbaki, s.s. fatnaði, húsgögnum,
heimilistækjum, járnvöru, snyrtivörum, skartgripum, leikföngum og
íþróttavörum nemur meira en 1/3 af veltu.
Smásala á matvöru, drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum

52.21 52.21.0

Ávaxta- og grænmetisverslun
Þar á meðal er:
– Ávaxta- og grænmetisverslanir sem einnig selja blóm
– Smásala með lífrænt ræktað grænmeti
Til þessarar greinar telst ekki:
– Verslanir sem eingöngu selja blóm, sbr. 52.48.8
– Garðplöntusölur og garðyrkjustöðvar, sbr. 52.48.9
– Sala ávaxta og grænmetis á útimörkuðum og sölutorgum, sbr. 52.62

52.22 52.22.0

Kjötbúðir
Þar á meðal eru:
– Sérverslanir með kjöt og álegg
Til þessarar greinar telst ekki:
– Sala á tilbúnum mat, þ. á m. smurbrauðsstofur sbr. 55.52
– Pylsugerð, kæfugerð o.þ.h., sbr. 15.13

52.23 52.23.0

Fiskbúðir
Til þessarar greinar telst:
– Smásala á ferskum fiski og fiskafurðum, s.s. fiskfarsi og tilbúnum réttum úr
fiski
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52.24 52.24.0

Smásala á brauði, kökum og sætabrauði
Þar á meðal er:
– Smásala á brauði utan eigin bakarís
Til þessarar greinar telst ekki:
– Bakarí sem selja eigin framleiðslu, sbr. 15.81

52.25 52.25.0

Áfengisverslun

52.26 52.26.0

Tóbaksverslun
Þar á meðal eru:
– Blaðsöluturnar
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Söluturnar og sjoppur, sbr. 52.11.3

52.27 52.27.0

52.3

Önnur smásala á matvöru, drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum
Til þessarar greinar teljast:
– Ostaverslanir
– Sælgætis- og konfektverslanir, þ. á m. ísbúðir
– Heilsufæðisverslanir
– Kaffi- og teverslanir
– Aðrar sérverslanir með matvæli, drykkjarvöru og tóbak, t.d. sælkeraverslanir
Smásala lyfja og hjúkrunarvöru, snyrti- og hreinlætisvöru

52.31 52.31.0

Apótek

52.32 52.32.0

Smásala lækninga- og hjúkrunarvöru
Þar á meðal er:
– Smásala með hjálpartæki fyrir sjúka og fatlaða
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á hjálpartækjum fyrir sjúka og fatlaða, sbr. 33.10

52.33 52.33.0

52.4

Snyrtivöru- og sápuverslun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Smásala með náttúruafurðir eingöngu, sbr. 52.27
Önnur smásala nýrrar vöru í sérverslunum

52.41 52.41.0

Vefnaðarvöruverslun
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi verslana sem selja fataefni
– Starfsemi verslana sem selja garn og aðrar prjónavörur
Þar á meðal er:
– Smásala með fataefni þar sem einnig er seld vefnaðarvara til heimilisnota
– Verslun með saumavörur
Til þessarar greinar telst ekki:
– Verslanir sem eingöngu selja vefnaðarvöru til heimilisnota, sbr. 52.44.3

139
Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta

52.42

Fataverslun
Til þessarar greinar teljast:
– Starfsemi verslana sem eingöngu selja íþrótta- og tómstundafatnað
– Verslanir sem selja leður- og loðskinnsfatnað
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Verslanir sem selja notaðan fatnað, sbr. 52.50
52.42.1

Kvenfataverslun
Til þessarar greinar teljast:
– Starfsemi kvenfataverslana, þar á meðal hattabúða og nærfataverslana
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi feldskera, sbr. 18.30

52.42.2

Herrafataverslun
Til þessarar greinar teljast:
– Starfsemi herrafataverslana, þar á meðal drengjafataverslana
Þar á meðal eru:
– Verslanir sem selja slifsi, axlabönd o.þ.h.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi feldskera, sbr. 18.30

52.42.3

Barnafataverslun
Til þessarar greinar telst:
– Stafsemi barnafataverslana
Til þessarar greinar telst ekki:
Smásala á barnavögnum og búnaði fyrir smábörn, sbr. 52.49.6

52.42.4

Blönduð fataverslun
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi fataverslana sem selja fatnað á konur, karla og börn
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi feldskera, sbr. 18.30

52.43

Skó- og leðurvöruverslun
52.43.1

Skóverslun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Skóviðgerðir, sbr. 52.71

52.43.2

Leðurvöruverslun
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi verslana sem selja töskur, ferðatöskur, möppur, ferðavörur o.þ.h. úr
leðri og öðru efni
Til þessarar greinar telst ekki
– Smásala með leðurfatnað, sbr. 52.42
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52.44

Smásala með húsgögn, teppi, lampa o.fl til heimilisnota
52.44.1

Húsgagnaverslun
Til þessarar greinar teljast:
– Starfsemi húsgagnaverslana
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Starfsemi fornmunaverslana, sbr. 52.50

52.44.2

Teppaverslun

52.44.3

Gluggatjaldaverslun
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi verslana sem selja vefnaðarvöru eingöngu til heimilisnota og annarra
innanhúsnota, s.s. gluggatjöld, púða, sængur, sængurfatnað o.þ.h.
Þar á meðal er:
– Gluggatjaldasaumur og uppsetning gluggatjalda
Til þessarar greinar telst ekki:
– Vefnaðarvöruverslun með fataefni sem aðalstarfsemi, sbr. 52.41

52.44.4

Lampa- og raftækjaverslun
Þar á meðal er:
– Starfsemi ljósaverslana sem einnig selja rafmagnstæki
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi sérverslana með ísskápa, eldavélar, þvottavélar o.þ.h., sbr. 52.45.1
– Starfsemi járnvöru- og búsáhaldaverslana með allar tegundir byggingarvöru,
sbr. 52.46.1

52.44.5

Búsáhaldaverslun
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi verslana sem eingöngu selja búsáhöld, gler og postulín
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Járnvöru- og búsáhaldaverslanir með allar tegundir byggingarvöru, sbr.
52.46.1

52.45
52.45.1

Smásala á heimilistækjum, útvarps- og sjónvarpstækjum
Smásala á heimilistækjum
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi verslana sem selja ísskápa, eldavélar, þvottavélar o.þ.h., ryksugur,
saumavélar o.fl.
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Viðgerðir á rafmagnstækjum til heimilisnota, sbr. 52.72
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52.45.2

Smásala á útvarps- og sjónvarpstækjum
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi útvarps- og sjónvarpstækjaverslana, þ. á m. smásala á loftnetum og
leiga á útvarps- og sjónvarpstækjum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Sala á útvarpstækjum í bíla, sbr. 50.30
– Uppsetning á loftnetum, sbr. 45.31
– Starfsemi viðgerðarverkstæða fyrir útvarps- og sjónvarpstæki, sbr. 52.72
– Leiga á útvarps- og sjónvarpstækjum án smásölu, sbr. 71.40.9
– Starfsemi myndbandaleiga, sbr. 71.40.1

52.45.3

Smásala á hljómplötum, geisladiskum o.þ.h.
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi verslana sem selja hljómplötur, geisladiska, segulbönd og myndbönd
Til þessarar greinar telst ekki:
– Smásala á notuðum hljómplötum, sbr. 52.50

52.45.4

Hljóðfæraverslun
Þar á meðal er:
– Smásala á nótum

52.45.9

Smásala á heimilistækjum, útvarps- og sjónvarpstækjum
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi verslana sem selja heimilistæki, útvarptæki, sjónvarpstæki,
hljómflutningstæki o.þ.h.

52.46

Smásala á járnvöru, byggingavöru, málningu og gleri
52.46.1

Byggingar- og járnvöruverslun
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi byggingar- og járnvöruverslana með allar tegundir byggingarvöru
og búsáhalda
Þar á meðal eru:
– Verkfæraverslanir
– Stórverslanir er selja byggingarvörur, húsgögn og aðra hluti til að setja saman,
garðhúsgögn o.fl., oft með sjálfsafgreiðslu
Til
–
–
–

52.46.2

þessarar greinar teljast ekki:
Verslanir sem selja búsáhöld, gler og postulín eingöngu, sbr. 52.44.5
Verslanir sem selja ísskápa, eldavélar, þvottavélar o.þ.h., sbr. 52.45.1
Verslanir sem eingöngu selja timbur og byggingarefni, sbr. 51.53

Málningar- og veggfóðurverslun
Til þessarar greinar telst.
– Starfsemi málningarvöruverslana og verslana sem selja veggfóður og önnur
efni til veggklæðingar
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52.47 52.47.0

Bóka- og ritfangaverslun
Þar á meðal er:
– Smásala á skrifstofuvörum
Til
–
–
–

52.48

þessarar greinar teljast ekki:
Blaðsöluturnar, sbr. 52.26
Fornbókasölur, sbr. 52.50
Smásala á einmenningstölvum, skrifstofuvélum og hugbúnaði, sbr. 52.49.3

Önnur smásala í sérverslunum
52.48.1

Gleraugna- og sjóntækjaverslun

52.48.2

Ljósmyndavöruverslun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi ljósmyndara, sbr. 74.81

52.48.3

Skartgripaverslun
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi verslana sem selja skartgripi og aðra gull- og silfurmuni
– Gullsmíðaverslanir
Þar á meðal eru:
– Verslanir sem einnig selja skartgripi úr öðrum efnum en góðmálmum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Smíði og viðgerðir gull og silfurskartgripa, sbr. 36.22
– Viðgerðir á úrum og skartgripum, sbr. 52.73

52.48.4

Úraverslun
Til þessarar greinar teljast:
– Verslanir sem selja eingöngu úr og klukkur
Til þessarar greinar telst ekki:
– Viðgerðir á úrum og skartgripum, sbr. 52.73

52.48.5

Gjafavöruverslun
Þar á meðal eru:
– Minjagripaverslanir
Til þessarar greinar telst ekki:
– Blómaverslanir sem einnig hafa til sölu gjafavörur, sbr. 52.48.8

52.48.6

Sportvöruverslun
Þar á meðal er:
– Smásala á útilegubúnaði
– Smásala á stangaveiðivörum
– Smásala á skotveiðivörum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Smásala á íþróttafatnaði eingöngu, sbr. 52.42
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52.48.7

Leikfangaverslun
Þar á meðal eru:
– Smásala á tómstundavörum
– Smásala á hátíðarvarningi og flugeldum

52.48.8

Blómaverslun
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi blómaverslana sem selja eingöngu afskorin blóm og stofublóm
Þar á meðal eru:
– Blómaverslanir sem einnig selja gjafavöru
Til þessarar greinar telst ekki:
– Blómasala á úti- og innimörkuðum, sbr. 52.62

52.48.9

Garðplöntustöðvar; túnþökusala
Til þessarar greinar telst:
– Smásala á garðplöntum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Garðplöntuframleiðsla, sbr. 01.12.1

52.49

Önnur smásala í sérverslunum, frh.
52.49.1

Gæludýraverslun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Hundaræktarstöðvar, sbr. 01.25.9
– Hrossakynbótastöðvar, sbr. 01.22.2
– Gæludýraeldi, sbr. 01.25.9

52.49.2

Listmuna- og listaverkaverslun; gallerí
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi sýningarsala þar sem seldur er aðgangur, sbr. 92.52
– Fornmunaverslanir, sbr. 52.50
– Listaverkauppboð, sbr. 74.84

52.49.3

Smásala á tölvum, skrifstofuvélum, símum og fjarskiptabúnaði
Þar á meðal er:
– Smásala á hugbúnaði
– Smásala á ritvélum, reiknivélum og vasatölvum
Til þessarar greinar telst ekki
– Þróun hugbúnaðar, sbr. 72.20

52.49.4

Smásala á tjaldvögnum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Smásala á hjólhýsum, sbr. 50.10.1
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52.5

52.49.5

Smásala á reiðhjólum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Smásala á barnavögnum, sbr. 52.49.6
– Reiðhjólaviðgerðir, sbr. 52.74

52.49.6

Smásala á barnavögnum og búnaði fyrir smábörn
Þar á meðal er:
– Smásala á öryggisstólum fyrir smábörn, barnaböðum, skiptiborðum fyrir
ungbörn, göngustólum o.s.frv.

52.49.9

Önnur ótalin smásala í sérverslunum
Þar á meðal er:
– Smásala á burstum, plastsvampi og svampgúmmíi, ofnum o.fl.

52.50 52.50.0

52.6

Smásala með notaða muni í verslunum
Til þessarar greinar teljast:
– Fornbókaverslanir
– Fornmunaverslanir
– Aðrar verslanir með notaðan varning, s.s. notaðar hljómplötur, notaðan fatnað,
búsáhöld o.fl.
Smásala utan verslana

52.61 52.61.0

Póstverslun og önnur fjarverslun
Þar á meðal er:
– Smásala á alls konar vörum sem pantaðar eru með pósti og sendar
viðskiptavinum sem velja vöruna eftir auglýsingu, vörulistum, sýnishornum,
eða á annan hátt.
– Fjarverslun, þ.e. smásala á alls konar vörum sem pantaðar eru símleiðis eftir
kynningu í sjónvarpi, útvarpi eða gegnum tölvu.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Póstkröfusala í tengslum við smásöluverslun, sbr. 52.1, 52.2, 52.3 og 52.4
– Póstkröfusala á varahlutum og fylgihlutum í bíla o.fl., sbr. 50.3

52.62 52.62.0

Markaðir
Þar á meðal er:
– Smásala á alls konar vörum, venjulega úr færanlegum söluborðum og -kerrum
eða föstum sölubásum á markaðstorgum
– Markaðssala á blómum og grænmeti
– Jólatréssala
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Pylsuvagnar, sbr. 55.30
– Ísbúðir, sbr. 52.27

52.63 52.63.0

Önnur smásala utan verslana
Þar á meðal er:
– Smásala á alls konar vörum sem ekki fellur undir neina framangreinda grein,
t.d. farandsala eða sala úr sjálfsölum
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52.7

Viðgerðir á hlutum til einkanota og heimilisnota
Þar á meðal eru:
– Viðgerðir á vörum til einkanota og heimilisnota þegar þær eru ekki í tengslum
við framleiðslu, heildsölu eða smásölu. Þegar viðgerðir tengjast þessum
greinum, er viðgerðarstarfsemin talin til viðkomandi greinar í framleiðslu,
heildverslun eða smásölu.
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Bílaviðgerðarverkstæði, sbr. 50.20
– Vélhjólaviðgerðir, sbr. 50.40
52.71 52.71.0

Viðgerðir á skóm og öðrum leðurvörum
Þar á meðal eru:
– Skósmíðaverkstæði
– Töskuviðgerðir
– Lyklasmíði hjá skósmiðum
Til þessar greinar telst ekki:
– Framleiðsla lykla, sbr. 28.63

52.72 52.72.0

Viðgerðir á rafmagnsheimilistækjum
Til þessarar greinar telst:
– Viðgerðir á ísskápum, eldavélum, þvottavélum o.þ.h.
– Útvarps- og sjónvarpstækjaviðgerðir, þ. á m. viðgerðir bílaútvarpstækja

52.73 52.73.0

Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum

52.74 52.74.0

Aðrar ótaldar viðgerðir á hlutum til einkanota og heimilisnota
Þar á meðal eru:
– Reiðhjólaviðgerðir
– Lásaviðgerðir
– Píanóstillingar
– Viðgerðir á ljósmyndavélum
– Aðrar viðgerðir á vörum til einka- eða heimilisnota, s.s. fataviðgerðir
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Húsgagnabólstrarar, sbr. 36.11
– Lyklasmíði hjá skósmiðum, sbr. 52.71
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55

Hótel- og veitingahúsarekstur
55.1

Hótel
Til þessarar greinar telst:
– Leiga á húsnæði til skammtímadvalar á gistihúsum, gistiheimilum og í hvers
kyns annarri gistiaðstöðu
Þar á meðal er:
– Rekstur veitingahúsa í tengslum við gistihús enda þótt veitingastarfsemin sé
stærri
Til þessarar greinar telst ekki:
– Leiga á húsnæði með húsgögnum til langs tíma, sbr. 70.20.1
– Rekstur orlofshúsa með tímahlutdeild (timeshare), sbr. 70.20.1
55.11 55.11.0

Hótel með veitingasölu
Þar á meðal eru:
– Ráðstefnusetur og námskeiðasetur þar sem gisting og veitingar eru fyrst og
fremst ætlaðar þátttakendum

55.12 55.12.0 Hótel og gistiheimili án veitingasölu
Þar á meðal eru:
Gistihús og aðrir gististaðir sem bjóða næturgestum morgunmat
55.2

Orlofshús, bændagisting, tjaldstæði og önnur aðstaða til stuttrar dvalar
Til þessarar greinar telst:
– Leiga á húsnæði til stuttrar dvalar, t.d. í orlofshúsum og orlofsíbúðum
– Leiga á tjaldstæðum og aðstöðu þar eða á annarri aðstöðu til stuttrar dvalar, þ.
á m. leiga á herbergjum til ferðamanna, á farfuglaheimilum o.fl.
55.21 55.21.0

Farfuglaheimili og fjallaskálar

55.22 55.22.0

Tjaldstæði, þ. á m. hjólhýsastæði

55.23 55.23.0

Bændagisting, orlofshúsasvæði og önnur ótalin gisting
Til þessarar greinar telst:
– Leiga á húsnæði í íbúðum eða húsum með eldhúsaðstöðu, venjulega viku og
viku í senn. Íbúðirnar eða húsin eru á sérstökum svæðum undir sameiginlegri
stjórn og þeim fylgir einhver sameiginleg aðstaða, t.d. sundlaugar og önnur
aðstaða til íþróttaiðkana
– Leiga á herbergjum til ferðamanna
– Rekstur svefnvagna
Til þessarar greinar telst ekki:
– Leiga á húsnæði með húsgögnum til langs tíma, sbr. 70.20.1
– Leiga á sumarbústöðum, sbr. 70.31
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55.3

55.30
55.30.1

Veitingahúsarekstur
Matsölustaðir
Til þessarar greinar test:
– Sala tilbúinna rétta, venjulega til neyslu á staðnum, ásamt sölu á drykkjarvörum
sem neytt er með matnum, ýmist á veitingahúsum með þjónustu til borðs, á
matsölustöðum eða sjálfsafgreiðslu-stöðum
– Hamborgarastaðir, pitsustaðir, og aðrir hraðréttastaðir
– Pylsuvagnar
– Veitingahús og -eldhús sem senda út tilbúinn mat
– Veitingastarfsemi um borð í ferjum o.þ.h.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Ofangreind starfsemi sem rekin er í tengslum við hótelrekstur, sbr. 55.11
– Sjálfsalar, sbr. 52.63
– Sala á tilbúnum mat sem sendur er út, sbr. 55.52

55.30.2

55.4

55.40 55.40.0

Skemmtistaðir með matsölu
Til þessarar greinar telst:
– Rekstur samkomuhúsa og skemmtistaða þar sem matsala er umtalsverður hluti
rekstrarins
Krár, kaffihús, dansstaðir o.fl.
Til þessarar greinar telst:
– Sala drykkja til neyslu á staðnum
Þar á meðal eru:
– Vínveitingastaðir, s.s. barir og krár
– Skemmtistaðir, s.s. dansstaðir, diskótek og næturklúbbar þar sem matsala er
ekki umtalsverður hluti rekstrarins
– Kaffihús o.fl.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Rekstur skemmtistaða þar sem matsala er umtalsverður hluti rekstarins, sbr.
55.30.2
– Sala drykkja til neyslu á staðnum í tengslum við hótelrekstur, sbr. 55.11
– Sala drykkja úr sjálfsölum, sbr. 52.63
– Rekstur félagsheimila, sbr. 92.34

55.5

Mötuneyti og sala á tilbúnum mat
55.51 55.51.0

Mötuneyti
Til þessarar greinar telst:
– Sala málsverða og drykkjarvöru, venjulega á niðurgreiddu verði, til takmarkaðs
hóps fólks sem oftast starfar á sama vinnustað eða starfsvettvangi
Þar á meðal er:
– Starfsemi mötuneyta í skólum

148
Hótel- og veitingahúsarekstur

55.52 55.52.0

Sala á tilbúnum mat
Til þessarar greinar telst:
– Sala á heilum málsverðum og öðrum tilbúnum mat sem matreiddur er í
sérstökum eldhúsum og eingöngu sendur út til fyrirtækja og heimila
– Sala á tilbúnum mat til flugfélaga
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Veitingahús sem senda út veislumat og annan tilbúinn mat, sbr. 55.30
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60

Samgöngur á landi; flutningar eftir leiðslum
60.1

60.10 60.10.0

60.2

Járnbrautasamgöngur
Aðrar samgöngur á landi
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi í tengslum við farþega- og vöruflutninga á landi, hvort sem er á
áætlunarleiðum eða ekki, svo og flutningar eftir rörum

60.21 60.21.0

Akstur strætisvagna og áætlunarbíla
Til þessarar greinar telst:
– Akstur um stuttar og langar leiðir með strætisvögnum og áætlunarbílum o.þ.h.
sem venjulega eru farnar eftir föstum akstursáætlunum og með föstum
viðkomustöðum
Þar á meðal er:
– Akstur skólabíla og áætlunarbíla til flugvalla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Akstur með ferðamenn í hópferðabílum, sbr. 60.23
– Rekstur bifreiðastöðva, sbr. 63.21

60.22 60.22.0

Akstur leigubíla
Til þessarar greinar telst:
– Rekstur leigubíla á eigin reikning
Þar á meðal er:
– Leiga á einkabílum með bílstjóra, t.d. akstur glæsibíla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Rekstur leigubílastöðva, sbr. 63.21
– Bílaleigur, sbr. 71.10

60.23 60.23.0

Aðrir farþegaflutningar á vegum
Til þessarar greinar telst:
– Akstur með farþega annar en í strætisvögnum, áætlunarbílum eða leigubílum
Þar á meðal er:
– Akstur með ferðamenn í hópferðabílum
– Skemmtiferðaakstur og ýmis tækifærisakstur, t.d. akstur með eldri borgara og
fatlaða
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60.24

Vöruflutningar á vegum
Til þessarar greinar telst:
– Vörubílaflutningar
– Leiga á vörubílum með bílstjóra
– Flutningafyrirtæki
Til þessarar greinar telst ekki:
– Rekstur á vörugeymslum, sbr. 63.12
– Leiga á vörugámum, sbr. 71.21
– Flutningar á sorpi og endurvinnsluefnum, sbr. 90.00
– Flutningafyrirtæki með sendingaþjónustu, sbr. 63.40
– Dreifing bréfa og pakka, sbr. 64.1
– Leiga á vörubílum án bílstjóra, sbr. 71.21

60.3

60.24.1

Akstur sendibíla
Til þessarar greinar telst:
– Leiga á sendibílum með bílstjóra

60.24.2

Akstur vörubíla
Til þessarar greinar telst:
– Rekstur vörubíla á eigin reikning
– Leiga vörubíla með bílstjóra

60.24.3

Akstur flutningabíla
Til þessarar greinar telst:
– Rekstur flutningabíla á eigin reikning
– Flutningafyrirtæki
– Leiga á flutningabílum með bílstjóra

60.30 60.30.0

Flutningur eftir leiðslum
Til þessarar greinar telst:
– Flutningur á straumefnum, þ.e. gastegundum og vökva, t.d. olíu, eftir leiðslum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Dreifing á jarðgasi eða tilbúnu gasi, vatni eða gufu, sbr. 40 og 41
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61

Samgöngur á sjó og vatnaleiðum
Til þessarar greinar telst:
– Útgerð farþega- og vöruflutningaskipa á áætlunarleiðum eða í óreglulegum
flutningum
– Ferjuútgerð
Til þessarar greinar telst ekki:
– Veitingarekstur og barir um borð í skipum, sbr. 55.3, 55.4
– Vöruafgreiðsla, birgðageymsla, rekstur hafna og annarrar stoðþjónustu, s.s.
dráttur í þurrkví, hafnarleiðsaga, björgun o.s.frv. sbr. 63.1 og 63.22
61.1

61.10 61.10.0

Millilanda- og strandsiglingar
Til þessarar greinar teljast:
– Úthafssiglingar farþega- og vöruflutningaskipa
– Leiga á skipum með áhöfn
– Vöruflutningar með strandferðaskipum
– Rekstur á ferjum til farþegaflutninga
– Rekstur skipa og báta til skemmtiferða og flutnings á ferðamönnum með
ströndum fram
Til þessarar greinar telst ekki:
– Veitingarekstur um borð í strandferðaskipum, ferjum o.þ.h., sbr. 55.3 og 55.4

61.2

61.20 61.20.0

Samgöngur á vatnaleiðum
Til þessarar greinar telst:
– Farþega- og vöruflutningar eftir ám, sýkjum, vötnum og öðrum vatnaleiðum inni í
landi
– Rekstur skipa og báta til skemmtiferða og flutnings á ferðamönnum eftir ám, sýkjum
o.s.frv.
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62

Flugsamgöngur
62.1

62.10 62.10.0

Áætlunarflug
Til þessarar greinar telst:
– Farþega- og vöruflutningar með loftförum á föstum áætlunarleiðum og skv.
reglulegri tímaáætlun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Grannskoðun loftfara eða flughreyfla, sbr. 35.30
– Reglulegt leiguflug, sbr. 62.2

62.2

62.20 62.20.0

Leiguflug og þjónustuflug
Til þessarar greinar telst:
– Leiguflug með farþega, einnig reglulegt leiguflug
– Leiguflug með vörur
– Leiga á loftförum með áhöfn
– Þjónustuflug, þ.e. leiga á loftförum undir 5700 kg. eða fyrir færri en 10 farþega.
Þar á meðal er:
– Útsýnisflug
Til þessarar greinar telst ekki:
– Grannskoðun loftfara og flughreyfla, sbr. 35.30
– Leiguflugsferðir með gistingu, sbr. 63.30
– Verkflug, t.d. áburðardreifing úr lofti, sáning o.þ.h., sbr. 01.41.1, auglýsingaflug, sbr. 74.40.9 og ljósmyndun úr lofti, sbr. 74.81

62.3

62.30 62.30.0

Geimferðir
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63

Flutningaþjónusta, starfsemi ferðaskrifstofa og flutningamiðlun
63.1

Vöruafgreiðsla og vörugeymsla
63.11 63.11.0

Vöruafgreiðsla
Til þessarar greinar telst:
– Ferming og afferming varnings eða farangurs farþega, hver sem
flutningsaðferðin er
Þar á meðal er:
– Uppskipunar og útskipunarfyrirtæki
– Löndunarþjónusta við önnur skip en fiskiskip
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Vöruflutningamiðstöðvar, sbr. 63.21
– Löndunarþjónusta við fiskiskip, sbr. 05.03.0

63.12 63.12.0

Vörugeymslur
Til þessarar greinar telst:
– Rekstur birgðageymslna fyrir allar tegundir vöru, þ.á m. eldsneyti
– Rekstur tollvörugeymslna og frísvæða
Þar á meðal eru:
– Korngeymslur
– Kæligeymslur sem ekki eru hluti fyrirtækis með aðra aðalstarfsemi
– Húsgagnageymslur
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Bílastæðahús, sbr. 63.21
– Pelsageymslur, sbr. 52.42

63.2

Önnur þjónusta tengd flutningum
63.21 63.21.0

Bílastöðvar; önnur þjónusta tengd flutningum á landi
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi sem tengist farþega- og vöruflutningum á landi
Þar á meðal er:
– Vöruflutningamiðstöðvar
– Bílastæði og bílageymslur
– Vetrargeymsla fyrir hjólhýsi og tjaldvagna
– Rekstur vega, brúa og ganga sem tollur er tekinn fyrir að fara um

63.22 63.22.0

Önnur þjónusta tengd flutningum á sjó og vatnaleiðum
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi í tengslum við farþega- og vöruflutninga með skipum, þ. á m.
vöruafgreiðslur og tollvörugeymslur
– Rekstur hafna fyrir fiskiskip, vöruflutningaskip, farþegaskip og smábáta
– Hafnsöguþjónusta og vitavarsla
– Dráttarbátaþjónusta og björgunarþjónusta, þ. á m. starfsemi kafara
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63.23 63.23.0

Önnur þjónusta tengd flutningum í lofti
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi í tengslum við farþega- og vöruflutninga með flugi
Þar á meðal er:
– Rekstur flugvalla
– Rekstur farþegastöðva og flugstöðva
– Flugumferðarstjórn
– Flugafgreiðsla
– Starfsemi flugskóla fyrir atvinnuflugmenn
Til þessarar greinar telst ekki:
– Rekstur flugskóla fyrir einkaflugmenn, sbr. 80.41

63.3

63.30 63.30.0

Rekstur ferðaskrifstofa og önnur ótalin ferðaþjónusta
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi ferðaskrifstofa
– Leiðsögn, upplýsingaþjónusta og aðstoð við ferðamenn, þ. á m. starfsemi
leiðsögumanna og fararstjóra

63.4

63.40 63.40.0

Önnur flutningamiðlun
Til þessarar greinar telst:
– Miðlun flutninga á landi, sjó og í lofti
– Móttaka safnsendinga og einstakra vörusendinga, þ. á m. að sækja og safna
saman vörum til flutnings
– Gerð og útvegun fylgiskjala og farmskírteina
– Sendinga- og vöruflutningaþjónusta, einnig þegar flutningaþjónustan er
umfangsmeiri en sendingaþjónustan
– Meðferð vörusendinga, t.d. pökkun, umpökkun, vigtun o.fl.
– Starfsemi skipamiðlara, t.d. milliliða milli útgerðar og sendenda og móttakenda
vöru, þ. á m. tollafgreiðsla skipa
– Vigtar- og mælingamenn
– Tollvörumiðlun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Boðberaþjónusta, sbr. 64.12
– Farmtryggingar, sbr. 66.03
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64

Póstur og sími
64.1

Póst- og boðberaþjónusta
64.11 64.11.0

Almenn póstþjónusta
Þar á meðal er:
– Leiga pósthólfa
Til þessarar greinar telst ekki:
– Póstgíróþjónusta, sbr. 65.12
– Önnur fjármálaþjónusta í tengslum við póstflutninga, sbr. 65.12

64.12 64.12.0

Boðberaþjónusta, þó ekki almenn póstþjónusta
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi einkafyrirtækja er felst í að sækja, flytja og bera út bréf, smápakka,
bækur o.þ.h.
– Hraðboðastarfsemi
– Dreifing blaða og tímarita
Til þessarar greinar telst ekki:
– Auglýsingadreifing, sbr. 74.40
– Dreifing auglýsinga- og héraðsblaða, sbr. 74.40.9

64.2

64.20 64.20.0

Síma- og fjarskiptaþjónusta
Til þessarar greinar telst:
– Sendingar hljóðs, mynda, gagna eða annarra upplýsinga um streng, útvarp,
endurvarpsstöðvar eða gervihnetti
– Símaþjónusta, símskeyta- og telexþjónusta
– Viðhald fjarskiptaneta
– Útsendingar útvarps- og sjónvarpsefnis
– Símaþjónustufyrirtæki
Til þessarar greinar telst ekki:
– Símavarsla, sbr. 74.83.2
– Framleiðsla útvarps- og sjónvarpsefnis, líka þótt hún tengist útsendingum,
sbr. 92.20
– Símalagnir, sbr. 45.31
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65

Peningastofnanir og fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða
65.1

Peningastofnanir
65.11 65.11.0

Rekstur seðlabanka
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi Seðlabanka Íslands
Til þessarar greinar telst ekki:
– Myntslátta, sbr. 36.21

65.12 65.12.0

65.2

Rekstur banka og sparisjóða
Þar á meðal er:
– Póstgíróþjónusta
Önnur fjármálaþjónusta

65.21 65.21.0

Eignarleiga
Til þessarar greinar telst:
– Eignarleiga þar sem leigutímabilið er nokkurn veginn jafnlangt endingartíma
eignarinnar, leigutaki fær í öllum aðalatriðum fullan ráðstöfunarrétt yfir
eigninni og tekur jafnframt þá áhættu sem fylgir því að vera eigandi hennar.
Eignin færist ýmist á hendur leigusala eða leigutaka að leigutíma loknum.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Leigustarfsemi, þ.á m. afnotaleiga (reksrarleiga), sbr. 71

65.22

Önnur lánastarfsemi
Til þessarar greinar telst:
– Lánastarfsemi þar sem um er að ræða bein tengsl milli lánveitanda og lántaka
65.22.1

Fjárfestingarlánasjóðir
Þar á meðal er:
– Starfsemi Fiskveiðasjóðs, Iðnlánasjóðs, Byggðastofnunar o.þ.h. sjóða

65.22.2

Starfsemi greiðslukortafyrirtækja

65.23

Önnur ótalin fjármálaþjónusta
65.23.1

Verðbréfasjóðir
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi verðbréfasjóða þar sem fjármunum félaga er varið til kaupa á
framseljanlegum verðbréfum á grundvelli áhættudreifingar en félagar geta
hvenær sem er fengið hlutdeildarskírteini sín í sjóðunum innleyst af eignum
sjóðanna.
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65.23.9

Önnur ótalin fjármálastarfsemi
Til þessarar greinar telst:
– Verslun með verðbréf á fjármagnsmörkuðum fyrir eigin reikning
– Samningar um skulda-, vaxta- og gjaldmiðlaskipti, valrétt og aðrar
baktryggingar í gengis- og vaxtamálum
– Sjóðir sem ekki eru starfræktir fyrst og fremst í góðgerðarskyni eða sem
samfélagsþjónusta og skila engri eigin framleiðslu í formi vöru eða þjónustu
sem heitið getur
Til þessarar greinar telst ekki:
– Verslun með verðbréf á reikning annarra, sbr. 67.12
– Fasteignaviðskipti, sbr. 70
– Eignarhaldsfélög, sbr. 74.15
– Sjóðir sem starfræktir eru í góðgerðarskyni eða sem samfélagsþjónusta, sbr.
85.33.1

66

Starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða, þó ekki almannatryggingar
66.0

Vátryggingafélög og lífeyrissjóðir, þó ekki almannatryggingar
Til þessarar greinar telst:
– Áhættudreifing til langs eða skamms tíma með eða án sparifjársöfnunar
66.01 66.01.0

Líftryggingar
Til þessarar greinar telst:
– Líftryggingar og lífendurtryggingar með eða án verulegs söfnunarþáttar

66.02

Lífeyristryggingar
66.02.1

Sameignarsjóðir
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi lífeyrissjóða með sameignarsniði sem ávaxta lögbundin lífeyrisiðgjöld
Til þessarar greinar telst ekki:
– Almannatryggingar og atvinnuleysistryggingar, sbr. 75.30

66.02.2

Séreignarsjóðir
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi sjóða sem ávaxta lífeyrissparnað sem er séreign viðkomandi
einstaklinga
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Almannatryggingar og atvinnuleysistryggingar, sbr. 75.30

66.02.9

Aðrar lífeyristryggingar
Til þessarar greinar teljast:
– Lífeyrisgreiðslur á grundvelli almennra vátryggingarskilmála
Til þessarar greinar telst ekki:
– Almannatryggingar og atvinnuleysistryggingar, sbr. 75.30
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66.03 66.03.0

Skaðatryggingar
Til þessarar greinar telst:
– Frum- og endurtryggingar aðrar en líftryggingar
Þar á meðal eru:
– Slysatryggingar, brunatryggingar,
– Sjúkratryggingar
– Vátryggingar fastafjármuna
– Vátryggingar bifreiða, báta, skipa og loftfara
– Farmtryggingar
– Vátryggingar vegna fjárhagslegs tjóns og ábyrgðartryggingar

67

Starfsemi tengd fjármálaþjónustu
Til þessar deildar atvinnugreina telst:
– Starfsemi á sviði fjármálaþjónustu eða nátengd henni sem felst þó ekki í starfsemi
eiginlegra peningastofnana eða fjármálaþjónustu
67.1

Starfsemi tengd fjármálaþjónustu, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og
lífeyrissjóða
67.11 67.11.0

Kauphallarstarfsemi
Til þessarar greinar telst:
– Verslun með verðbréf og eftirlit með fjármagnsmörkuðum sem ekki er á vegum
hins opinbera
– Starfsemi kauphalla er versla með framvirka samninga eða hrávörur

67.12 67.12.0

Verðbréfamiðlun
Til þessarar greinar telst:
– Verslun á fjármagnsmörkuðum fyrir hönd annarra, t.d. með verðbréf, og önnur
skyld starfsemi
Til þessarar greinar telst ekki:
– Verslun á fjármagnsmörkuðum fyrir eigin reikning, sbr. 65.23.9

67.2

67.13 67.13.0

Önnur ótalin starfsemi tengd fjármálaþjónustu

67.20 67.20.0

Starfsemi tengd vátryggingafélögum og lífeyrissjóðum
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi sem er nátengd vátryggingastarfsemi eða starfsemi lífeyrissjóða án
þess að vera eiginleg fjármálaþjónusta
Þar á meðal er:
– Starfsemi miðlara, umboðsmanna og sölumanna vátrygginga
– Starfsemi í tengslum við áhættumat og mat á tjóni
– Starfsemi tryggingarstærðfræðinga og niðurjöfnunarmanna

159
Fasteignaviðskipti, leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta

70

Sala og rekstur fasteigna
70.1

Fasteignaviðskipti með eigin eignir
70.11 70.11.0

Lóða- og byggingarumsýsla, fjármögnun og sala fasteigna
Til þessarar greinar telst:
– Útvegun fjármagns, tæknikunnáttu og nauðsynlegs búnaðar og tækja til að
skipuleggja og reisa byggingarhverfi, þ. á m. milliganga milli lánastofnana og
byggingarverktaka með sölu fasteignanna í huga, hvort heldur er um
íbúðarhúsnæði eða annars konar byggingar að ræða

70.12 70.12.0

Kaup og sala á eigin fasteignum
Til þessarar greinar telst:
– Kaup og sala bygginga, lóða og landareigna á eigin reikning
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi fasteignamiðlara, sbr. 70.31

70.2

70.20

Fasteignaleiga
Til þessarar greinar telst:
– Leiga og umsýsla eigin bygginga, lóða eða landréttinda
Til þessarar greinar telst ekki:
– Rekstur bygginga í eigu eða notkun hins opinbera, sbr. 75.14
70.20.1

Leiga íbúðarhúsnæðis
Til þessarar greinar telst:
– Leiga á húsnæði fyrir fatlaða eða eldri borgara á vegum félagasamtaka eða
sveitarfélaga
– Rekstur stúdentagarða
– Önnur leiga íbúðarhúsnæðis
Þar á meðal er:
– Starfsemi félaga eins og t.d. Búseta
– Rekstur orlofshúsa með tímahlutdeild (timeshare), einnig þar sem hótelrekstur
er aukastarfsemi
– Leiga íbúða með húsgögnum til langs tíma
Til þessarar greinar telst ekki:
– Rekstur hótela, tjaldstæða, húsvagna og annars húsnæðis sem leigt er til
skammtímadvalar, sbr. 55.2
– Dvalarheimili aldraðra og verndaðar íbúðir, sbr. 85.31.3

70.20.2

Leiga atvinnuhúsnæðis
Til þessarar greinar telst:
– Leiga atvinnuhúsnæðis, þ. á m. fasteigna í landbúnaði
Til þessarar greinar telst ekki:
– Rekstur bygginga í eigu eða notkun hins opinbera, sbr. 75.14
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70.20.3

Leiga á landi og landréttindum
Til þessarar greinar telst:
– Leiga og umsýsla eigin lóða, lands eða hlunninda er þeim fylgja
Þar á meðal er:
– Starfsemi veiðifélaga
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi stangveiðifélaga, sbr. 92.62
– Sala veiðileyfa, sbr. 92.72

70.3

Fasteignastarfsemi gegn þóknun eða skv. samningi
70.31 70.31.0

Fasteignamiðlun
Til þessarar greinar telst:
– Milliganga um kaup, sölu, leigu og mat fasteigna
Þar á meðal er:
– Starfsemi fasteignasala
– Miðlun leiguhúsnæðis, þ. á m. sumarbústaðaleiga og leiga annars orlofshúsnæðis
– Fasteignamat
Til þessarar greinar telst ekki:
– Leiga orlofshúsnæðis á vegum ferðaskrifstofa, sbr. 63.30
– Leiga orlofshúsa á orlofshúsasvæðum, sbr. 55.23

70.32

Fasteignarekstur gegn þóknun eða skv. samningi
70.32.1

Starfsemi húsfélaga íbúðareigenda
Þar á meðal er:
– Umsjón og umsýsla vegna sameiginlegra útgjalda húsfélaga íbúðareigenda
– Starfsemi húsvarða í þjónustu húsfélaga íbúðareigenda

70.32.9

Annar fasteignarekstur
Til þessarar greinar telst:
– Rekstur fasteigna samkvæmt samningi
Þar á meðal er:
– Innheimta húsaleigu
– Skrifstofurekstur og umsýsla vegna hitareikninga o.fl.
– Húsfélög fyrirtækja
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71

Leiga á vélum og tækjum án stjórnanda og leiga á hlutum til
einka- og heimilisnota
71.1

71.10 71.10.0

Bílaleiga
Til þessarar greinar telst:
– Leiga á einkabílum og litlum vöru- og sendibílum allt að 3500 kg án bílstjóra,
vélhjólum, húsvögnum og tjaldvögnum o.s.frv.
– Afnotaleiga (rekstrarleiga) á einkabílum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Eignarleiga, sbr. 65.21
– Leiga vöruflutninga- og sendibíla yfir 3500 kg, sbr. 71.21

71.2

Leiga annarra samgöngutækja
71.21 71.21.0

Leiga annarra tækja til landflutninga
Til þessarar greinar telst:
– Leiga gáma til land-, sjó- og loftflutninga
– Leiga vöruflutningabíla og vörubíla án stjórnanda og annars búnaðar til landflutninga, s.s. tengivagna og dráttarbíla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Leiga á gámum fyrir heimilisúrgang, sbr. 90.00
– Leiga á bílum með bílstjóra, sbr. 60.22 og 60.24
– Eignarleiga, sbr. 65.21

71.22 71.22.0

Báta- og skipaleiga
Til þessarar greinar telst:
– Leiga skipa og báta án áhafna til atvinnurekstrar
– Afnotaleiga (rekstrarleiga) skipa og báta með eða án viðhalds
Til þessarar greinar telst ekki:
– Leiga skipa og báta með áhöfn, sbr. 61.10
– Eignarleiga, sbr. 65.21
– Leiga skemmtisiglingabáta, sbr. 71.40.9
– Leiga skipa og báta til sérstakra nota, t.d. sanddæluskipa, sbr. 71.34
– Leiga á búnaði til námu- og olíuvinnslu og borpöllum, sbr. 71.34

71.23 71.23.0

Leiga á loftförum
Til þessarar greinar telst:
– Leiga á loftförum án áhafnar
– Afnotaleiga (rekstrarleiga) loftfara með eða án viðhalds
Til þessarar greinar telst ekki:
– Leiga loftfara með áhöfn, sbr. 62.20
– Eignarleiga, sbr. 65.21
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71.3

Önnur véla- og tækjaleiga
71.31 71.31.0

Leiga landbúnaðarvéla og -tækja
Til þessarar greinar telst:
– Leiga á landbúnaðarvélum og skógarhöggsvélum án stjórnanda, t.d.
dráttarvélum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Leiga þess konar tækja með stjórnanda, sbr. 01.41.1
– Eignarleiga, sbr. 65.21

71.32 71.32.0

Leiga vinnuvéla og tækja til byggingariðnaðar
Til þessarar greinar telst:
– Leiga eða afnotaleiga (rekstrarleiga) á vinnuvélum án stjórnanda
– Leiga á vinnupöllum án þess að setja þá upp og taka niður
– Leiga á farartækjum til sérstakra nota, s.s. sanddælingar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Leiga á vinnuvélum fyrir byggingariðnaðinn með stjórnanda, sbr. 45.50
– Uppsetning og frágangur vinnupalla, sbr. 45.20
– Eignarleiga, sbr. 65.21

71.33 71.33.0

Leiga á skrifstofuvélum og tölvum
Til þessarar greinar telst:
– Leiga eða afnotaleiga (rekstrarleiga) á tölvum og fylgibúnaði fyrir þær
Til þessarar greinar telst ekki:
– Eignarleiga, sbr. 65.21
– Leiga á hugbúnaði, sbr. 72.20

71.34 71.34.0

Önnur ótalin véla- og tækjaleiga
Til þessarar greinar telst:
– Leiga eða afnotaleiga (rekstrarleiga) á öðrum ótöldum vélum og tækjum án
stjórnenda eða áhafna, t.d. á vélum og hverflum, smíðavélum, búnaði til
námugraftar og olíuvinnslu, þar á meðal borpöllum, búnaði fyrir útvarps-,
sjónvarps- og fjarskipta-sendingar, mælitækjum og stjórntækjum og öðrum
rannsóknartækjum og búnaði fyrir verslun og iðnað
Til þessarar greinar telst ekki:
– Eignarleiga, sbr. 65.21
– Leiga á landbúnaðarvélum og -tækjum, sbr. 71.31
– Leiga á vinnuvélum fyrir byggingariðnaðinn, sbr. 71.32
– Leiga á skrifstofuvélum og tölvum, sbr. 71.33
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71.4

71.40

Leiga á munum til einka- og heimilisnota
71.40.1

Myndbandaleiga

71.40.9

Leiga á öðrum ótöldum munum til einka- og heimilisnota
Til þessarar greinar telst:
– Leiga á öðrum hlutum fyrir heimili og fyrirtæki
Þar á meðal er:
– Leiga á textílvörum og fatnaði, t.d. brúðarkjólum og öðrum viðhafnarfatnaði
– Leiga á húsgögnum, leirmunum, glösum, eldhúsáhöldum og borðbúnaði
– Leiga á rafmagnstækjum, t.d. sjónvarpstækjum, myndbandstækjum o.fl.
– Leiga á skemmtisiglingabátum
– Reiðhjólaleiga
– Leiga á íþróttabúnaði, s.s skíðum, skautum, útilegubúnaði o.þ.h.
– Leiga á skartgripum, gull- og silfurmunum, hljóðfærum, leiktjöldum og
búningum
– Leiga á bókum og tímaritum
– Leiga á hljómplötum
– Leiga á tækjum til að búa hluti til sjálfur
– Leiga á blómum og plöntum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Leiga á einkabílum og litlum sendibílum, vélhjólum, húsvögnum og tjaldvögnum, sbr. 71.10
– Leiga bóka, tímarita, myndbanda, hljómplatna, geisladiska og segulbanda af
bókasöfnum, sbr. 92.51.1
– Leiga þvottahúsa á vinnufatnaði og líni o. þ.h., sbr. 93.01

72

Tölvur og tölvuþjónusta
72.1

72.10 72.10.0

Ráðgjöf varðandi tölvuvélbúnað
Til þessarar greinar telst:
– Ráðgjöf varðandi tegund og samsetningu vélbúnaðar og viðeigandi hugbúnað
– Greining á þörfum og vanda notenda
Til þessarar greinar telst ekki:
– Ráðgjöf varðandi hugbúnað sem veitt er hjá fyrirtækjum sem framleiða eða
selja tölvubúnað, sbr. 30.02, 51.64.1 og 52.49.3

164
Fasteignaviðskipti, leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta

72.2

72.20 72.20.0

Hugbúnaðargerð; ráðgjöf varðandi hugbúnað
Til þessarar greinar telst:
– Greining, þróun og forritun á tilbúnum kerfum
– Greining á þörfum notandans
– Þróun og framleiðsla á sérsniðnum hugbúnaði ásamt samningu handbóka og
forritalýsinga
– Þróun og framleiðsla á hugbúnaði sem ekki er sérsniðinn ásamt samningu
handbóka og forritalýsinga
– Leiga á hugbúnaði
Þar á meðal eru:
– Hugbúnaðarhús
Til þessarar greinar telst ekki:
– Fjölföldun á pakkahugbúnaði, sbr. 22.33
– Ráðgjöf varðandi hugbúnað í tengslum við vélbúnaðarráðgjöf, sbr. 72.10

72.3

72.30 72.30.0

Gagnavinnsla
Til þessarar greinar telst:
– Gagnavinnsla þar sem stuðst er við eigið forrit viðskiptavinar eða forrit sem
nýtur höfundarréttar
– Gagnaskráningarþjónusta og úrvinnsla gagna
– Dagleg stjórn og rekstur á gagnavinnslubúnaði í eigu annarra

72.4

72.40 72.40.0

Rekstur gagnabanka
Til þessarar greinar telst:
– Þróun gagnasafna, t.d. söfnun gagna úr einni heimild eða fleirum
– Geymsla gagna og undirbúningur gagna til geymslu með fyrir fram ákveðnu
sniði
– Aðgangur að gagnabönkum, t.d. afhending gagna í tiltekinni röð samkvæmt
leit með beinum aðgangi eða annars konar aðgangi með aðstoð tölvu þar sem
gögn eru ýmist aðgengileg öllum eða tilteknum fjölda notenda
– Uppbygging og rekstur gagnabanka með heimilisföngum

72.5

72.50 72.50.0

Viðhald og viðgerðir á skrifstofu- og bókhaldsvélum og tölvum
Til þessarar greinar telst:
– Viðhald og viðgerðir tölvukerfa og tengdra útstöðva
– Viðhald og viðgerðir á skrifstofuvélum, t.d. ljósritunarvélum

72.6

72.60 72.60.0

Önnur starfsemi tengd tölvum og gagnavinnslu
Til þessarar greinar telst:
– Rekstur tölvusamskiptanets
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73

Rannsóknir og þróunarstarf
Til þessarar deildar atvinnugreina teljast þrenns konar rannsóknir og þróunarstarf:
– Grunnrannsóknir:
– Tilraunir og fræðistörf sem innt eru af hendi fyrst og fremst til að afla nýrrar
þekkingar og skilnings á fyrirbærum og prófanlegum staðreyndum án þess að
sérstaklega sé hugað að hagnýtingu þeirra eða notkun
– Hagnýtar rannsóknir:
– Sjálfstæðar rannsóknir gerðar með það fyrir augum að afla nýrrar þekkingar
og skilnings – fyrst og fremst í því skyni að hagnýta þá þekkingu í ákveðnum
tilgangi
– Þróunarstarf:
– Nýting þekkingar sem fengin er með rannsóknum og/eða reynslu með það
fyrir augum að framleiða og þróa ný efni, framleiðsluvörur, aðferðir, kerfi eða
þjónustu eða gera úrbætur á því sem fyrir er
Til þessara greina telst ekki:
– Opinber stjórnun rannsókna og þróunarstarfs, t.d. á vegum rannsóknasjóða
og -ráða o.s.frv., sbr. 75.11
– Rannsókna- og þróunarstarf sem er óaðgreinanlegur hluti af starfsemi
menntastofnana, sjúkrahúsa eða framleiðslufyrirtækja, sbr. m.a. 80.30 og 85.11
– Markaðsrannsóknir, sbr. 74.13
73.1

73.10 73.10.0

Rannsóknir og þróunarstarf í raun- og tæknivísindum
Til þessarar greinar telst:
– Skipulegar rannsóknir og skapandi starf skv. ofangreindri þrískiptingu við
vísindarannsóknir og þróunarstarf á sviði raunvísinda, (stærðfræði, eðlisfræði,
stjörnufræði, efnafræði, líffræði, læknisfræði, jarðfræði, landbúnaðarvísinda,
tæknivísinda, verkfræði o.s.frv.). Markmið starfsins er að afla nýrrar þekkingar
og bæta hagnýtingu þeirrar þekkingar sem fyrir er
Þar á meðal eru:
– Rannsóknarstofnanir atvinnuveganna, s.s. Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, Rannsóknastofnun
landbúnaðarins, Hafrannsóknastofnun og Iðntæknistofnun
– Orkustofnun
– Norræna eldfjallastöðin
– Veðurstofa Íslands
– Rannsóknastofnanir í tengslum við starfsemi háskóla sem hafa sjálfstætt
bókhald, s.s. Raunvísindastofnun Háskólans, Líffræðistofnun Háskólans o.fl.
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73.2

73.20 73.20.0

Rannsóknir og þróunarstarf í félags- og hugvísindum
Til þessarar greinar telst:
– Skipulegar rannsóknir og skapandi starf skv. ofangreindri þrískiptingu við
vísindarannsóknir og þróunarstarf á sviði félagsvísinda- og hugvísindagreina
(hagfræði, sálfræði, þjóðfélagsfræði, lögfræði, málvísinda, tungumála,
sagnfræði, lista o.s.frv.).
Þar á meðal er:
– Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála
– Rannsóknastofnanir í tengslum við starfsemi háskóla sem hafa sjálfstætt
bókhald, s.s. Málvísindastofnun, Orðabók Háskólans o.fl.

74

Önnur viðskipti og sérhæfð þjónusta
74.1

Lögfræðiþjónusta, bókhaldsþjónusta og endurskoðun; skattaráðgjöf;
markaðsrannsóknir og skoðanakannanir; rekstrarráðgjöf; eignarhaldsfélög
74.11 74.11.0

Lögfræðiþjónusta
Til þessarar greinar telst:
– Lögfræðileg ráðgjöf og hagsmunagæsla á öllum réttarsviðum, þ.á m. í
ágreiningsmálum fyrir skjólstæðing(a) gagnvart einstaklingum, félögum,
stofnunum og stjórnvöldum
– Málflutningur í einkamálum fyrir almennum dómstólum og sérdómstólum
– Málflutningur í opinberum málum
– Rekstur mála sem sæta úrskurði stjórnvalda
– Réttargæsla
– Innheimta krafna
– Samning ýmissa lögformlegra skjala, s.s. afsala, erfðaskráa, kaupmála,
kaupsamninga og stofnsamninga fyrirtækja
– Skiptastjórn við skipti dánar- og gjaldþrotabúa, þ. á m. nauðungaruppboð
– Eignaumsýsla og fasteignasala
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi dómstóla, sbr. 75.23
– Gerðardómar og sáttagerð milli aðila vinnumarkaðarins, sbr. 75.13
– Sérhæfð innheimtustarfsemi, sbr. 74.84
– Starfsemi fasteignasala, sbr. 70.31
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74.12 74.12.0

Bókhaldsþjónusta, endurskoðun og skattaráðgjöf
Til þessarar greinar telst:
– Bókhald vegna atvinnurekstrar fyrir fyrirtæki og aðra
– Gerð ársreikninga, endurskoðun þeirra og uppáskrift
– Gerð skattskýrslna fyrir einkaaðila og fyrirtæki
– Ráðgjöf og hagsmunavarsla fyrir skjólstæðinga gagnvart skattayfirvöldum
– Ráðgjöf í skattamálum
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Sérhæfð gagnavinnsla, sbr. 72.30
– Fyrirtækjaráðgjöf, t.d. gerð bókhalds- og kostnaðarkerfa og mótun aðferða
við kostnaðareftirlit, sbr. 74.14.9
– Ríkisendurskoðun, sbr. 75.14
– Sérhæfð innheimtustarfsemi, sbr. 74.84

74.13 74.13.0

Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir
Til þessarar greinar teljast:
– Markaðsrannsóknir með tilliti til sölu, viðurkenningar og þekkingar neytenda
á framleiðsluvörum og innkaupavenjum neytenda í því skyni að auka sölu og
þróa nýjar afurðir, þ. á m. tölfræðileg úrvinnsla úr niðurstöðum
– Skoðanakannanir um stjórnmál, efnahagsmál og samfélagsmál
Til þessarar greinar telst ekki:
– Uppbygging og rekstur gagnabanka með heimilisföngum, sbr. 72.40
– Markaðssetningarfyrirtæki, sbr. 74.40.9

74.14

Rekstrarráðgjöf
74.14.1

Landbúnaðarráðunautar
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi landbúnaðarráðunauta, þ.e. ráðgjöf búvísindamanna og
landbúnaðarhagfræðinga varðandi daglegan rekstur
– Þar á meðal eru:
– Ráðunautastarfsemi búnaðarsambanda
– Starfsemi Búnaðarfélags Íslands
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi Stéttarsambands bænda, sbr. 91.11
– Ræktunarfélög, sbr. 01.41.1
– Búnaðarfélög, sbr. 91.12
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74.14.9

Rekstrarráðgjöf, þó ekki í landbúnaði
Til þessarar greinar telst:
– Ráðgjöf og aðstoð við fyrirtæki og opinberar stofnanir varðandi áætlanagerð,
atvinnuþróun, skipulag, hagræðingu og eftirlit, stjórnunarupplýsingar og
samskipti
– Almannatengsl og kynningarstarfsemi
– Gerð bókhalds- og kostnaðarkerfa og mótun aðferða við kostnaðareftirlit
Til þessarar greinar telst ekki:
– Fyrirtæki er sérhæfa sig í ráðgjöf og vali á starfsfólki, sbr. 74.50
– Starfsemi ráðgjafarverkfræðinga, sbr. 74.20.1 og 74.20.2
– Önnur tæknileg ráðgjöf, sbr. 74.20.9

74.2

74.15 74.15.0

Rekstur eignarhaldsfélaga
Til þessarar greinar telst:
– Fyrirtæki þar sem aðalstarfsemin felst í að eiga hlutafé í öðrum fyrirtækjum
án þess að þau sjálf framleiði eða bjóði þjónustu að nokkru marki

74.20

Starfsemi arkitekta og verkfræðinga og skyld tækniráðgjöf
74.20.1

Verkfræðiráðgjöf og önnur tækniráðgjöf við byggingarframkvæmdir og mannvirkjagerð
Til þessarar greinar telst:
– Tæknileg ráðgjöf varðandi áætlanagerð, hönnun, verkefnisstjórnun, eftirlit og
rekstur. Ráðgjöfin getur verið í höndum verkfræðinga, tæknifræðinga, arkitekta
og annarra slíkra. Ráðgjafastörfin geta m.a. varðað:
– Mannvirkjagerð, s.s. vegagerð, brúarsmíði og hafnargerð
– Veitur, t.d. orkuveitur, vatnsveitur og fráveitur
– Umhverfismál, t.d. umhverfisvernd og forvarnir í umhverfis-málum
– Orkumál, t.d. orkuáætlanir og orkusparnað
– Lagnatækni í tengslum við byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð, þ. á m.
raftækni, loftræstitækni, kælitækni og hávaðavarnir
– Jarðtækni og grundun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Jarðfræðirannsóknir og könnun jarðefna, sbr. 74.20.5
– Rannsóknir á undirstöðum bygginga og mannvirkja, sbr 45.12
– Rannsóknir og þróunarstarf, sbr. 73.1
– Boranir vegna bygginga og mannvirkja, sbr. 45.12
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74.20.2

Verkfræðiráðgjöf varðandi framleiðslu- og véltækni
Til þessarar greinar telst:
– Tæknileg ráðgjöf og aðstoð varðandi áætlanagerð, hönnun, verkefnisstjórnun,
eftirlit og rekstur. Ráðgjafastörfin geta m.a. varðað:
– Framleiðslutækni í öllum greinum iðnaðar, þ. á m. hönnun hvers kyns véla
– Hönnun og rekstur tækjabúnaðar í sjávarútvegi
– Hönnun og rekstur flugvéla og skipa
– Vörustjórnun
– Vöruþróun
– Uppsetning og afhending tilbúinna verksmiðja
Til þessarar greinar telst ekki:
– Rannsóknir og þróunarstarf, sbr. 73.1
– Iðnhönnun, sbr. 74.84

74.20.3

Starfsemi arkitekta og tækniráðgjöf tengd byggingum
Til þessarar greinar telst:
– Hönnun bygginga og byggingarhluta
– Eftirlit með byggingarframkvæmdum
– Ráðgjöf við húsbyggjendur
– Áætlanagerð og verkefnisstjórnun
– Skipulag borga og bæja
– Landslagshönnun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Iðnhönnun, sbr. 74.84
– Starfsemi innanhússarkitekta, sbr. 74.84
– Skrúðgarðyrkja, sbr. 01.41.2

74.20.4

Jarðfræðilegar rannsóknir og könnun jarðefna
Til þessarar greinar telst:
– Yfirborðsmælingar og athuganir í því skyni að kanna samsetningu efstu jarðlaga
og hvort þar finnst olía, jarðgas, steinefni eða grunnvatn
Til þessarar greinar telst ekki:
– Tilraunaboranir og boranir vegna olíu- og jarðgasframleiðslu, sbr. 11.20
– Tæknilegar prófanir og greining, sbr. 74.30
– Rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og tæknivísindum, sbr. 73.10
– Boranir vegna bygginga og mannvirkja, sbr. 45.12
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74.20.5

Könnun lands
Til þessarar greinar telst:
– Landmælingar
– Vatnafræðilegar mælingar
– Mælingar undir yfirborði jarðar
– Mælingar vegna eignamarka
– Starfsemi í tengslum við kortagerð og gagnaöflun vegna hennar, þ. á m.
ljósmyndun úr lofti
– Mæling vegna bygginga og mannvirkjagerðar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Tæknilegar prófanir og greining, sbr. 74.30

74.20.6

Einkaleyfisskrifstofur

74.20.9

Önnur tækniráðgjöf verkfræðinga og tæknifræðinga

Þar á meðal er:
– Tæknileg ráðgjöf á sviði efnaverkfræði
– Tæknileg ráðgjöf á sviði rafmagnsverkfræði
– Tækniteiknun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Tæknilegar prófanir og greining, sbr. 74.30
74.3

74.30 74.30.0

Tæknilegar prófanir og greining
Til þessarar greinar telst:
– Matvælaeftirlit og rannsóknir sem því fylgja
– Tæknilegar prófanir og eftirlit, þar á meðal vegna útgáfu tegundarskírteina
eða vottorða fyrir skip, loftför, bíla, þrýstigeyma, kjarnorkuver, raftæki o.fl.
– Öryggisprófanir ökutækja
– Styrk- og brotprófanir
– Umhverfismælingar, t.d. mælingar á vatnsgæðum, geislavirkni o.þ.h., greining
á hugsanlegum mengunarvöldum, eins og t.d. reyk eða skolpi
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74.4

74.40

Auglýsingastarfsemi
74.40.1

Starfsemi auglýsingastofa
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi auglýsingastofa
Þar á meðal er:
– Hönnun og gerð hvers konar auglýsingaefnis og skipulagning auglýsingaherferða
– Miðlun auglýsinga til ljósvakamiðla, blaða og tímarita
Til þessarar greinar telst ekki:
– Prentun auglýsingaefnis, sbr. 22.22
– Markaðsrannsóknir, sbr. 74.13
– Almannatengsl, sbr. 74.14.9
– Auglýsingaljósmyndun, sbr. 74.81
– Framleiðsla auglýsinga fyrir útvarp, sjónvap og kvikmyndir, sbr. 92.11
– Útgáfa auglýsingablaða og héraðsblaða, sbr. 22.13

74.40.9

Önnur auglýsingastarfsemi
Til þessarar greinar telst:
– Markaðssetningarfyrirtæki
– Útstillingar
– Uppsetning á auglýsingaskiltum og veggspjöldum
– Innrétting á sýningarbásum og öðru sýningarhúsnæði
– Uppsetning auglýsinga á strætisvagna
– Auglýsingar úr lofti
– Dreifing og afgreiðsla auglýsingaefnis eða sýnishorna
– Dreifing auglýsinga- og héraðsblaða
– Leiga á rými fyrir auglýsingar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Prentun auglýsingaefnis, sbr. 22.22
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74.5

74.50 74.50.0

Vinnumiðlun og ráðningarþjónusta
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi vinnumiðlunarskrifstofa, þ.e. ráðgjöf og aðstoð við starfsmannaval,
leit að vinnuafli eða störfum og ráðningar, ýmist unnin í þágu atvinnurekanda
eða væntanlegs starfsfólks
Þar á meðal er:
– Gerð starfslýsinga
– Val og prófun umsækjanda
– Rannsóknir á meðmælum
– Leit og val á stjórnendum og aðstoð við ráðningu þeirra
– Ráðgjöf varðandi fækkun starfsmanna og útvegun nýrrar atvinnu fyrir starfsfólk
sem sagt er upp
– Opinber atvinnumiðlun, t.d. Ráðningarskrifstofa Reykjavíkurborgar
– Afleysingaþjónusta, þ.e. útvegun starfsfólks til að leysa af fasta starfsmenn og
ráðið er hjá afleysingaskrifstofu sem sjálf greiðir því laun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Atvinnumiðlun fyrir landbúnaðarstörf, þar á meðal bændaafleysing, sbr. 01.42
– Miðlun og umboðsstarfsemi fyrir einstaklinga, t.d. leikara og tónlistarfólk,
fyrirsætur og sýningarfólk, sbr. 74.84
– Starfsemi verktaka er taka að sér einstök verkefni skv. samningi, t.d. túlkun,
þýðingar, vélritun, o.fl., sbr. 74.83

74.6

74.60 74.60.0

Eftirgrennslan og öryggisþjónusta
Til þessarar greinar telst:
– Eftirgrennslan og starfsemi einkalögreglumanna
– Starfsemi einkaleynilögreglumanna
– Vöktun og þess háttar starfsemi, þar á meðal flutningur verðmæta, starfsemi
lífvarða, starfsemi varðmanna í verslunum ásamt vöktun með hjálp
viðvörunarbúnaðar af ýmsu tagi
– Ráðgjöf varðandi öryggisbúnað fyrirtækja, heimila og opinberra stofnana
Til þessarar greinar telst ekki:
– Uppsetning viðvörunarkerfa, sbr. 45.31
– Rannsóknir í tengslum við tryggingarstarfsemi, sbr. 67.20
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74.7

74.70 74.70.0

Ræstingar, sótthreinsun og meindýraeyðing
Til þessarar greinar telst:
– Almenn ræsting innan dyra í öllum byggingum, þ. á m. á skrifstofum, verksmiðjum, verslunum, stofnunum og öðrum byggingum undir atvinnurekstur,
auk íbúðarhúsnæðis
– Almenn ræsting á flutningatækjum, þó ekki bílum
– Hreingerning á húsnæði sem getur verið hættulegt umhverfinu, t.d. efnaverksmiðjum
– Hreingerning gáma
– Hreingerning á loftræstistokkum og útblásturskerfum
– Gluggaþvottur
– Hreinsun reykháfa og arna, eldstæða, brennsluofna og miðstöðvarkatla
– Sótthreinsun og meindýraeyðing í byggingum, skipum o.fl.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Ræsting á nýreistum byggingum, sbr. 45.45
– Gatna- og vegahreinsun, sbr. 90.00
– Gufuhreinsun, þrýstihreinsun, sandblástur og þess háttar starfsemi í tenglsum
við hreinsun bygginga að utanverðu, sbr. 45.45
– Hreinsun á teppum og gluggatjöldum, sbr. 93.01
– Bílaþvottur og bílabónun, sbr. 50.20

74.8

Margs konar ótalin viðskipti og sérhæfð þjónusta
74.81 74.81.0

Ljósmyndaþjónusta
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi ljósmyndara
Þar á meðal eru:
– Myndatökur af fólki, t.d. fyrir vegabréf, skólamyndir, brúðkaupsmyndir o.s.frv.
– Auglýsingaljósmyndun, myndatökur fyrir útgáfufyrirtæki, tískuljósmyndir,
ljósmyndun húsa og mannvirkja, landslagsmyndatökur og aðrar myndatökur
fyrir ferðamannakynningu
– Ljósmyndaframköllun, stækkanir og vinnsla á ljósmyndum eða filmum frá
viðskiptavinum
– Eftirtökur og lagfæringar á filmum
– Framleiðsla á örfilmum
– Uppsetning á skyggnum
– Ljósmyndun úr lofti
– Rekstur ljósmyndasjálfsala
Til þessarar greinar telst ekki:
– Röntgenljósmyndun, sbr. 85.1
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74.82 74.82.0

Pökkunarstarfsemi
Til þessarar greinar telst:
– Pökkunarstarfsemi, hvort sem hún er framkvæmd sjálfvirkt eða ekki
– Áfylling úða- og sprautubrúsa
– Áfylling vökva á flöskur, þar með taldar drykkjarvörur sem ekki eru eigin
framleiðsla
– Innpökkun fastra efna, t.d. í bóluplast, álpappír og álþynnur o.s.frv.
– Merking, frímerking og stimplun
– Innpökkun böggla og gjafa
Til þessarar greinar telst ekki:
– Pökkun í umbúðir í tengslum við heildverslun, sbr. 51
– Pökkunarstarfsemi í tengslum við flutninga, sbr. 63.4
– Átöppun eigin framleiðslu á flöskur og aðrar umbúðir, sbr. 15.98

74.83

Þýðingarstarfsemi og skrifstofuþjónusta
74.83.1

Þýðingar og túlkun
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi þýðenda og túlka

74.83.2

Skrifstofuþjónusta
Til þessarar greinar telst:
– Skrifstofuþjónusta, s.s.vélritun eftir hljóðupptökum, ljósritun, fjölritun,
prófarkalestur o.þ.h.
– Símavarsla
– Bréfasendingar og félagaþjónusta, þ. á m. söfnun upplýsinga fyrir heimilisfangaskrár og sala á þeim, frágangur bréfa í umslög og sending eftir heimilisfangaskrám
Til þessarar greinar telst ekki:
– Rekstur gagnabanka, sbr. 72.40
– Bókhaldsþjónusta, sbr. 74.12
– Afleysingaþjónusta, sbr. 74.50
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74.84 74.84.0

Önnur ótalin viðskipti og sérhæfð þjónusta
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi innanhússarkitekta, iðnhönnuða, húsgagnahönnuða, fatahönnuða
og annarra hönnuða textíla og muna til einka- og heimilisnota
– Matsstörf önnur en fasteignamat og tryggingamat, t.d. mat á veðhæfi fyrirtækja
og einstaklinga
– Starfsemi sérhæfðra innheimtufyrirtækja
– Starfsemi tengd vörusýningum og sýningarhöllum
Þar á meðal er:
– Skipulagning vörusýninga, ráðstefna og sýninga, þ. á m. útleiga á húsnæði og
nauðsynlegum búnaði
– Rekstur sýningarhalla
– Önnur ótalin sérhæfð þjónusta, t.d.:
– Fyrirtækjamiðlun, þ.e. milliganga um kaup og sölu á fyrirtækjum
– Þjónusta er tengist beinni markaðssetningu, t.d. umboðssölu bóka, listaverka,
leikrita, ljósmynda o.fl. til útgáfufyrirtækja, framleiðenda o.s.frv.
– Umboðsskrifstofur fyrir einstaklinga, t.d. leikara og aðra skemmtikrafta
– Uppboðsstarfsemi, t.d. listaverkauppboð
– Hvers kyns sérhæfð umsýsla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Hönnun og gerð auglýsinga, sbr. 74.40.1
– Starfsemi greiðslukortafyrirtækja, sbr. 65.22.2
– Nauðungaruppboð, sbr. 74.11
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75

Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar
75.1

Æðsta stjórnsýsla ríkis, löggjafarstörf og framkvæmd efnahags- og félagsmála
75.11 75.11.0

Almenn stjórnsýsla og löggjöf
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi löggjafar- og framkvæmdavalds í tengslum við stjórnsýslu
samfélagsins í heild. Þetta á jafnt við starfsemi á vegum ríkis og sveitarfélaga.
Til þessarar greinar telst að jafnaði ekki aðeins stjórnsýsla ráðuneytanna heldur
einnig þær ríkisstofnanir sem heyra undir þau, svo og stjórnir og ráð o.þ.h., að
því marki sem þessar stofnanir hafa stjórnsýslu á hendi
Þar á meðal er:
– Embætti forseta Íslands
– Alþingi og sveitarstjórnir
– Forsætisráðuneytið
– Dóms- og kirkjumálaráðuneytið
– Fjármálaráðuneytið
– Ríkisskattstjóri, Ríkistollstjóri, Tollgæsla ríkisins
– Skattrannsóknarstjóri
– Embætti sýslumanna
– Fjármál hins opinbera, þ. á m. embætti Ríkisféhirðis, skattstjóra og
skattheimtumanna ríkis og sveitarfélaga
– Hagstofa Íslands
– Þjóðhagsstofnun
– Umboðsmaður alþingis
Til þessarar greinar telst ekki:
– Utanríkisráðuneytið, sbr. 75.21
– Ríkisendurskoðun, sbr. 75.14
– Innkaupastofnun ríkisins, sbr. 75.14
– Félagsmálaráðuneytið, sb. 75.12
– Ríkisbókhald, sbr. 75.14
– Þjóðskrá, sbr. 75.14
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75.12 75.12.0

Stjórnsýsla á sviði heilbrigðisþjónustu, mennta- og menningarmála og
félagsmála, þó ekki almannatryggingar
Til þessarar greinar telst:
– Stjórn ríkis og sveitarfélaga á heilbrigðismálum, fræðslu- og menningarmálum,
íþróttamálum, tómstundastarfi, umhverfismálum, húsnæðismálum og
félagsmálum. Til þessarar greinar telst ekki aðeins stjórnsýsla ráðuneytanna
heldur einnig þær ríkisstofnanir sem heyra undir þau, svo og stjórnir og ráð
o.þ.h., að því marki sem þessar stofnanir hafa stjórnsýslu á hendi. Hins vegar
er sjálf þjónustan, sem einstakar stofnanir (sjúkrahús, skólar o.s.frv.) inna af
hendi, ekki talin hér heldur með þeim greinum sem viðkomandi starfsemi
fellur undir
Þar á meðal er:
– Félagsmálaráðuneytið og félagsmálastofnanir sveitarfélaga
– Menntamálaráðuneytið
– Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið og heilbrigðisnefnir sveitarfélaga
– Landlæknisembættið
– Héraðslæknar
– Umhverfisráðuneytið
– Stofnanir, ráð og stjórnir sveitarfélaga sem annast stjórnsýslu á sviði
menningarmála, íþrótta og tómstundastarfs, umhverfiseftirlits o.þ.h.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Almannatryggingar, sbr. 75.30
– Fræðslustarfemi, sbr. 80
– Heilbrigðisþjónusta, sbr. 85.1
– Rekstur skólpveitna og sorphreinsun, sbr. 90
– Bókasöfn, opinber skjalasöfn, söfn og menningarstofnanir, sbr. 92.5
– Íþróttastarfsemi og önnur tómstundastarfsemi, sbr. 92.6
– Rekstur og stjórn hins opinbera á eigin byggingum eða leigðum, sbr. 75.14
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75.13 75.13.0

Stjórnsýsla í þágu atvinnuveganna
Til þessarar greinar telst:
– Stjórn ríkis og sveitarfélaga á málefnum atvinnuvega, hvers konar eftirliti,
skipulagsmálum, orkumálum, veitum og samgöngum, fjarskiptum og
ferðamálum. Ennfremur fellur stjórn atvinnumála og vinnumarkaðar og
byggðaáætlanir og byggðaþróun undir þessa grein. Til þessarar greinar telst
ekki aðeins stjórnsýsla ráðuneytanna heldur einnig þær ríkisstofnanir sem heyra
undir þau, svo og stjórnir og ráð o.þ.h., að því marki sem þessar stofnanir hafa
stjórnsýslu á hendi. Hins vegar er sjálf þjónustan, sem einstakar opinberar
stofnanir, t.d. rafveitur og hitaveitur, inna af hendi, ekki talin hér heldur með
þeim greinum sem viðkomandi starfsemi fellur undir
Þar á meðal er:
– Sjávarútvegsráðuneytið, landbúnaðaráðuneytið, iðnaðarráðuneytið, viðskiptaráðuneytið og samgönguráðuneytið
– Ríkissáttasemjari og Félagsdómur
– Skipulagsstjóri ríkisins
– Vinnueftirlit ríkisins
– Brunamálastofnun
– Almannavarnir
Til þessarar greinar telst ekki:
– Atvinnumiðlun á vegum opinberra aðila, sbr. 74.50

75.14 75.14.0

Þjónustustarfsemi fyrir hið opinbera
Til þessarar greinar telst:
– Almenn starfsemi í tengslum við starfsmannahald og starfsmannastefnu ríkis
eða sveitarfélaga, þ. á m. val starfsfólks, stöðuhækkanir, mat og flokkun.
Ennfremur starfsemi þessara aðila varðandi innkaup, bókhald, endurskoðun,
opinbera skrásetningu og rekstur bygginga
Þar á meðal eru:
– Ríkiskaup og Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar
– Starfsmannaskrifstofa fjármálaráðuneytisins
– Ríkisbókhald
– Ríkisendurskoðun
– Rekstur og stjórn bygginga í leigu eða eigu hins opinbera
– Fasteignir ríkisins
– Fasteignamat ríkisins
– Þjóðskrá
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75.2

Utanríkisþjónusta, dómstólar, löggæsla o.fl.
75.21 75.21.0

Utanríkisþjónusta
Til þessarar greinar telst:
– Utanríkisráðuneytið
– Íslensk sendiráð og ræðismannsskrifstofur erlendis og sendinefndir eða fulltrúar
hjá alþjóðastofnunum
– Starfsemi er tengist kynningu á íslenskri menningu og önnur kynningarstarfsemi erlendis
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi erlendra sendiráða og sendifulltrúa á Íslandi, sbr. 99.00.9

75.22 75.22.0

Varnarmál
Til þessarar greinar telst ekki:
– Varnarliðið, sbr. 99.00.1

75.23 75.23.0

Dómstólar og fangelsi
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi héraðsdómstóla og Hæstaréttar
– Embætti ríkissaksóknara
– Fangelsismálastofnun
Til þessarar greinar telst ekki:
– Ráðgjöf og málflutningur í einkamálum, opinberum málum og öðrum málum,
sbr. 74.11
– Félagsdómur, sbr. 75.13

75.24 75.24.0

Löggæsla
Til þessarar greinar telst:
– Sú starfsemi sem innt er af hendi hjá almennum lögregluembættum
– Útlendingaeftirlit
– Starfsemi rannsóknarlögreglu
– Landhelgisgæsla
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Dómstólar og fangelsi, sbr. 75.23
– Sýslumenn, sbr. 75.11
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75.25 75.25.0

Slökkviliðs- og björgunarstarfsemi
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi slökkviliða sveitarfélaga
– Starfsemi björgunarsveita og slysavarnafélaga og annarra er sinna björgun úr
t.d. sjóslysum, stórslysum á landi, náttúruhamförum o.s.frv.
Þar á meðal er:
– Starfsemi Landsbjargar (Hjálparsveita skáta, Flugbjörgunarsveitanna og
björgunarsveita slysavarnafélaganna)
– Starfsemi Slysavarnafélags Íslands
Til þessarar greinar telst ekki:
– Slökkvilið og brunavarnir á flugvöllum, sbr. 63.23
– Sjúkraflutningar, sbr. 85.14.4

75.3

75.30 75.30.0

Almannatryggingar
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi sem tengist lögbundnum sjúkra-, slysa-, lífeyris- og atvinnuleysistryggingum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Félagsþjónusta, sbr. 85.3
– Önnur tryggingastarfsemi, sbr. 66
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80

Fræðslustarfsemi
Til eftirfarandi greina telst:
– Kennsla á öllum stigum og í öllum námsgreinum, hvort sem er í dagskólum
eða kvöldskólum. Kennslan getur verið í bréfaskóla og í formi fjarkennslu eða
hvors tveggja
– Talin er með jafnt kennsla ýmissa skólastofnana í hinu almenna skólakerfi og
fullorðinsfræðsla. Á sérhverju stigi almenna skólakerfisins telst einnig með
sérkennsla fyrir líkamlega eða andlega fatlaða nemendur
– Þau námstig sem vísað er til í skýringum eru skv. ISCED-flokkuninni,
staðalflokkun um nám og kennslu frá UNESCO
80.1

80.10 80.10.0

Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi
Til þessarar greinar telst:
– Sá hluti skólakerfisins sem annast fræðsluskyldu barna, þ.e. barna 6 til 16 ára,
frá 1. til 10. bekkjar
– Þessi grein fellur undir 1. námsstig og 1. þrep 2. námsstigs í ISCED-flokkuninni
(1. og 2. flokk)
Þar á meðal eru:
– Grunnskólar reknir af hinu opinbera, ýmist fyrir alla bekki hans eða tiltekna
bekki, þ. á m. heimavistarskólar
– Einkareknir grunnskólar
– Sérskólar fyrir andlega og líkamlega fötluð börn á skólaskyldualdri
Til þessarar greinar telst ekki:
– Lestrar- og skriftarkennsla fyrir fullorðna, sbr. 80.42.1 og 80.42.9
– Skólabókasöfn, sbr. 92.51

80.2

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi
– Þessi grein fellur undir 2. þrep 2. námstigs í ISCED-flokkuninni (3. flokk)
80.21 80.21.0

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – bóknám
Til þessarar greinar telst:
– Skólar sem veita almenna kennslu til stúdentsprófs og gefa aðgang að æðra
námi í almennum eða sérhæfðum háskóla, t.d. tækniháskóla, kennaraháskóla
o.s.frv.
– Viss sérhæfing eftir deildum eða brautum á sér stað sem fyrst og fremst er
ætlað að skapa forsendur fyrir frekara námi án þess að í því felist nokkurt
starfsval
Þar á meðal eru:
– Almennir skólar á framhaldsskólastigi, t.d. menntaskólar og fjölbrautaskólar,
ef almennu brautirnar eru meira sóttar en starfsmenntabrautir
– Fornám
Til þessarar greinar telst ekki:
– Fullorðinsfræðsla, þ. á m. öldungadeildir framhaldsskólanna, sbr. 80.42.1
– Önnur fullorðinsfræðsla, sbr. 80.42.9
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80.22 80.22.0

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – iðn- og verknám
Til þessarar greinar teljast:
– Skólar sem veita iðn- og verkmenntafræðslu í löggiltum iðngreinum svo og
aðra starfsmenntun á lægra stigi en þeir skólar sem veita æðri menntun skv.
80.3
– Á sama skólastigi er einnig margvísleg starfmenntunarfræðsla utan iðn- og
verkmenntaskóla til undirbúnings fyrir ákveðið starf, t.d. fyrir sjúkraliða,
tækniteiknara, lyfjatækna, aðstoðarfólk tannlækna, einkaritara, atvinnuflugmenn o.fl.
Þar á meðal eru:
– Starfsmenntunarskólar, sem einnig hafa almennar námsbrautir, ef
starfsmenntunarbrautirnar hafa meira vægi í starfsemi skólans
– Sjómannaskólar
– Búnaðarskólar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Skólar sem veita tæknimenntun og starfsmenntun á æðra skólastigi, t.d. í
háskóla eða tækniháskóla, sbr. 80.30

80.3

80.30 80.30.0

Fræðslustarfsemi á æðra námsstigi
Til þessarar greinar teljast:
– Allir skólar sem veita menntun á háskólastigi, að jafnaði eftir 14 ára nám í
grunnskóla og framhaldsskóla. Til náms á þessu stigi er venjulega krafist
stúdentsprófs, en þó eru undantekningar frá því, t.d. við Tækniskóla Íslands
– Skólar sem veita menntun að loknu stúdentsprófi eða öðru framhaldsskólanámi
sem ekki lýkur með háskólaprófi
– Menntastofnanir með nemendur á framhaldsskólastigi og æðra skólastigi, ef
æðri menntun telst meginstarfsemi skólans
– Greinin fellur undir 3. námsstig ISCED flokkunarinnar (5., 6. og 7. flokk)
Þar á meðal eru:
– Háskóli Íslands
– Kennaraháskóli Íslands
– Háskólinn á Akureyri
– Tækniskóli Íslands
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Rannsóknarstofnanir í tengslum við starfsemi háskóla sem hafa sjálfstætt
bókhald, sbr. 73.10 og 73.20

80.4

Fullorðinsfræðsla og önnur fræðsla
80.41 80.41.0

Ökuskólar, flugskólar o.fl.
Þar á meðal er:
– Fræðsla fyrir þá sem ætla að þreyta einkaflugmannspróf og minnapróf til
skipstjóraréttinda, en ekki þá sem eru að nema til atvinnumannsréttinda
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80.42

Fullorðinsfræðsla og önnur ótalin fræðsla
Til þessarar greinar telst:
– Fræðsla utan hefðbundins skólakerfis. Kennslan getur verið að degi til eða
kveldi, ýmist í skólum eða í sérstökum fræðslustofnunum fyrir fullorðna
– Öll fræðsla sem fer fram í bréfaskóla eða fjarkennslu
– Fullorðinsfræðsla og eftirmenntun sem venjulega er hvorki miðuð við próf né
veitir sérstök starfsréttindi
80.42.1

Öldungadeildir framhaldsskóla
Til þessarar greinar telst:
– Fræðslustarfsemi utan hefðbundins dagskóla framhaldsskólanna til
undirbúnings undir stúdentspróf

80.42.2

Tónlistarskólar

80.42.9

Önnur fullorðinsfræðsla og ótalin fræðsla
Þar á meðal eru:
– Námsflokkar, tómstundaskólar og svipaðar fræðslustofnanir
– Endurmenntunarstofnanir ýmissa skóla
– Starfsemi Menningar- og fræðslusambands alþýðu
– Lýðháskólar
– Ýmsir skólar sem veita fullorðnum menntun í tengslum við starf þeirra, t.d.
tölvuskólar, námskeiðahald fyrir fiskvinnslufólk, dagmæður o.s.frv.
– Málaskólar
Til
–
–
–

þessarar greinar teljast ekki:
Fræðslustarfsemi á æðra námsstigi, sbr. 80.3
Dansskólar, sbr. 92.34
Hvers kyns kennsla í íþróttum, líkamsrækt og leikjum, sbr. 92.62 og 93.04
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85

Heilbrigðis- og félagsþjónusta
85.1

Heilbrigðisþjónusta
85.11

Sjúkrahúsrekstur
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi deildskiptra og annarra sjúkrahúsa, heilsuhæla, endurhæfingarstöðva
og annarra stofnana innan heilbrigðiskerfisins þar sem tekið er við sjúklingum
til innlagnar og þeim veitt dagleg hjúkrun og sérfræðiþjónusta lækna
Þar á meðal eru:
– Vísindarannsóknir sem eru hluti af starfsemi sjúkrahúsa og verða ekki
aðgreindar frá henni
85.11.1

Deildskipt sjúkrahús
Til þessarar greinar telst:
– Almenn þjónusta deildskiptra sjúkrahúsa fyrir vefræna og geðræna sjúkdóma
Þar á meðal eru:
– Almennar legudeildir fyrir skurðlækningar og lyflækningar
– Geðdeildir
– Fæðingardeildir
– Virkar öldrunarlækningadeildir
– Þjónusta dagdeilda fyrir endurteknar komur á ofangreindum deildum
Til
–
–
–
–
–
–

85.11.2

þessarar greinar teljast ekki:
Áfengismeðferðardeildir, sbr. 85.11.5
Hjúkrunarvistun, sbr. 85.11.4
Dvalarrými, sbr. 85.31.3
Göngudeildir, sbr. 85.12
Meðferðardeildir fyrir minni háttar aðgerðir og rannsóknir, sbr. 85.12
Rannsóknarstofur fyrir sjúklinga utan viðkomandi sjúkrahúss, sbr. 85.14.3

Sjúkrahús með takmarkaða sérfræðiþjónustu
Til þessarar greinar telst:
– Almenn þjónusta sjúkrahúsa sem ekki eru deildskipt en hafa þó sérfræðiþjónustu
Til þessarar greinar telst ekki:
– Hjúkrunarvistun, sbr. 85.11.4
– Dvalarrými, sbr. 85.31.3
– Göngudeildir, sbr. 85.12
– Meðferðardeildir fyrir minni háttar aðgerðir og rannsóknir, sbr. 85.12

85.11.3

Endurhæfing
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi stofnana og sjúkrahúsdeilda er annast virka endurhæfingu undir
stjórn sérmenntaðra lækna, sjúkraþjálfa, iðjuþjálfa o.s.frv.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Endurhæfing fyrir almenna sjúklinga viðkomandi sjúkrahúss
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85.11.4

Hjúkrunarvistun
Til þessarar greinar telst:
– Hjúkrunarrými á sjúkrahúsum og öldrunarstofnunum
– Starfsemi hjúkrunarheimila
– Starfsemi sjúkrahúsa sem heilsugæslulæknar þjóna
Til þessarar greinar telst ekki:
– Virkar öldrunarlækningadeildir, sbr. 85.11.1
– Dvalarrými, sbr. 85.31.3

85.11.5

Áfengismeðferð
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi stofnana og deilda þar sem fram fer sérhæfð afeitrunar- og
áfengismeðferð undir stjórn lækna
Til þessarar greinar teljast ekki.
– Stofnanir fyrir eftirmeðferð eiturlyfja- og áfengissjúklinga og áfangastaðir
fyrir þá, sbr. 85.31.5

85.12

Heilsugæsla og starfsemi lækna
Til þessarar greinar telst:
– Forvarnir, ráðgjöf og meðferð hjá heilsugæslulæknum, heimilislæknum og
sérmenntuðum læknum
– Starfsemin getur verið á einkastofum lækna, heilsugæslustöðvum og á
göngudeildum sjúkrahúsa
Þar á meðal er:
– Sjálfstæð starfsemi lækna sem fram fer á sjúkrahúsum og á stofum í tengslum
við skóla og dvalarheimili fyrir aldraða, trúnaðarlæknisstörf hjá fyrirtækjum
og stéttarfélögum og störf lækna á heimilum sjúklinga
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi sjálfstætt starfandi ljósmæðra, hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfa,
kírópraktora og fleiri löggiltra heilbrigðisstétta, sbr. 85.14
– Rannsóknarstofur í læknisfræði, sbr. 85.14.3
– Starfsemi héraðslækna, sbr. 75.12
85.12.1

Heilsugæsla
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi heimilislækna og annarra sérmenntaðra lækna á heilsugæslustöðvum
– Öll önnur heilbrigðisþjónusta og heilsuvernd sem veitt er almenningi á
heilsugæslustöðvum, s.s.:
– Ónæmisvarnir
– Heilbrigðiseftirlit
– Heimahjúkrun
– Mæðra- og ungbarnavernd
Þar á meðal er:
– Starfsemi sjálfstætt starfandi heimilislækna
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi héraðslækna, sbr. 75.12
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85.12.2

Sérfræðiþjónusta lækna
Til þessarar greinar telst:
– Sjálfstæð starfsemi sérfræðinga á einkastofum og í læknamiðstöðvum
– Starfsemi göngudeilda sjúkrahúsa, þ. á m. göngudeilda fyrir áfengissjúklinga
– Starfsemi meðferðardeilda fyrir minni háttar aðgerðir og rannsóknir á
sjúkrahúsum eða hjá sjálfstætt starfandi sérfræðingum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi heilsugæslulækna og heimilislækna, sbr. 85.12.1

85.13

Tannlækningar og tannsmíðar
85.13.1

Tannlækningar
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi tannlækna, hvort heldur hjá almennum tannlæknum eða hjá
sérfræðingum, s.s. tannréttingalæknum
– Meðferðin getur verið á einkastofum eða göngudeildum, þ. á m. stofum sem
eru í tengslum við fyrirtæki, skóla o.s.frv., og á skurðstofum

85.13.2

Tannsmíðar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla gervitanna og góma hjá tannsmiðum sem ekki máta tennur sjálfir
og aðlaga að sjúklingi, sbr. 33.10

85.14

Önnur heilbrigðisþjónusta
Til þessarar greinar telst:
– Öll starfsemi innan heilbrigðiskerfisins sem ekki er innt af hendi á sjúkrahúsum
eða af læknum heldur starfsfólki sem hefur starfsleyfi heilbrigðisráðuneytis til
að veita sjúklingum meðferð eða stunda heilsuvernd. Þessa starfsemi mega
hjúkrunarfræðingar, ljósmæður, meinatæknar og sjúkraþjálfarar rækja, svo
og t.d. sjóntækjafræðingar, sjúkranuddarar, iðjuþjálfar, talþjálfar, fótaðgerðafræðingar, kírópraktorar o.fl.
– Starfsemi þessi getur verið innt af hendi hjá heilbrigðisþjónustustofnunum
sem tengjast fyrirtækjum, rannsóknarstofum, skólum, dvalarheimilum fyrir
aldraða, stéttarfélögum, meðferðarstofnunum ýmiss konar utan sjúkrahúsanna
og á einkastofum, heimilum sjúklinga eða annars staðar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Matvælaeftirlit, sbr. 74.30
85.14.1

Starfsemi sjúkraþjálfara
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi sjúkraþjálfara á eigin stofum
– Starfsemi sjúkraþjálfara sem eru verktakar á sjúkrahúsum og stofnunum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi sjúkraþjálfara sem er hluti af þjónustu sjúkrahúsa, endurhæfingarstöðva eða heilsugæslustöðva sbr. 85.11.3 og 85.12.1
– Nuddstofur, sólbaðstofur og heilsuræktarstöðvar, sbr. 93.04
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85.14.2

Starfsemi sálfræðinga
Þar á meðal er:
– Starfsemi sálfræðinga sem hafa leyfi heilbrigðisráðuneytis til að stunda
sjúklinga (klíniskir sálfræðingar)

85.14.3

Rannsóknarstofur í læknisfræði
Þar á meðal eru:
– Rannsóknarstofur lækna utan sjúkrahúsa
– Sá hluti af starfsemi á rannsóknarstofum sjúkrahúsa sem inntur er af hendi
fyrir sjúklinga utan viðkomandi sjúkrahúss
– Röntgenrannsóknarstofur, óháðar sjúkrahússrekstri
– Blóðbankar, sæðisbankar, líffærabankar

85.14.4

Sjúkraflutningar

85.14.9

Önnur heilbrigðisþjónusta
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi ljósmæðra utan sjúkrahúsa eða fæðingardeilda
– Starfsemi iðjuþjálfa utan stofnana eða sjúkrahúsa
– Starfsemi hjúkrunarfræðinga utan sjúkrahúsa og hjúkrunarheimila
– Starfsemi kírópraktora
– Starfsemi sjúkranuddara
– Starfsemi hressingarhæla
– Starfsemi næringarráðgjafa
Til þessarar greinar telst ekki:
– Sólbaðstofur, nuddstofur (aðrar en sjúkranuddstofur), líkamsræktarstöðvar o.
þ.h., sbr. 93.04

85.2 85.20 85.20.0

Dýralækningar
Til þessarar greinar telst:
– Læknismeðferð húsdýra og gæludýra. Starfsemin er innt af hendi af menntuðum
dýralæknum á dýraspítölum, í vitjunum á bóndabýli eða einkaheimili, á
hundaræktarstöðvum, eigin dýralæknastofum og skurðstofum eða annars staðar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Húsdýravistun, sbr. 01.42

85.3

Félagsþjónusta
85.31

Félagsþjónusta með dvöl á stofnun eða heimili
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi sem stunduð er allan sólarhringinn með það að markmiði að veita
félagslega aðstoð börnum, öldruðum, fötluðum og öðrum tilgreindum hópum
fólks með skerta getu til að annast sig sjálft, þó án þess að læknismeðferð eða
nám og kennsla séu umtalsverðir þættir starfseminnar
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85.31.1

Heimili fyrir börn og unglinga
Til þessarar greinar teljast:
– Vistheimili barna
– Heimili fyrir fötluð börn
– Fjölskyldu- og meðferðarheimili fyrir börn
– Unglingasambýli
– Heimili fyrir vegalaus börn
– Mæðraheimili

85.31.2

Vistun á einkaheimilum
Til þessarar greinar telst:
– Vistun barna, unglinga og fatlaðra einstaklinga á einkaheimilum, ýmist til
langvarandi fósturs eða um skamman tíma
Þar á meðal eru:
– Stuðningsfjölskyldur
– Dvöl barna á sveitaheimilum

85.31.3

Dvalarheimili fyrir aldraða
Til þessarar greinar telst:
– Dvalarheimili fyrir aldraða, þ. á m. dagvistun sem starfrækt er í tengslum við
dvalarheimili
– Verndaðar íbúðir með þjónustu
Til þessarar greinar telst ekki:
– Dagvistun fyrir aldraða utan dvalarheimila og opnar félagsmiðstöðvar fyrir
eldri borgara, sbr. 85.32.6
– Rekstur leiguíbúða fyrir aldraða, sbr. 70.20.1

85.31.4

Heimili fyrir fatlaða
Til þessarar greinar telst:
– Vistheimili fyrir fullorðna fatlaða einstaklinga
– Sambýli fyrir fatlaða
– Áfangastaðir fyrir fatlaða
– Vernduð heimili

85.31.5

Stofnanir fyrir fíkniefnaneytendur og áfengissjúklinga
Til þessarar greinar telst:
– Stofnanir fyrir eftirmeðferð og endurhæfingu að lokinni afeitrunar- og
áfengismeðferð
– Áfangastaðir fyrir áfengissjúka og fíkniefnaneytendur að lokinni afeitrunarog áfengismeðferð
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Afeitrunar- og áfengismeðferðarstofnanir, sbr. 85.11.5
– Göngudeildir fyrir áfengissjúka, sbr. 85.12.2
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85.31.9

Aðrar stofnanir
Til þessarar greinar telst:
– Gistiskýli fyrir heimilislausa
– Kvennaathvarf
– Neyðarathvarf fyrri heimilislausa unglinga og önnur neyðarathvarfsstarfsemi
Þar á meðal er:
– Móttökudeild fyrir unglinga
– Skammtímavistun fyrir unglinga

85.32

Félagsþjónusta án dvalar á stofnun
Til þessarar greinar telst:
– Ráðgjöf, félagsleg aðstoð og ráðstafanir í þágu fjölskyldna, barna, fatlaðra og
aldraðra, tilvísanir á stofnanir og þjónusta sem veitt er á heimilum eða annars
staðar af opinberum eða einkareknum stofnunum, hjálparstofnunum eða
líknarfélögum
Til þessarar greinar telst ekki:
– Stjórnsýsla á sviði félagslegrar aðstoðar, sbr. 75.12
85.32.1

Daggæsla í heimahúsum
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi dagmæðra með og án miðlunar sveitarfélaga

85.32.2

Leikskólar og önnur dagvistun barna
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi leikskóla þar sem fram fer uppeldisstarf ætlað börnum undir
skólaskyldualdri sem eru þar ýmist allan daginn eða hluta úr degi.
– Dagvistun fyrir fötluð börn
– Gæsluvellir
Þar á meðal er:
– Dagvistun barna undir 2 ára aldri á leikskólum

85.32.3

Skóladagheimili
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi dagvistarheimila fyrir skólabörn á aldrinum 6 til 10 ára utan reglulegs
skólatíma
– Gæsla skólabarna í grunnskólum

85.32.4

Félagsmiðstöðvar og æskulýðsstarfsemi
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi félagsmiðstöðva ætlaðar eldri börnum og unglingum
– Sumarstarf fyrir börn og unglinga á vegum sveitarfélaga, þar með taldir
skólagarðar
– Unglingavinna á vegum hins opinbera
Til þessarar greinar telst ekki:
– Íþróttafélög, sbr. 92.62
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85.32.5

Heimaþjónusta
Til þessarar greinar telst:
– Heimilishjálp við fjölskyldur, aldraða, fatlaða og sjúka
– Liðveisla við fatlaða
Til þessarar greinar telst ekki:
– Heimahjúkrun, sbr. 85.12.1

85.32.6

Dagvistun fyrir fullorðna
Til þessarar greinar telst:
– Dagvistun fyrir aldraða og fatlaða, sem ekki eru á dvalarheimilum, þar sem
vistmenn fá einhverja meðferð
– Opnar félags- og þjónustumiðstöðvar fyrir ellilífeyrisþega
Til þessarar greinar telst ekki:
– Dagvistun fyrir aldraða sem er hluti af starfsemi dvalarheimila, sbr. 85.31.3

85.32.7

Þjálfunarstöðvar, verndaðir vinnustaðir o.þ.h.
Til þessarar greinar telst:
– Endurhæfingarstöðvar sem veita fólki með skerta vinnugetu þjálfun eða
endurmenntun, þar með taldir verndaðir vinnustaðir
– Hæfingarstöðvar fyrir fullorðna, mikið fatlaða einstaklinga
Til þessarar greinar telst ekki:
– Meðferðar- og eftirmeðferðarstofnanir fyrir fíkniefnaneytendur og áfengissjúklinga, sbr. 85.11.5 og 85.31.5

85.32.8

Líknarfélög og annað hjálparstarf félagssamtaka
Til þessarar greinar teljast:
– Félög og hjálparstofnanir sem beita sér fyrir samfélagshjálp, líknarstarfi og
baráttu við sjúkdóma, t.d. Hjálparstofnun kirkjunnar, Rauði kross Íslands,
Krabbameinsfélag Íslands, SÍBS, Hjartavernd, Geðvernd, Samtök aldraðra,
Sjálfsbjörg, Öryrkjabandalagið o.s.frv.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Happdrættisstarfsemi í góðgerðar- og líknarskyni, t.d. Happdrætti SÍBS, DAS
o.s.frv., sbr. 92.71

85.32.9

Félagsráðgjöf og félagsleg aðstoð
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi sem lýtur að félagslegri aðstoð við fjölskyldur, einstaklinga, börn
og unglinga
– Starfsemi tilsjónarmanna
– Þjónusta barnaverndarnefnda
– Starfsemi sjálfstætt starfandi félagsráðgjafa
– Unglingaráðgjöf
– Unglingadeildir og útideildir fyrir unglinga
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85.33

Félagsþjónusta án dvalar á stofnun, frh.
85.33.1

Minningar- og styrktarsjóðir

85.33.9

Önnur ótalin félagsleg aðstoð án dvalar á stofnun
Þar á meðal er:
– Hjálpartækjabankar
– Athvarf fyrir atvinnulausa
– Starfsemi Stígamóta
– Kvennaráðgjöf
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90

Skólpveitur, sorphreinsun, hreinsunardeildir og skyld starfsemi
90.0

90.00 90.00.0

Skólpveitur, sorphreinsun, hreinsunardeildir og skyld starfsemi
Þar á meðal er:
– Sorpgámaleiga og gámalosun
– Snjómokstur og hálkueyðing á vegum, flugbrautum o.s.frv.
– Starfsemi sorpeyðingarstöðva, s.s. Sorpu
Til þessarar greinar telst ekki:
– Lagning fráveituröra, sbr. 45.20
– Meindýraeyðing innandyra, sbr. 74.70
– Endurvinnsla á sorpi og brotamálmum, sbr. 37

91

Starfsemi annarra ótalinna félaga og samtaka
91.1

Félagastarfsemi atvinnuveganna, vinnuveitenda og fagfélaga
91.11 91.11.0

Félagastarfsemi atvinnuveganna og vinnuveitenda
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi félaga og samtaka sem hafa að markmiði að bæta rekstrarskilyrði
fyrirtækja almennt, efla hag ákveðinna atvinnu-greina, þ. á m. landbúnaðar,
eða atvinnuþróun á ákveðnu landssvæði án tillits til atvinnugreinar. Starfsemin
felst fyrst og fremst í að miðla upplýsingum og fræðslu, vera málsvari
greinarinnar gagnvart stjórnvöldum, annast kynningarstarf og sjá um
kjarasamninga.
Þar með teljast m.a:
– Vinnuveitendasamband Íslands
– Stéttarsamband bænda
– Vinnumálasamband samvinnufélaganna
– Landssamband íslenskra útvegsmanna
– Verslunarráð Íslands
– Búgreinafélög

91.12 91.12.0

Starfsemi fagfélaga
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi félaga og samtaka þeirra sem hafa að baki sömu eða svipaða
sérmenntun eða starfa í sömu starfsgrein eða starfssviði. Þar á meðal eru félög
þeirra sem hafa sérhæft sig á tilteknu sviði vísinda, fræðistarfa eða
menningarstarfa, t.d. félög rithöfunda, listmálara og annarra listamanna,
búnaðarfélög o.fl.
– Starfsemin felst fyrst og fremst í að miðla þekkingu um viðkomandi sérsvið,
ákvarða reglur um hvað teljast eðlilegir starfshættir, vera málsvari
félagsskaparins gagnvart stjórnvöldum og almenningi og annast kynningarstarf
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi stéttarfélaga, sbr. 91.20
– Ráðunautastarfsemi búnaðarsambanda, sbr. 74.14.1
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91.2

91.20 91.20.0

91.3

Starfsemi stéttarfélaga
Til þessarar greinar telst:
– Samtök launþega sem hafa fyrst og fremst að markmiði að bæta eða vinna að
bættum kjörum á vinnustað auk þess að skipuleggja sameiginlegar aðgerðir.
Starfsemin getur verið á vegum samtaka launþega er starfa hjá sama fyrirtæki,
deildskiptra stéttarfélaga eða heildarsamtaka stéttarfélaga sem grundvallast á
sömu starfsgrein, t.d. iðngrein, sama landsvæði eða öðrum forsendum
Önnur félagastarfsemi

91.31

Starfsemi trúfélaga
91.31.1

Þjóðkirkjan
Þar á meðal er:
– Sóknarnefndir
– Rekstur kirkna og kirkjugarða
Til þessarar greinar telst ekki:
– Hjálparstofnun kirkjunnar, sbr. 85.32.8
– Útfararþjónusta, sbr. 93.03

91.31.9

Önnur trúfélög
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi sértrúarsafnaða og trúfélaga annarra en Þjóðkirkjunnar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Fræðslustofnanir á vegum trúfélaga, sbr. 80
– Heilbrigðisstofnanir á vegum trúfélaga, sbr. 85.1
– Félagsleg aðstoð og góðgerðarstarfsemi á vegum trúfélaga, sbr. 85.3

91.32 91.32.0

Starfsemi stjórnmálasamtaka
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91.33 91.33.0

Önnur ótalin félagastarfsemi
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi félaga sem vinna að málefnum sem horfa til almannaheilla með því
að beita fræðslu og kynningarstarfi, stjórnmálaáhrifum, stunda fjáröflun o.s.frv.
– Starfsemi félaga sem vinna að hverskonar vernd eða umbótum í samfélaginu
og bættum aðstæðum tiltekinna hópa, t.d. minnihlutahópa
Þar á meðal eru:
– Hagsmunafélög, s.s. neytendasamtök, húseigendafélög, leigjendasamtök, o.þ.h.
– Mótmælahreyfingar og baráttusamtök
– Ýmis borgarasamtök, s.s. foreldrafélög, umhverfisverndarsamtök o.fl.
– Tómstundafélög og klúbbar með þann megintilgang að efla félagslegt samneyti
og kynni, s.s. Lions- og Rotaryklúbbar, Soroptimistar, starfsmannafélög,
átthagafélög o.s.frv, æskulýðs- og ungmennafélög, skátafélög, nemendafélög,
stúdentafélög, kristileg félög o.fl.
– Útivistar- og tómstundafélög, s.s. ferðafélög og fjallgönguklúbbar
– Félög áhugamanna um ýmsar aðrar tómstundir og menningarlega iðju, t.d.
bókmenntafélög og garðyrkjufélög, tónlistarfélög, safnarafélög, handíðafélög
o.þ.h.
Til
–
–
–
–
–

þessarar greinar teljast ekki:
Fagfélög, sbr. 91.12
Stjórnmálaflokkar, sbr. 91.32
Íþróttafélög, 92.62
Húsfélög íbúðareigenda, sbr. 70.32.1
Kvikmyndaklúbbar sem gangast fyrir kvikmyndasýningum, sbr. 92.13
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92

Tómstunda-, menningar- og íþróttastarfsemi
92.1

Gerð, dreifing og sýningar á kvikmyndum og myndböndum
92.11 92.11.0 Framleiðsla kvikmynda og myndbanda
Til þessarar greinar telst:
– Gerð leikinna kvikmynda og annarra kvikmynda, ýmist til sýninga í
kvikmyndahúsum eða til framleiðslu myndbanda, sem ætlaðar eru til sölu eða
til leigu, þ. á m. gerð teiknimynda, heimildarmynda, stuttmynda, fræðslumynda
og kynningarmynda o.s.frv.
– Tengd starfsemi, t.d. talsetning
– Framleiðsla auglýsingaefnis fyrir útvarp, sjónvarp og kvikmyndir
Til þessarar greinar telst ekki:
– Fjölföldun kvikmyndaefnis og upptaka á hljóðbönd eða myndbönd eftir
frumeintaki, sbr. 22.3
– Framköllun á filmum önnur en fyrir kvikmyndaiðnaðinn, sbr. 74.81
– Umboðsstarfsemi, sbr. 74.84
– Starfsemi sjálfstætt starfandi leikara, teiknara, leikstjóra, ráðgjafa og annars
tæknistarfsfólks, sbr. 92.31
– Framleiðsla kvikmynda og myndbanda hjá sjónvarpsstöðvum, sbr. 92.20
– Hljóðver, sbr. 92.32
92.12 92.12.0

Dreifing kvikmynda og myndbanda
Til þessarar greinar telst:
– Dreifing kvikmynda og myndbanda til t.d. kvikmyndahúsa, félaga o.fl. en ekki
til almennings. Þar með telst sala og leiga kvikmynda og myndbanda til annarra
fyrirtækja ásamt starfsemi í tengslum við dreifingu kvikmynda og myndbanda,
s.s. pöntun, afgreiðsla og geymsla
Til þessarar greinar telst ekki:
– Fjölföldun kvikmyndaefnis og upptaka á hljóðbönd eða myndbönd eftir
frumeintaki, sbr. 22.3
– Heildsala með myndbönd, sbr. 51.43
– Smásala með myndbönd, sbr. 52.45.3
– Myndbandaleigur, sbr. 71.40.1
– Leiga á leiktjöldum og búningum, sbr. 71.40.9
– Hljóðver, sbr. 92.32

92.13 92.13.0

Rekstur kvikmyndahúsa
Til þessarar greinar telst:
– Sýningar af kvikmyndaspólum eða myndböndum í kvikmyndahúsum eða
annars staðar þar sem sýningaraðstaða er fyrir hendi
Þar á meðal er:
– Starfsemi kvikmyndaklúbba sem gangast fyrir kvikmyndasýningum
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92.2

92.20 92.20.0

Starfsemi útvarps- og sjónvarpsstöðva
Til þessarar greinar telst:
– Útsendingar á útvarps- og sjónvarpsefni
– Framleiðsla á útvarps- og sjónvarpsefni hvort sem það er sent út samtímis eða
síðar
– Dagskrárefni sem sent er út eða framleitt og ýmist ætlað til skemmtunar, fræðslu
eða fréttamiðlunar
– Form rekstrarfjáröflunar (afnotagjöld, auglýsingar eða annað) útvarps- og
sjónvarpsstöðva hefur ekki áhrif á flokkun atvinnugreinarinnar
Til
–
–
–

þessarar greinar teljast ekki:
Sjálfstæðar fréttastofur, sbr. 92.40
Rekstur kapalsjónvarpsneta, sbr. 64.20
Rekstur útvarps- og sjónvarpsloftneta og útsendinga um endurvarps-stöðvar
eða gervihnetti, sbr. 64.20
– Framleiðsla auglýsinga fyrir útvarp, sjónvarp og kvikmyndir, sbr. 92.11
92.3

Önnur menningar- og afþreyingarstarfsemi
92.31 92.31.0

Starfsemi listamanna
Til þessarar greinar telst:
– Listræn sköpun og túlkun
Þar á meðal eru:
– Uppfærslur á leiksýningum, óperusýningum, listdanssýningum o.s.frv.,
tónleikahald og annað sýningahald þar sem listamenn koma fram
– Starfsemi leikhópa, lítilla og stórra hljómsveita
– Starfsemi sjálfstætt starfandi listamanna, s.s. leikara, leikstjóra, tónlistarmanna,
skálda og rithöfunda, fyrirlesara, myndhöggvara, listmálara og annarra
myndlistarmanna, leiktjalda- og búningahönnuða o.s.frv.
– Forvarsla og viðgerðir listaverka
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi hönnuða, sbr. 74.84

92.32 92.32.0

Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir menningarstarfsemi
Til þessarar greinar telst:
– Rekstur listamiðstöðva og menningarmiðstöðva
– Rekstur samkomusala fyrir listviðburði
– Rekstur hljóðvera
Þar á meðal eru:
– Starfsemi Gerðubergs, Hafnarborgar, Norræna hússins o.þ.h.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi kvikmyndahúsa, sbr. 92.13
– Uppfærslur á leiksýningum, óperusýningum, listdanssýningum o.s.frv.,
tónleikahald og annað sýningahald þar sem listamenn koma fram, sbr. 92.31
– Rekstur félagsheimila, sbr. 92.34
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92.33 92.33.0

Rekstur skemmtigarða
Til þessarar greinar telst:
– Rekstur tívolígarða eða ferðatívolís

92.34 92.34.0

Önnur ótalin menningar- og afþreyingarstarfsemi
Til þessarar greinar telst:
– Skemmtanahald og skemmtanastarfsemi sem er ótalin annars staðar
Þar á meðal er:
– Starfsemi dansskóla og balletskóla
– Brúðuleikhús
– Rekstur félagsheimila
Til þessarar greinar telst ekki:
– Önnur ótalin tómstundastarfsemi, sbr. 92.72
– Rekstur veitingasala og samkomuhúsa með veitingasölu, sbr. 55.30.2

92.4

92.40 92.40.0

Starfsemi sjálfstæðra fréttastofa
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi fréttastofa, í því fólgin að koma fréttum, ljósmyndum og
blaðagreinum, pistlum og öðrum ritsmíðum til fjölmiðla
Þar á meðal eru:
– Blaðamenn í lausamennsku
– Fréttaljósmyndarar í lausamennsku

92.5

Starfsemi safna og önnur menningarstarfsemi
92.51

Starfsemi bóka- og skjalasafna
92.51.1

Almenningsbókasöfn
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi almenningsbókasafna, þar með talin varsla og útlán á hljómplötum
og hljóðböndum, listaverkum, tímaritum, kvikmyndum o.s.frv., rekstur
lestrarsala og sala til að hlusta og skoða efni í fórum safnanna
– Flokkun og skráning
– Heimildaleit fyrir notendur
Þar á meðal er:
– Starfsemi skólabókasafna
Til þessarar greinar telst ekki:
– Rekstur gagnabanka, sbr. 72.40
– Myndbandaleigur, sbr. 71.40.1
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92.51.2

Þjóðbókasafn, rannsóknar- og háskólabókasöfn
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi þjóðbókasafns
– Starfsemi háskólabókasafna
– Starfsemi sérhæfðra bókasafna við ýmsar stofnanir og fyrirtæki
– Flokkun og skráning
– Heimildaleit fyrir notendur
Til þessarar greinar telst ekki:
– Rekstur gagnabanka, sbr. 72.40
– Myndbandaleigur, sbr. 71.40.1

92.51.3

Skjalasöfn
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi skjalasafna og söfnun gagna á vegum opinberra aðila og einstaklinga,
hvert sem geymsluformið er
– Flokkun og skráning
– Heimildaleit fyrir notendur
Þar á meðal er:
– Starfsemi Þjóðskjalasafns og héraðsskjalasafna
Til þessarar greinar telst ekki:
– Rekstur gagnabanka, sbr. 72.40
– Myndbandaleigur, sbr. 71.40.1

92.52 92.52.0

Starfsemi annarra safna og varðveisla sögulegra staða og bygginga
Til þessarar greinar telst:
– Starfræksla hvers kyns safna annarra en bóka- og skjalasafna, s.s. listasafna,
minjasafna, náttúrugripasafna, tæknisafna o.s.frv., sögulegra bygginga og
minnisvarða
Þar á meðal eru:
– Byggðasöfn
– Listsýningarsalir sem aðgangur er seldur að
Til þessarar greinar telst ekki:
– Listmuna- og listaverkaverslanir (gallerí), sbr. 52.49.2
– Skjalasöfn, sbr. 92.51

92.53 92.53.0

Rekstur grasagarða, dýragarða og þjóðgarða
Þar á meðal er:
– Húsdýragarðurinn í Reykjavík
– Þjóðgarðar og friðlýst svæði
– Náttúruundur, rekin í þágu ferðamanna
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92.6

Íþróttastarfsemi
92.61 92.61.0

Rekstur íþróttamannvirkja
Til þessarar greinar telst:
– Rekstur sundstaða
– Rekstur íþróttahúsa
– Rekstur hvers kyns aðstöðu til íþróttaiðkana, innanhúss eða utan, t.d.
knattspyrnuvalla, golfvalla, skíðasvæða, frjálsíþróttavalla, keilusala, veðreiðabrauta o.s.frv.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Leiga á íþróttabúnaði, sbr. 71.40.9
– Rekstur íþróttamannvirkja sem starfrækt eru af íþróttafélögum, sbr. 92.62
– Rekstur smábátahafna, sbr. 63.22

92.62 92.62.0

Íþróttafélög; önnur íþróttastarfsemi
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi íþróttasambanda, sérsambanda, ungmennafélaga og íþróttafélaga
Þar á meðal er:
– Skipulagning hvers kyns íþróttaviðburða innanhúss eða utan fyrir áhuga- og
atvinnumenn, hvort heldur þeir eru haldnir í eigin íþróttamannvirkjum eða
ekki
– Starfsemi íþróttafélaga, s.s. knattspyrnufélaga, handboltafélaga, sundfélaga,
frjálsíþróttafélaga, golfklúbba, líkamsræktarfélaga, glímufélaga, skíðafélaga,
skautafélaga, hestamannafélaga, stangveiðifélaga o.s.frv.
– Starfsemi skák- og bridsfélaga, keiluspilsklúbba, þjóðdansafélaga o.fl.
– Rekstur íþróttamannvirkja sem starfrækt eru af íþróttafélögum
– Önnur starfsemi er tengist íþróttaiðkunum, t.d. starfsemi atvinnuíþróttafólks,
dómara og tímavarða, þjálfara, leiðbeinenda, starfsmanna íþróttasamtaka, svo
og reiðskólar, skákskólar, rekstur hesthúsa, hrossatamningar í tamningartöðvum
o.s.frv.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Leiga á íþróttabúnaði, sbr. 71.40.9
– Rekstur smábátahafna, sbr. 63.22
– Starfsemi og rekstur er tengist stangveiði og sjóstangaveiði, sbr. 92.72

92.7

Önnur tómstundastarfsemi
92.71 92.71.0

Happdrætti og veðmálastarfsemi
Þar á meðal eru:
– Happdrætti Háskóla Íslands
– SÍBS
– Happdrætti DAS
– Lottó
– Skafmiðahappdrættin
– Knattspyrnugetraunir
– Spilakassar
Til þessarar greinar telst ekki:
– Happdrættisstarfsemi góðgerðarfélaga, sbr. 85.32.8
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92.72 92.72.0

Önnur ótalin tómstundastarfsemi
Til þessarar greinar telst:
– Öll starfsemi er tengist tómstundum sem ekki eru taldar annars staðar
Þar á meðal er:
– Starfsemi og rekstur er tengist stangveiði og sjóstangaveiði, þó ekki starfsemi
stangveiðifélaga
– Hestaleiga, bátaleiga og leiga annarra flutningstækja sem notuð eru sem
tómstundagaman
– Sala veiðileyfa
– Hundaþjálfun
– Billjarðsstofur
Til þessarar greinar telst ekki:
– Umboðsskrifstofur fyrir einstaklinga, t.d. leikara og aðra skemmtikrafta, sbr.
74.84
– Önnur skemmtanastarfsemi, t.d. hringleikahús eða dansskólar, sbr. 92.34
– Starfsemi veiðifélaga, sbr. 70.20.3
– Starfsemi stangveiðifélaga, sbr. 92.62
– Tamningar hjá hrossaræktendum, sbr. 01.22.2

93 93.0

Önnur persónuleg þjónustustarfsemi
93.01 93.01.0

Þvottahús og efnalaugar
Til þessarar greinar telst:
– Þvottur, straujun, þurrhreinsun og pressun á hvers kyns fatnaði (þ. á m.
loðskinnsfatnaði) og textílvörum, t.d. teppum og gluggatjöldum, jafnt fyrir
einstaklinga og fyrirtæki
– Leiga þvottahúsa á líni, vinnufatnaði o.fl.
– Sjálfsafgreiðsluþvottahús
Til þessarar greinar telst ekki:
– Leiga á fatnaði, öðrum en líni og vinnufatnaði, þótt þvottur og hreinsun séu
hluti starfseminnar, sbr. 71.40.9
– Viðgerðir og breytingar á fatnaði reknar sem sjálfstæð atvinnustarfsemi, sbr.
52.74

93.02 93.02.0

Hárgreiðslu- og snyrtistofur
Til þessarar greinar telst:
– Þvottur, klipping, lagning, litun, skolun og hárliðun fyrir konur og karla á
hárgreiðslu- eða rakarastofum, rakstur og skeggsnyrting
– Starfsemi snyrtistofa, s.s. andlitshreinsun, nudd, handsnyrting, andlitsförðun,
o.s.frv.
– Starfsemi snyrtifræðinga
Til þessarar greinar telst ekki:
– Framleiðsla á hárkollum, sbr. 36.63
– Sólbaðstofur, sbr. 93.04
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93.03 93.03.0

Útfararþjónusta
Til þessarar greinar telst:
– Öll almenn útfararþjónusta, s.s skipulagning og umsjón greftrana og líkbrennslu
– Líksnyrting

93.04 93.04.0

Heilsuræktarstarfsemi, sólbaðstofur o.þ.h.
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi líkamsræktarstöðva, leikfimistöðva, gufubaðstofa, nuddstofa,
sólbaðstofa o.s.frv.
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi hressingarhæla, sbr. 85.14.9
– Starfsemi sjúkranuddara, sbr. 85.14.9

93.05 93.05.0

Önnur ótalin persónuleg þjónustustarfsemi
Til þessarar greinar telst:
– Starfsemi stjörnuspekinga, spákvenna, miðla o.þ.h.
– Þjónusta af félagslegum toga, t.d. hjónabandsmiðlun,
– Ættfræðirannsóknir
– Rithandarsérfræðingar

202
Heimilishald með launuðu starfsfólki; engin starfsemi; ótilgreind starfsemi

95

Heimilishald með launuðu starfsfólki
95.0

95.00 95.00.0

97

Heimilishald með launuðu starfsfólki

Engin starfsemi
97.0

97.00 97.00.0 Engin starfsemi
Til þessarar greinar teljast:
– Fyrirtæki sem eru hætt starfsemi
– Gjaldþrota fyrirtæki
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Fyrirtæki sem ekki hafa hafið starfsemi, sbr. 98

98

Ótilgreind starfsemi
98.0

98.00 98.00.0

Ótilgreind starfsemi
Til þessaar greinar telst:
– Starfsemi sem ekki er unnt að flokka vegna skorts á upplýsingum
– Fyrirtæki sem ekki hafa hafið starfsemi
Til þessarar greinar teljast ekki:
– Fyrirtæki sem eru hætt starfsemi eða eru gjaldþrota, sbr. 97

203
Starfsemi alþjóðra stofnana og samtaka með úrlendisrétt

99

Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt
99.0

99.00

Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt
99.00.1

Starfsemi Varnarliðsins

99.00.9

Erlend sendiráð og önnur alþjóðastarfsemi
Til þessarar greinar teljast m.a:
– Starfsemi sendiráða, sendinefnda og fulltrúa erlendra ríkja þegar starfsemin
er talin í dvalarlandinu, en ekki í því landi sem skipar þá fulltrúa
Til þessarar greinar telst einnig:
– Starfsemi Sameinuðu þjóðanna, sérstofnana þeirra og svæðisstofnana
– Evrópubandalagið (EB)
– Evrópuráðið
– Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA)
– Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunin (OECD)
– Alþjóðahafrannsóknaráðið
– Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
– Alþjóðabankinn
– Tollasamvinnuráðið
– Samtök olíuútflutningsríkja (OPEC)
– Alþjóða Rauði krossinn
Til þessarar greinar telst ekki:
– Starfsemi utanríkisþjónustu og sendifulltrúa á hennar vegum í öðru ríki eða
hjá alþjóðastofnunum, sbr. 75.21

5. Lykilskrár milli ÍSAT 95 og Atvinnuvegaflokkunar Hagstofunnar 1970 (ISIC)
5.1 Lykill milli gamalla og nýrra atvinnugreinarnúmera
ISIC
nr.

ÍSAT
nr.

Starfsemi

97.00.0

Starfsemi hætt
Engin starfsemi

000

001
99.00.9

Erlend sendiráð, ræðismenn
Erlend sendiráð og önnur alþjóðastarfsemi

01.21.0
01.22.1
01.22.2
01.25.1
01.25.9
01.30.0

Almennur búrekstur
Nautgriparækt
Sauðfjárrækt
Hrossarækt
Blönduð búfjárrækt
Önnur ótalin búfjárrækt
Blandaður búskapur jarðyrkju og
búfjárræktar

ISIC
nr.

ÍSAT
nr.
02.02.0

030

Dýraveiðar
Dýraveiðar og tengd þjónusta

05.01.2

Útgerð verksmiðjuskipa
Útgerð vinnsluskipa

05.01.5

Hvalveiðar
Útgerð hvalveiðiskipa

01.50.0

Selveiðar
Dýraveiðar og tengd þjónusta

05.01.1

Togaraútgerð
Togaraútgerð

120

130

140
012
01.24.0

Alifuglabú
Alifuglarækt

01.23.0

Svínabú
Svínarækt

01.25.2

Loðdýrabú
Loðdýrabú

150
013

015

016
01.11.2
01.12.1
01.12.2
01.13.0
017

15.71.1

Fóðurframleiðslubú
Kornrækt, grasrækt og önnur
ræktun, þó ekki kartöflurækt
Framleiðsla húsdýrafóðurs

02.01.0

Ræktun nytjaskóga
Skógrækt og skógarhögg

01.11.1

018

05.01.4

Fiskiskipaútgerð, önnur
Útgerð fiskiskipa yfir 10 brl., þó
ekki togara og vinnsluskipa
Smábátaútgerð

05.02.1
05.02.2
05.02.3
05.02.4
05.02.5
92.72.0

Veiði í ám og vötnum, fiskeldi,
hafbeit
Seiðaeldi
Land- og kvíaeldi
Hafbeitarstöðvar
Eldi sjávardýra
Ræktun og veiði í ám og vötnum
Önnur ótalin tómstundastarfsemi

05.01.3

160

Garðyrkja, gróðurhús
Kartöflurækt
Ræktun grænmetis og garðplöntuframleiðsla
Blómarækt
Ræktun ávaxta og berja
201

15.13.0

Kjötiðnaður og slátrun
Slátrun, vinnsla og geymsla kjöts,
þó ekki alifuglakjöts
Slátrun, vinnsla og geymsla
alifuglakjöts
Kjötiðnaður

15.51.0
15.52.0

Mjólkuriðnaður
Mjólkurbú og ostagerð
Ísgerð

05.03.0
15.20.1
15.20.2

Hraðfrystihús, önnur fiskverkun
ót.a.
Þjónusta við fiskveiðar
Frysting fiskafurða
Saltfiskverkun

15.11.0
15.12.0

202
019
01.11.1

Kornrækt
Kornrækt, grasrækt og önnur
ræktun, þó ekki kartöflurækt

01.41.1
01.42.0

Þjónusta við búrekstur
Þjónusta við jarðyrkju
Þjónusta við búfjárrækt önnur en
dýralækningar

203
020

Þjónusta tengd skógrækt og
skógarhöggi

01.50.0
110

011

Starfsemi

206
ISIC-ÍSAT
ISIC
nr.

ÍSAT
nr.

Starfsemi

15.20.4
15.20.5
15.20.6

Hersla
Harðfiskverkun
Vinnsla á fersku sjávarfangi

15.20.3

Síldarsöltun
Síldarsöltun

204

205
15.20.8
15.20.9

Niðursuða, niðurlagning, reyking
sjávarvöru
Lagmetisiðja og framleiðsla sjávarrétta
Önnur ótalin fiskvinnsla

ISIC
nr.

ÍSAT
nr.
15.93.0
15.94.0
15.95.0

213
15.96.0
15.97.0
15.98.0

220
16.00.0

206
15.81.0

Brauðgerð, kökugerð
Brauðgerðir og bakarí

15.82.0

Kexgerð
Kex- og kökuframleiðsla

207

208
15.84.0

209
15.31.0
15.32.0
15.33.0
15.43.0
15.61.0
15.62.0
15.71.1
15.71.2
15.71.3
15.72.0
15.83.0
15.85.0
15.86.0
15.87.0
15.88.0
15.89.0

231

Matvælaiðnaður ót.a., fóðurblöndun
Vinnsla á kartöflum
Framleiðsla ávaxta- og grænmetissafa
Önnur ótalin vinnsla ávaxta og
grænmetis
Framleiðsla smjörlíkis og svipaðrar
feiti til manneldis
Framleiðsla á kornvöru
Framleiðsla á mjölva og mjölvavöru
Framleiðsla húsdýrafóðurs
Framleiðsla fiskeldisfóðurs
Framleiðsla þörungamjöls
Framleiðsla gæludýrafóðurs
Sykurframleiðsla
Framleiðsla á pastavörum og
svipuðum vörum
Te- og kaffiframleiðsla
Krydd- og bragðefnaframleiðsla
Framleiðsla á jafnblönduðum
matvælum, sjúkra- og sérfæði
Annar ótalinn matvælaiðnaður

15.91.0
15.92.0

Áfengisiðnaður
Framleiðsla eimaðra áfengra
drykkja
Framleiðsla á hráum spíritus

Ölgerð, gosdrykkjagerð
Bjórgerð
Maltgerð
Framleiðsla gosdrykkja og svipaðra
drykkja
Tóbaksiðnaður
Tóbaksiðnaður

24.70.0

17.60.0
17.71.0
17.72.0

Prjónavöruframleiðsla
Framleiðsla á hekl- og prjónvoð
Sokkaframleiðsla
Peysuframleiðsla

232

233
17.52.1
17.52.2
239
17.54.0

241
19.30.0
242
52.71.0

243
211

Framleiðsla á léttu víni
Framleiðsla annarra ávaxtavína
Framleiðsla á vermút og svipuðum
víntegundum

Ullarþvottur, framleiðsla garns,
teppa, dúka o.fl.
Forvinnsla og spuni á textíltrefjum
Vefnaður
Frágangur á textílum
Framleiðsla á teppum og mottum
Framleiðsla á trefjadúk, ekki ofnum,
og vörum úr honum, þó ekki fatnaði
Framleiðsla gerviþráðar

17.10.0
17.20.0
17.30.0
17.51.0
17.53.0

Sælgætisgerð
Súkkulaði- og sælgætisgerð; kakóframleiðsla

Starfsemi

17.20.0
17.71.0
17.72.0

Kaðla-, línu-, færa-, tauma- og
netagerð
Framleiðsla á köðlum, garni og
netum
Veiðarfæragerð
Spunavöruiðnaður ót.a.
Framleiðsla annarrar ótalinnar
textílvöru
Skógerð, önnur en gúmskógerð
Framleiðsla á skófatnaði
Skóviðgerðir
Viðgerðir á skóm og öðrum leðurvörum
Fatagerð ót.a. (sbr. nr. 232, 241
og 293)
Vefnaður
Sokkaframleiðsla
Peysuframleiðsla

207
ISIC-ÍSAT
ISIC
nr.

ÍSAT
nr.
18.10.0
18.21.0
18.22.0
18.23.0
18.24.0

244
17.40.1
17.40.2
17.40.9

Starfsemi

ISIC
nr.

21.22.0

Framleiðsla á leðurfatnaði
Framleiðsla á vinnufatnaði
Framleiðsla á yfirfatnaði, þó ekki
vinnufatnaði
Framleiðsla á undirfatnaði
Framleiðsla á öðrum ótöldum
fatnaði og fylgihlutum
Framleiðsla á öðrum tilbúnum
vörum úr spunaefni
Seglagerðir
Framleiðsla textílvöru til heimilisog innanhússnota
Önnur framleiðsla á tilbúinni
textílvöru

ÍSAT
nr.

21.23.0
21.24.0
21.25.0

281

20.40.0

Trétunnu-, trékassa- og körfugerð
Framleiðsla á umbúðum úr viði

Prentun
Prentun dagblaða
Offsett- og hæðarprentun
Sáldprentun
Önnur ótalin prentun
Önnur starfsemi tengd prentiðnaði

22.24.0

Prentmyndagerð
Prentsmíð

283
259
20.10.0
20.20.0
20.40.0
20.51.0
20.52.0

261

Trjávöruiðnaður ót.a.
Sögun, heflun og fúavörn á viði
Framleiðsla á krossviði, spónarplötum o.þ.h.
Framleiðsla á umbúðum úr viði
Framleiðsla annarrar viðarvöru
Framleiðsla vöru úr korki, hálmi og
fléttiefnum

36.15.0

Trésmiðjur, húsgagnagerð, húsgagnabólstrun
Framleiðsla einingahúsa og byggingareininga úr viði og öðrum
efniviði
Framleiðsla annars efnis til húsasmíða úr viði og öðrum efniviði
Sófa- og stólaframleiðsla; bólstrun
Framleiðsla á skrifstofu- og verslunarhúsgögnum, þó ekki stólum
Innréttingasmíði
Annar húsgagnaiðnaður og húsgagnaviðgerðir
Dýnuframleiðsla

21.11.0
21.12.0
37.20.0

Framleiðsla pappírsdeigs, pappírs og pappa
Framleiðsla á pappírskvoðu
Framleiðsla á pappír og pappa
Endurvinnsla á öðru en málmum

20.30.1

20.30.9
36.11.0
36.12.0
36.13.0
36.14.0

271

272
21.21.0

Pappa- og pappírsvörugerð
Framleiðsla á bylgjupappa og
umbúðum úr pappír og pappa

Framleiðsla vöru til heimilis- og
hreinlætisnota úr pappír og pappa
Framleiðsla á skrifpappír og
skrifstofuvörum úr pappír og pappa
Framleiðsla veggfóðurs
Framleiðsla annarrar pappírs- og
pappavöru

22.21.0
22.22.1
22.22.2
22.22.9
22.25.0
282

252

Starfsemi

22.23.0

284
22.11.1
22.11.2
22.12.1
22.12.2
22.13.0
22.14.0
22.15.0
291
18.30.0
19.10.0
293

Bókband
Bókband og frágangur prentaðs
máls
Útgáfa bóka, blaða og annarra
prentmuna
Bókaútgáfa með starfrækslu eigin
prentsmiðju
Bókaútgáfa án starfrækslu eigin
prentsmiðju
Dagblaðaútgáfa með starfrækslu
eigin prentsmiðju
Dagblaðaútgáfa án starfrækslu eigin
prentsmiðju
Tímaritaútgáfa
Útgáfa á hljóðrituðu efni
Önnur útgáfustarfsemi
Sútun og önnur verkun skinna
Sútun og litun loðskinna;
framleiðsla úr loðskinnum
Sútun á leðri

19.20.0

Leðurvörugerð (ekki skó- og fatagerð)
Framleiðsla á ferðatöskum,
handtöskum og skyldum vörum og
reiðtygjum

25.11.0

Gúmvörugerð (ekki fata), hjólbarðaviðgerðir
Framleiðsla á gúmmíhjólbörðum og
hjólbarðaslöngum
Sólun notaðra hjólbarða

300

25.12.0

208
ISIC-ÍSAT
ISIC
nr.

ÍSAT
nr.
25.13.0
50.20.0

Starfsemi

ISIC
nr.

ÍSAT
nr.

Önnur gúmmívöruframleiðsla
Bílaviðgerðir og viðhald; hjólbarðaviðgerðir

24.61.0
24.63.0
24.64.0
24.65.0

26.52.0
26.53.0

Kemískur undirstöðuiðnaður,
áburðarverksmiðja
Framleiðsla á iðnaðargasi
Framleiðsla á lit og litarefnum
Framleiðsla á öðrum ólífrænum
grunnefnum til efnaiðnaðar
Framleiðsla á öðrum lífrænum
grunnefnum til efnaiðnaðar
Framleiðsla á tilbúnum áburði o.fl.
Framleiðsla á plasthráefnum
Framleiðsla á gervigúmmíi til úrvinnslu
Framleiðsla á skordýra- og illgresiseyði og öðrum efnum til nota
í landbúnaði
Kalkframleiðsla
Gifsframleiðsla

15.22.0

Hvalvinnsla
Hvalvinnsla

311
24.11.0
24.12.0
24.13.0
24.14.0
24.15.0
24.16.0
24.17.0
24.20.0

312

313
15.41.0
15.42.0
314
15.20.7
15.41.0

Lifrarbræðsla, lýsishreinsun,
lýsishersla
Framleiðsla óhreinsaðrar olíu og
feiti
Framleiðsla hreinsaðrar olíu og feiti
Síldar- og loðnubræðsla, fiskmjölsvinnsla
Mjöl- og lýsisvinnsla
Framleiðsla óhreinsaðrar olíu og
feiti

24.66.0

Framleiðsla á sprengiefnum
Framleiðsla á rokgjörnum olíum
Framleiðsla á efnum til ljósmyndagerðar
Framleiðsla á hljóð- og myndböndum, seguldiskum og segulböndum fyrir tölvur
Annar ótalinn efnaiðnaður

10.10.0
10.20.0

Kolanám
Steinkolanám
Brúnkolanám

321

322
11.10.0
23.20.0

Olíuhreinsun
Vinnsla á hráolíu og jarðgasi
Framleiðsla á hreinsuðum olíuvörum

26.82.2
26.82.9

Asfalt- og tjörupappagerð o.fl.
Þakpappaframleiðsla
Annar ótalinn steinefnaiðnaður, þó
ekki málmiðnaður

26.40.0

Framleiðsla byggingavara úr leir
Framleiðsla á byggingarvörum úr
brenndum leir

329

331

332
26.11.0
26.12.0
26.13.0
26.14.0
26.15.0
333
26.21.0

315
24.30.0
24.62.0
319
24.41.0
24.42.0
24.51.0

24.52.0

Málningar-, lakk- og límgerð o.fl.
Framleiðsla á málningu, þekju-,
fylli- og þéttiefnum
Límframleiðsla
Sápugerð, lyfjagerð, kemísk
framleiðsla ót.a.
Framleiðsla á hráefnum til
lyfjagerðar
Lyfjagerð
Framleiðsla á sápu, hreinsi- og
þvottaefnum, hreingerningar- og
fægiefnum
Ilmvatns- og snyrtivöruframleiðsla

Starfsemi

26.22.0
26.23.0
26.24.0
26.25.0
26.26.0
26.30.0

334
26.51.0

Gleriðnaður, speglagerð
Framleiðsla á glerplötum
Skurður og vinnsla á glerplötum og
rúðugleri
Framleiðsla gleríláta
Glerullarframleiðsla
Annar gleriðnaður
Leirsmíði, postulínsiðnaður
Framleiðsla á nytjaleirmunum og
skrautmunum
Framleiðsla á hreinlætistækjum úr
leir og postulíni
Framleiðsla á einangrurum og
einangrunarefni úr postulíni
Framleiðsla annarrar leirvöru til
tæknilegra nota
Önnur leirmuna- og postulínsgerð
Framleiðsla eldfastrar leirvöru
Framleiðsla á flísum og hellum úr
leir og postulíni
Sementsgerð
Sementsframleiðsla

209
ISIC-ÍSAT
ISIC
nr.

ÍSAT
nr.

335
14.11.0
14.12.0
14.13.0
14.21.0
14.22.0
14.30.0

336
10.30.0
14.30.0
14.40.0
14.50.0

339
26.61.0
26.62.0
26.63.0
26.64.0
26.65.0
26.66.0
26.70.0
26.81.0
26.82.1
26.82.9

341
13.10.0
27.10.0
27.21.0
27.22.0
27.31.0
27.32.0
27.33.0
27.34.0

Starfsemi
Grjót-, malar- og sandnám, vikurvinnsla
Grjótnám til bygginga og mannvirkjagerðar
Kalksteins-, gifs- og krítarnám
Flögubergsnám
Malar- og sandnám; vikurnám
Leirnám, þ.m.t. vinnsla postulínsleirs
Nám og vinnsla á steinefnum til
efnaiðnaðar og áburðargerðar
Námugröftur ót.a.
Mótekja
Nám og vinnsla á steinefnum til
efnaiðnaðar og áburðargerðar
Saltvinnsla
Nám og vinnsla annarra ótalinna
hráefna úr jörðu
Steinsteypugerð, annar steinefnaiðnaður
Framleiðsla á byggingarefni úr
steinsteypu
Framleiðsla á bygggingarefni úr gifsi
Framleiðsla tilbúinnar steinsteypu
Framleiðsla steinlíms
Framleiðsla á vörum úr trefjasementi
Framleiðsla annarrar vöru úr steinsteypu, sementi og gifsi
Steinsmíði
Framleiðsla slípisteina og slípiefna
Steinullarframleiðsla
Annar ótalinn steinefnaiðnaður, þó
ekki málmiðnaður
Járnnám og frumvinnsla járns og
stáls
Járnnám
Járn- og stálframleiðsla; framleiðsla
spegiljárns
Framleiðsla steypujárns- og steypustálsröra
Framleiðsla járn- og stálröra
Kalddráttur
Kaldvölsun flatjárns og flatstáls
Kaldmótun
Vírdráttur

ISIC
nr.

ÍSAT
nr.
27.35.0

342
12.00.0
13.20.0
27.41.0
27.42.0
27.43.0
27.44.0
27.45.0

350
27.51.0
27.52.0
27.53.0
27.54.0
28.11.0

28.12.0
28.21.0
28.22.0
28.30.0
28.40.0
28.51.0
28.52.0
28.61.0
28.62.0
28.63.0
28.71.0
28.72.0
28.73.0
28.74.0

Starfsemi
Önnur ótalin frumvinnsla á járni og
stáli; framleiðsla járnblendis, þó
ekki spegiljárns
Frumvinnsla málma ót.a., álframleiðsla
Nám á úran- og þórínmálmgrýti
Nám annarra málma en járns, þó
ekki úran- og þórínmálmgrýtis
Framleiðsla góðmálma
Álframleiðsla
Blý-, sink- og tinframleiðsla
Koparframleiðsla
Framleiðsla annarra málma sem
ekki innihalda járn
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Járnsteypa
Stálsteypa
Málmsteypa úr léttmálmum
Önnur málmsteypa
Framleiðsla og viðgerðir á burðarvirkjum og byggingareiningum úr
málmi
Framleiðsla og viðgerðir á byggingarvöru úr málmum
Framleiðsla og viðgerðir geyma,
kera og íláta úr málmum
Framleiðsla og viðgerðir miðstöðvarofna og miðstöðvarkatla
Framleiðsla og viðgerðir á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum
Eldsmíði, önnur málmsmíði og
viðgerðir; sindurmótun
Meðferð og húðun málma
Almenn málmsmiðjuþjónusta og
blikksmíði
Framleiðsla og viðgerðir á hnífum,
verkfærum og ýmis konar járnvöru
Framleiðsla og viðgerðir á verkfærum
Framleiðsla á lásum og lömum
Framleiðsla og viðgerðir á stáltunnum og svipuðum ílátum
Framleiðsla á umbúðum úr léttmálmum
Framleiðsla á vörum úr vír
Framleiðsla á boltum, skrúfum,
keðjum og fjöðrum

210
ISIC-ÍSAT
ISIC
nr.

ÍSAT
nr.
28.75.0
29.11.0

29.12.0
29.13.0
29.14.0
29.21.0
29.22.0

29.23.0

29.24.0
29.31.0
29.32.0
29.40.0
29.51.0
29.52.0

29.53.1

29.53.2

29.53.9
29.54.0
29.55.0
29.56.0
29.60.0
29.72.0
37.10.0
52.74.0
72.50.0

Starfsemi
Önnur ótalin málmsmíði og við-gerðir
Framleiðsla og viðgerðir hreyfla og
hverfla, þó ekki í loftför, bíla og
vélhjól
Framleiðsla og viðgerðir á dælum
og þjöppum
Framleiðsla og viðgerðir á krönum
og lokum
Framleiðsla og viðgerðir á legum,
tannhjólum, drifum og drifbúnaði
Framleiðsla og viðhald á bræðsluofnum og brennurum
Framleiðsla og viðhald á lyftitækjum, spilum og öðrum færslubúnaði
Framleiðsla og viðhald á kæli- og
loftræstitækjum til annarra nota en
heimilisnota
Framleiðsla og viðhald annarra véla
til almennra nota
Dráttarvélasmíði og viðhald
Framleiðsla og viðhald annarra véla
til nota í landbúnaði og skógrækt
Framleiðsla smíðavéla og viðhald
Framleiðsla og viðhald véla til
málmvinnslu
Framleiðsla og viðhald véla til
námuvinnslu, sementsframleiðslu,
mannvirkjagerðar o.fl.
Framleiðsla og viðhald vélvirkra
véla fyrir fiskiðnað og annan matvælaiðnað
Framleiðsla og viðhald tölvustýrðra
véla fyrir fiskiðnað og annan matvælaiðnað
Framleiðsla og viðhald véla fyrir
drykkjarvöru- og tóbaksiðnað
Framleiðsla og viðhald véla fyrir
textíl-, fata- og leðuriðnað
Framleiðsla og viðhald véla fyrir
pappírsiðnað
Framleiðsla og viðhald annarra
ótalinna sérhæfðra véla
Vopna- og skotfæraframleiðsla
Framleiðsla heimilistækja, þó ekki
rafmagnstækja
Endurvinnsla málma og brotajárns
Aðrar ótaldar viðgerðir á hlutum til
einkanota og heimilisnota
Viðhald og viðgerðir á skrifstofu- og
bókhaldsvélum og tölvum

ISIC
nr.

ÍSAT
nr.

370
29.71.0
30.01.0
31.10.0
31.20.0
31.30.0
31.40.0
31.50.0
31.61.0
31.62.0
32.10.0

32.20.0

32.30.0

52.72.0
72.50.0

381

Starfsemi
Rafmagnsvöru- og -tækjagerð og
viðgerðir
Framleiðsla rafmagnstækja til
heimilisnota
Framleiðsla á skrifstofuvélum
Framleiðsla og viðgerðir rafhreyfla,
rafala og spennubreyta
Framleiðsla og viðhald á búnaði
fyrir dreifingu og stjórnkerfi raforku
Framleiðsla á einangruðum vírum
og strengjum
Framleiðsla og viðgerðir á rafgeymum og rafhlöðum
Framleiðsla og viðgerðir á ljósabúnaði og lömpum
Framleiðsla og viðgerðir raftækja í
hreyfla og ökutæki
Framleiðsla og viðgerðir annarra
ótalinna raftækja
Framleiðsla og viðgerðir á rafeindalömpum og öðrum íhlutum rafeindatækja
Framleiðsla og viðgerðir útvarps- og
sjónvarpssenda og tækja fyrir símtækni og símritun
Framleiðsla sjónvarps- og útvarpstækja, hátalara, loftneta og skyldrar
vöru
Viðgerðir á rafmagnsheimilistækjum
Viðhald og viðgerðir á skrifstofu- og
bókhaldsvélum og tölvum

35.11.0
35.12.0

Skipasmíði og viðgerðir
Skipasmíði og skipaviðgerðir
Smíði og viðgerðir skemmti- og
sportbáta

35.20.0

Járnbrautaiðnaður
Smíði og viðgerðir járnbrautar- og
sporvagna

382

383
34.10.0
34.20.0
34.30.0
50.20.0

Bílaviðgerðir, bílasmíði, smurstöðvar o.þ.h.
Bílaverksmiðjur
Smíði yfirbygginga og framleiðsla
tengi- og aftanívagna
Framleiðsla á íhlutum og aukahlutum í bíla
Bílaviðgerðir og viðhald; hjólbarðaviðgerðir
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ISIC-ÍSAT
ISIC
nr.

ÍSAT
nr.

385
52.74.0

Starfsemi

ISIC
nr.

Reiðhjólaviðgerðir
Aðrar ótaldar viðgerðir á hlutum til
einkanota og heimilisnota

ÍSAT
nr.
52.74.0

397
386
35.30.0

Flugvélaviðgerðir
Smíði og viðgerðir loftfara og geimfara

36.62.0
398

389
35.41.0
35.42.0
35.43.0
35.50.0

391
29.53.2

30.02.0
31.62.0
33.10.0

33.20.0

33.30.0
33.40.0
52.74.0

393
33.50.0
52.73.0

394
36.21.0
36.22.0

395
36.30.0

Önnur flutningstækjagerð og
viðgerðir
Framleiðsla bifhjóla
Framleiðsla reiðhjóla
Framleiðsla og viðgerðir farartækja
fyrir fatlaða
Framleiðsla og viðgerðir annarra
ótalinna farartækja

420

Skartvörugerð, góðmálmasmíði,
leturgröftur
Myntslátta
Skartgripasmíði og önnur ótalin
gull- og silfursmíði

431

Smíði og viðgerðir hljóðfæra
Hljóðfærasmíði

22.25.0
36.40.0
36.50.0
36.61.0
36.63.0
37.20.0

Iðnaður ót.a. (þ.m.t. leikfanga- og
skiltagerð)
Önnur starfsemi tengd prentiðnaði
Sportvörugerð
Leikfangagerð
Framleiðsla óekta skartgripa
Annar ótalinn iðnaður
Endurvinnsla á öðru en málmum

25.24.1

Úrsmíði og -viðgerðir
Úr- og klukkusmíði
Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum

Burstagerð
Burstagerð

25.24.9

25.22.0
25.23.0

399

Aðrar ótaldar viðgerðir á hlutum til
einkanota og heimilisnota

Plastvöruiðnaður ót.a.
Framleiðsla á plötum, rörum o.þ.h.
úr plastefnum
Framleiðsla á umbúðaplasti
Framleiðsla á byggingarvörum úr
plasti
Framleiðsla á plastvörum til nota í
sjávarútvegi
Önnur ótalin plastvöruframleiðsla

25.21.0

Smíði og viðgerðir vísinda- og
mælitækja
Framleiðsla og viðhald tölvustýrðra
véla fyrir fiskiðnað og annan matvælaiðnað
Framleiðsla á tölvum og öðrum
gagnavinnsluvélum
Framleiðsla og viðgerðir annarra
ótalinna raftækja
Framleiðsla og viðhald á lækningaog skurðlækningatækjum og
hjálpartækjum
Framleiðsla og viðhald á leiðsögutækjum og búnaði til mælinga,
eftirlits og prófana
Framleiðsla og viðhald á stjórnbúnaði fyrir iðnaðarframleiðslu
Framleiðsla á sjóntækjum, ljósmyndavélum o.þ.h.
Aðrar ótaldar viðgerðir á hlutum til
einkanota og heimilsnota

Starfsemi

410
01.41.1
01.41.2
45.11.0
45.12.0
45.20.0
45.32.0
45.45.0
45.50.0
71.32.0

45.20.0

45.20.0

432
45.20.0

Bygging og viðgerðir mannvirkja
Þjónusta við jarðyrkju
Skrúðgarðyrkja
Niðurrif bygginga og jarðvegsvinna
Boranir vegna bygginga og mannvirkja
Húsbyggingar og önnur mannvirkjagerð
Einangrun
Annar frágangur bygginga
Leiga á vinnuvélum með stjórnanda
Leiga vinnuvéla og tækja til byggingariðnaðar
Bygging og viðgerðir mannvirkja
í eigin þágu
Húsbyggingar og önnur mannvirkjagerð
Vega- og brúargerð opinberra aðila
Húsbyggingar og önnur mannvirkjagerð
Hafnar- og vitaframkvæmdir opinberra aðila
Húsbyggingar og önnur mannvirkjagerð
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ISIC-ÍSAT
ISIC
nr.

ÍSAT
nr.

433
45.20.0

Starfsemi
Raforkuvera- og rafveituframkvæmdir
Húsbyggingar og önnur mannvirkjagerð

ISIC
nr.

ÍSAT
nr.

497
45.43.0

511
434
45.20.0

437
90.00.0

Símaframkvæmdir án aðildar
verktaka
Húsbyggingar og önnur mannvirkjagerð
Vélasjóðir, áhaldahús sveitarfélaga o.fl.
Skólpveitur, sorphreinsun, hreinsunardeildir og skyld starfsemi

45.20.0

450
85.32.4

Önnur byggingarstarfsemi opinberra aðila
Húsbyggingar og önnur mannvirkjagerð
Unglingavinna á vegum sveitarfélaga
Félagsmiðstöðvar og æskulýðsstarfsemi

Rekstur rafstöðva, rafveitna
Rafmagnsveitur

40.30.0

Rekstur hitaveitna
Hitaveitur

41.00.0

Rekstur vatnsveitna
Vatnsveitur

513

521

522

611

Útflutningsverslun
Umboðsverslun með fisk og fiskafurðir

52.25.0

Heildsöludreifing áfengis og
tóbaks
Áfengisverslun

612

01.41.1
71.31.0

50.50.0
51.51.0

Mannvirkjagerð ót.a., ræktunarsambönd
Þjónusta við jarðyrkju
Leiga landbúnaðarvéla og -tækja
614

491
45.42.0

492
45.44.1
45.44.2

Húsamálun
Málningarvinna
Glerjun

45.41.0

Múrun
Múrverk

45.33.0

Pípulagning
Pípulagnir

52.46.1
52.46.2

50.10.1
50.10.2
50.30.0

Sala á bifreiðum, bifreiðavörum,
bílasala
Bílasala með nýja bíla
Bílasala með notaða bíla
Sala vara- og fylgihluta í bíla

51.44.1
51.44.2
51.53.0
51.54.0

493

494

495
45.31.0

496
45.43.0

Rafvirkjun
Raf- og boðlagnir; starfsemi rafverktaka
Veggfóðrun, gólfdúkalagning
Lagning gólf- og veggefna, þó ekki
úr viði

Olíuverslun, bensínstöðvar
Bensínstöðvar
Heildverslun með fast, fljótandi og
gaskennt eldsneyti og skyldar vörur
Byggingavöruverslun
Umboðsverslun með timbur og
byggingarefni
Heildverslun með postulín og glervöru
Heildverslun með hreingerningarefni
Heildverslun með timbur, byggingarefni og málningu
Heildverslun með járnvöru, vöru til
pípu- og hitalagna og búnað til þeirra
Heildverslun með annan ótalinn
búnað og vélar til nota í iðnaði,
verslun, siglingum og flugi
Byggingar- og járnvöruverslun
Málningar- og veggfóðurverslun

51.13.0

Húsasmíði
Húsasmíði og uppsetning innréttinga

Götu- og sorphreinsun o.fl.
Skólpveitur, sorphreinsun, hreinsunardeildir og skyld starfsemi

51.17.1

613
490

Teppalögn
Lagning gólf- og veggefna, þó ekki
úr viði

40.10.0

90.00.0
439

Starfsemi

51.65.9

615
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ISIC-ÍSAT
ISIC
nr.

ÍSAT
nr.
50.40.0

616
22.14.0
51.11.0

51.12.0
51.13.0
51.14.0

51.15.0
51.16.0
51.17.1
51.17.2
51.17.9
51.18.0
51.19.0
51.21.0
51.22.0
51.23.0
51.24.0
51.25.0
51.31.0
51.32.0
51.33.0
51.34.0
51.35.0
51.36.0
51.37.0
51.38.0
51.39.0

Starfsemi

ISIC
nr.

51.41.0
51.42.1
51.42.2
51.43.0

Sala, viðhald og viðgerðir vélhjóla
og torfærutækja, auka- og varahluta
í þau
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Útgáfa á hljóðrituðu efni
Umboðsverslun með hráefni úr
landbúnaði, lífdýr, hráefni til
vefjariðnaðar og hálfunna vöru
Umboðsverslun með eldsneyti,
málmgrýti, málma og efnavöru
Umboðsverslun með timbur og
byggingarefni
Umboðsverslun með vélar og
vélbúnað, iðnaðarvélar, skip og
loftför
Umboðsverslun með húsgögn,
heimilisbúnað, járnvöru og verkfæri
Umboðsverslun með vefnaðarvöru,
fatnað, skófatnað og leðurvöru
Umboðsverslun með fisk og fiskafurðir
Fiskmarkaðir
Umboðsverslun með aðra matvöru
en fisk, drykkjarvöru og tóbak
Umboðsverslun með aðra tiltekna
vöru og vöruflokka
Umboðsverslun með margs konar
vöru
Heildverslun með korn, fræ og
dýrafóður
Heildverslun með blóm og plöntur
Heildverslun með lífdýr
Heildverslun með húðir, skinn og leður
Heildverslun með óunnið tóbak
Heildverslun með ávexti og grænmeti
Heildverslun með kjöt og kjötvöru
Heildverslun með mjólkurafurðir,
egg, olíu til manneldis og feiti
Heildverslun með áfengi og aðra
drykkjarvöru
Heildverslun með tóbaksvöru
Heildverslun með sykur, súkkulaði
og sælgæti
Heildverslun með kaffi, te, kakó og
krydd
Heildverslun með fisk og fiskafurðir
Heildverslun með önnur matvæli,
drykkjarvöru og tóbak

ÍSAT
nr.

Starfsemi

51.70.0

Heildverslun með vefnaðarvöru
Heildverslun með fatnað
Heildverslun með skófatnað
Heildverslun með heimilistæki,
útvarps- og sjónvarpstæki, lampa,
rafmagnstæki o.þ.h.
Heildverslun með postulín og
glervöru
Heildverslun með hreingerningarefni
Heildverslun með ilmvatn og
snyrtivöru
Heildverslun með lyf og lækningavörur
Heildverslun með húsgögn
Heildverslun með teppi og önnur
gólfefni
Heildverslun með úr, sjóntæki og
ljósmyndavörur
Heildverslun með leikföng
Heildverslun með bækur, blöð og
ritföng
Heildverslun með annan ótalinn
varning til heimilisnota
Heildverslun með óunna málma og
málmgrýti
Heildverslun með efnavöru
Heildverslun með önnur hráefni og
hálfunnin efni
Heildverslun með úrgangsefni og
brotajárn
Heildverslun með smíðavélar til
málm- og trésmíða
Heildverslun með vélar til mannvirkjagerðar
Heildverslun með vélar til vefjariðnaðar og sauma- og prjónavélar
Heildverslun með tölvur, ritvélar
o.þ.h.
Heildverslun með skrifstofubúnað
Heildverslun með veiðarfæri og
fiskvinnsluvélar
Heildverslun með annan ótalinn
búnað og vélar til nota í iðnaði,
verslun, siglingum og flugi
Heildverslun með landbúnaðarvélar
og -tæki og hluti til þeirra
Önnur heildverslun

52.23.0

Fiskverslun í smásölu
Fiskbúðir

51.44.1
51.44.2
51.45.0
51.46.0
51.47.1
51.47.2
51.47.3
51.47.4
51.47.5
51.47.9
51.52.0
51.55.0
51.56.0
51.57.0
51.61.0
51.62.0
51.63.0
51.64.1
51.64.2
51.65.1
51.65.9

51.66.0

617
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ISIC-ÍSAT
ISIC
nr.

ÍSAT
nr.

618
52.11.2
52.21.0
52.22.0
52.24.0
52.27.0

Starfsemi

ISIC
nr.

ÍSAT
nr.
52.44.5
52.45.1
52.45.2

Matvöruverslun, önnur
Matvöruverslun með minna en 400
m² verslunarrými
Ávaxta- og grænmetisverslun
Kjötbúðir
Smásala á brauði, kökum og sætabrauði
Önnur smásala á matvöru, drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum

52.50.0

Búsáhaldaverslun
Smásala á heimilistækjum
Smásala á útvarps- og sjónvarpstækjum
Smásala á hljómplötum, geisladiskum o.þ.h.
Hljóðfæraverslun
Smásala á heimilistækjum, útvarpsog sjónvarpstækjum
Smásala á tölvum, skrifstofuvélum,
símum og fjarskiptabúnaði
Smásala á tjaldvögnum
Smásala á reiðhjólum
Smásala á barnavögnum og búnaði
fyrir smábörn
Smásala með notaða muni í verslunum

52.48.1
52.48.2
52.48.3
52.48.4

Úra-, skartgripa-, ljósmyndavöruverslun
Gleraugna- og sjóntækjaverslun
Ljósmyndavöruverslun
Skartgripaverslun
Úraverslun

52.33.0

Snyrtivöru- og hreinlætisvöruverslun
Snyrtivöru- og sápuverslun

52.45.3
52.45.4
52.45.9
52.49.3

619

55.30.1

Tóbaks-, sælgætisverslun, söluturnar
Söluturnar
Tóbaksverslun
Önnur smásala á matvöru, drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum
Matsölustaðir

52.48.8
52.48.9

Blómaverslun
Blómaverslun
Garðplöntustöðvar; túnþökusala

52.41.0
52.42.1
52.42.2
52.42.3
52.42.4
52.61.0

Vefnaðar-, fatnaðarvöru- og
tískuverslun
Vefnaðarvöruverslun
Kvenfataverslun
Herrafataverslun
Barnafataverslun
Blönduð fataverslun
Póstverslun og önnur fjarverslun

52.43.1

Skóverslun
Skóverslun

52.11.3
52.26.0
52.27.0

52.49.4
52.49.5
52.49.6

626
620

621

622

623
52.47.0
52.50.0

624
52.31.0
52.32.0

625
52.44.1
52.44.2
52.44.3
52.44.4

627

628
52.43.2
52.48.5
52.48.6
52.48.7
52.49.1
52.49.2
52.49.9
52.50.0

Bóka- og ritfangaverslun
Bóka- og ritfangaverslun
Smásala með notaða muni í verslunum
Lyfjaverslun, apótek, hjúkrunarvöruverslun
Apótek
Smásala lækninga- og hjúkrunarvöru
Búsáhalda-, heimilistækja- og
húsgagnaverslun
Húsgagnaverslun
Teppaverslun
Gluggatjaldaverslun
Lampa- og raftækjaverslun

52.61.0
52.62.0
52.63.0
629
52.11.1
52.12.0
631

Starfsemi

Sérverslun ót.a., pöntunarfélög
starfsmanna
Leðurvöruverslun
Gjafavöruverslun
Sportvöruverslun
Leikfangaverslun
Gæludýraverslun
Listmuna- og listaverkaverslun; gallerí
Önnur ótalin smásala í sér-verslunum
Smásala með notaða muni í verslunum
Póstverslun og önnur fjarverslun
Markaðir
Önnur smásala utan verslana
Blönduð verslun (kaupfélög,
stórmarkaðir)
Stórmarkaðir með minnst 400 m²
verslunarrými
Önnur blönduð smásala
Bankar, sjóðir ót.a., önnur
peningaviðskipti
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ISIC-ÍSAT
ISIC
nr.

ÍSAT
nr.
65.11.0
65.12.0
65.21.0
65.22.1
65.22.2
65.23.1
65.23.9
67.11.0
67.12.0
67.13.0

Starfsemi

85.33.1

Rekstur seðlabanka
Rekstur banka og sparisjóða
Eignarleiga
Fjárfestingarlánasjóðir
Starfsemi greiðslukortafyrirtækja
Verðbréfasjóðir
Önnur ótalin fjármálastarfsemi
Kauphallarstarfsemi
Verðbréfamiðlun
Önnur ótalin starfsemi tengd fjármálaþjónustu
Minningar- og styrktarsjóðir

65.12.0

Sparisjóðir
Rekstur banka og sparisjóða

92.71.0

Happdrætti
Happdrætti og veðmálastarfsemi

ISIC
nr.

ÍSAT
nr.
71.40.1
71.40.9

659

Fasteignarekstur, eignafélög
Leiga íbúðarhúsnæðis
Leiga atvinnuhúsnæðis
Leiga á landi og landréttindum
Annar fasteignarekstur
Báta- og skipaleiga
Rekstur eignarhaldsfélaga

60.10.0

Járnbrautarsamgöngur
Járnbrautasamgöngur

60.21.0
60.22.0

Rekstur strætisvagna, langferðabíla
Akstur strætisvagna og áætlunarbíla
Akstur leigubíla

712
633

634
51.14.0
70.11.0
70.12.0
70.31.0
74.84.0

641
66.02.1
66.02.2
66.02.9
75.30.0
649
66.01.0
66.03.0
67.20.0

Fasteignasala
Umboðsverslun með vélar og vélbúnað, iðnaðarvélar, skip og loftför
Lóða- og byggingarumsýsla, fjármögnun og sala fasteigna
Kaup og sala á eigin fasteignum
Fasteignamiðlun
Önnur ótalin viðskipti og sérhæfð
þjónusta
Almannatryggingar, lífeyris-,
sjúkrasjóðir
Sameignarsjóðir
Séreignarsjóðir
Aðrar lífeyristryggingar
Almannatryggingar

713
63.21.0
71.10.0
71.21.0
714
60.24.1
60.24.2
60.24.3
63.21.0

715
61.10.0
61.20.0
63.22.0

Vátryggingar, líftryggingar
Líftryggingar
Skaðatryggingar
Starfsemi tengd vátryggingafélögum
og lífeyrissjóðum

63.40.0
716

651
70.32.1
658
71.32.0
71.33.0
71.34.0

63.22.0

Húsfélög, lóðarfélög
Starfsemi húsfélaga íbúðareigenda
Útleiga lausafjármuna, myndbandaleiga
Leiga vinnuvéla og tækja til byggingariðnaðar
Leiga á skrifstofuvélum og tölvum
Önnur ótalin véla- og tækjaleiga

717
62.10.0
62.20.0
71.23.0
718

Myndbandaleiga
Leiga á öðrum ótöldum munum til
einka- og heimilisnota

70.20.1
70.20.2
70.20.3
70.32.9
71.22.0
74.15.0
711

632

Starfsemi

Fólksbílastöðvar, bílaleigur
Bílastöðvar; önnur þjónusta tengd
flutningum á landi
Bílaleiga
Leiga annarra tækja til landflutninga
Vöruflutningar á landi, sendibílastöðvar
Akstur sendibíla
Akstur vörubíla
Akstur flutningabíla
Bílastöðvar; önnur þjónusta tengd
flutningum á landi
Flutningar á sjó, útgerð kaupskipa
Millilanda- og strandsiglingar
Samgöngur á vatnaleiðum
Önnur þjónusta tengd flutningum á
sjó og vatnaleiðum
Önnur flutningamiðlun
Rekstur hafna og vita
Önnur þjónusta tengd flutningum á
sjó og vatnaleiðum
Flugrekstur
Áætlunarflug
Leiguflug og þjónustuflug
Leiga á loftförum
Rekstur flugvalla, þjónusta við flug
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nr.

ÍSAT
nr.
63.23.0
80.41.0

719

Starfsemi
Önnur þjónusta tengd flutningum í
lofti
Ökuskólar, flugskólar o.fl.

63.40.0

Ferðaskrifstofur, skipamiðlun,
flutningastarfsemi ót.a.
Vöruafgreiðsla
Bílastöðvar; önnur þjónusta tengd
flutningum á landi
Önnur þjónusta tengd flutningum á
sjó og vatnaleiðum
Rekstur ferðaskrifstofa og önnur
ótalin ferðaþjónusta
Önnur flutningamiðlun

63.12.0

Geymslustarfsemi, tollvörugeymslur
Vörugeymslur

64.11.0
64.20.0
65.12.0

Rekstur pósts og síma
Almenn póstþjónusta
Síma- og fjarskiptaþjónusta
Rekstur banka og sparisjóða

63.11.0
63.21.0
63.22.0
63.30.0

720

730

ISIC
nr.

ÍSAT
nr.

819

75.14.0
75.25.0

Stjórnsýsla sveitarfélaga
Almenn stjórnsýsla og löggjöf
Stjórnsýsla á sviði heilbrigðisþjónustu, mennta- og menningarmála og félagsmála, þó ekki
almannatryggingar
Þjónustustarfsemi fyrir hið opinbera
Slökkviliðs- og björgunarstarfsemi

80.30.0

Skólar á háskólastigi
Fræðslustarfsemi á æðra námsstigi

75.11.0
75.12.0

821

822

80.42.1

Menntaskólar, fjölbrautaskólar
Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – bóknám
Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – iðn- og verknám
Öldungadeildir framhaldsskóla

80.10.0

Grunnskólar, unglinga- og
héraðsskólar
Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi

80.21.0
80.22.0

823

824
811

75.13.0
75.14.0
75.23.0

Forsetaembætti, alþingi, stjórnarráð
Almenn stjórnsýsla og löggjöf
Stjórnsýsla á sviði heilbrigðisþjónustu, mennta- og menningarmála og félagsmála, þó ekki
almannatryggingar
Stjórnsýsla í þágu atvinnuveganna
Þjónustustarfsemi fyrir hið opinbera
Dómstólar og fangelsi

75.21.0

Utanríkisþjónusta, nema utanríkisráðuneyti
Utanríkisþjónusta

75.11.0
75.12.0

812

813
75.12.0

75.13.0
75.14.0
75.23.0
75.24.0
814
99.00.9

Stjórnsýsla ríkisins ót.a.
Stjórnsýsla á sviði heilbrigðisþjónustu,
mennta- og menningarmála og félagsmála, þó ekki almannatryggingar
Stjórnsýsla í þágu atvinnuveganna
Þjónustustarfsemi fyrir hið opinbera
Dómstólar og fangelsi
Löggæsla
Erlend sendiráð, íslenskt starfslið
Erlend sendiráð og önnur alþjóðastarfsemi

80.21.0
80.22.0
80.41.0
80.42.2
80.42.9

825

Sérskólar, tækniskóli, iðnskólar
Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – bóknám
Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – iðn- og verknám
Ökuskólar, flugskólar o.fl.
Tónlistarskólar
Önnur fullorðinsfræðsla og ótalin
fræðsla

85.11.3
85.11.4
85.11.5
85.12.1

Sjúkrahús, aðrar heilbrigðisstofnanir
Deildskipt sjúkrahús
Sjúkrahús með takmarkaða sérfræðiþjónustu
Endurhæfing
Hjúkrunarvistun
Áfengismeðferð
Heilsugæsla

85.13.1

Tannlæknastofur
Tannlækningar

85.12.1
85.12.2

Læknastofur
Heilsugæsla
Sérfræðiþjónusta lækna

85.11.1
85.11.2

826

827

828

Starfsemi

Dýralækningar
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nr.

ÍSAT
nr.

Starfsemi

85.20.0

Dýralækningar

85.33.9

Heilbrigðisþjónusta ót.a.
Tannsmíðar
Starfsemi sjúkraþjálfara
Starfsemi sálfræðinga
Rannsóknarstofur í læknisfræði
Sjúkraflutningar
Önnur heilbrigðisþjónusta

91.33.0

85.13.2
85.14.1
85.14.2
85.14.3
85.14.4
85.14.9

829

831

74.20.5
85.14.3

Rannsóknastofnanir
Rannsóknir og þróunarstarf í raunog tæknivísindum
Rannsóknir og þróunarstarf í félagsog hugvísindum
Jarðfræðilegar rannsóknir og
könnun jarðefna
Könnun lands
Rannsóknarstofur í læknisfræði

91.31.1
91.31.9

Trúmálastarfsemi
Þjóðkirkjan
Önnur trúfélög

85.31.3

Dvalarheimili og íbúðir aldraðra
Dvalarheimili fyrir aldraða

73.10.0
73.20.0
74.20.4

832

833

834
75.25.0
85.14.4
85.31.1
85.31.2
85.31.3
85.31.4
85.31.5
85.31.9
85.32.1
85.32.2
85.32.3
85.32.4
85.32.5
85.32.6
85.32.7
85.32.8
85.32.9
85.33.1

Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)
Slökkviliðs- og björgunarstarfsemi
Sjúkraflutningar
Heimili fyrir börn og unglinga
Vistun á einkaheimilum
Dvalarheimili fyrir aldraða
Heimili fyrir fatlaða
Stofnanir fyrir fíkniefnaneytendur
og áfengissjúklinga
Aðrar stofnanir
Daggæsla í heimahúsum
Leikskólar og önnur dagvistun barna
Skóladagheimili
Félagsmiðstöðvar og æskulýðsstarfsemi
Heimaþjónusta
Dagvistun fyrir fullorðna
Þjálfunarstöðvar, verndaðir vinnustaðir o.þ.h.
Líknarfélög og annað hjálparstarf
félagssamtaka
Félagsráðgjöf og félagsleg aðstoð
Minningar- og styrktarsjóðir

ISIC
nr.

ÍSAT
nr.

835
70.20.3
91.11.0
91.12.0
91.20.0
91.33.0
836
92.51.1
92.51.2
92.51.3
92.52.0

839

Starfsemi
Önnur ótalin félagsleg aðstoð án
dvalar á stofnun
Önnur ótalin félagastarfsemi
Hagsmunasamtök, starfsgreinasamtök
Leiga á landi og landréttindum
Félagastarfsemi atvinnuveganna og
vinnuveitenda
Starfsemi fagfélaga
Starfsemi stéttarfélaga
Önnur ótalin félagastarfsemi
Bókasöfn og önnur söfn
Almenningsbókasöfn
Þjóðbókasafn, rannsóknar- og
háskólabókasöfn
Skjalasöfn
Starfsemi annarra safna og varðveisla sögulegra staða og bygginga

91.12.0
91.32.0
91.33.0

Ýmis þjónusta ót.a., áhugamannafélög
Starfsemi fagfélaga
Starfsemi stjórnmálasamtaka
Önnur ótalin félagastarfsemi

74.11.0

Lögfræðiþjónusta
Lögfræðiþjónusta

841

842
74.12.0

843
11.20.0
74.20.1

74.20.2
74.20.3
74.20.4
74.20.5
74.20.9

Endurskoðun, bókhaldsþjónusta
Bókhaldsþjónusta, endurskoðun og
skattaráðgjöf

Tækniþjónusta (verkfræðingar,
arkitektar o.þ.h.)
Tækniþjónusta tengd hráolíu- og
jarðgassvinnslu
Verkfræðiráðgjöf og önnur tækniráðgjöf við byggingarframkvæmdir
og mannvirkjagerð
Verkfræðiráðgjöf varðandi framleiðslu- og véltækni
Starfsemi arkitekta og tækniráðgjöf
tengd byggingum
Jarðfræðilegar rannsóknir og
könnun jarðefna
Könnun lands
Önnur tækniráðgjöf verkfræðinga
og tæknifræðinga
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Starfsemi

74.83.2

Fjölritun, vélritun
Skrifstofuþjónusta

71.34.0
74.13.0

Auglýsingastofur, tísku-, fatahönnun
Starfsemi auglýsingastofa
Önnur auglýsingastarfsemi
Önnur ótalin viðskipti og sérhæfð
þjónusta

74.14.1
74.14.9
74.20.4

844

845
74.40.1
74.40.9
74.84.0

846
92.40.0
847
74.84.0

848
22.33.0
72.10.0
72.20.0
72.30.0
72.40.0
72.60.0

849
22.25.0
51.19.0
63.21.0
63.22.0
63.23.0
63.30.0
63.40.0
64.12.0
67.20.0
70.32.9
71.23.0
71.31.0
71.32.0
71.33.0

ISIC
nr.

74.20.5
74.20.6
74.30.0
74.40.9
74.50.0
74.60.0
74.70.0

Fréttaþjónusta
Starfsemi sjálfstæðra fréttastofa
Innheimtustarfsemi
Önnur ótalin viðskipti og sérhæfð
þjónusta
Tölvuþjónusta, forritun, hugbúnaðargerð
Fjölföldun tölvuefnis
Ráðgjöf varðandi tölvuvélbúnað
Hugbúnaðargerð; ráðgjöf varðandi
hugbúnað
Gagnavinnsla
Rekstur gagnabanka
Önnur starfsemi tengd tölvum og
gagnavinnslu
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.
Önnur starfsemi tengd prentiðnaði
Umboðsverslun með margs konar vöru
Bílastöðvar; önnur þjónusta tengd
flutningum á landi
Önnur þjónusta tengd flutningum á
sjó og vatnaleiðum
Önnur þjónusta tengd flutningum í
lofti
Rekstur ferðaskrifstofa og önnur
ótalin ferðaþjónusta
Önnur flutningamiðlun
Boðberaþjónusta, þó ekki almenn
póstþjónusta
Starfsemi tengd vátryggingafélögum
og lífeyrissjóðum
Annar fasteignarekstur
Leiga á loftförum
Leiga landbúnaðarvéla og -tækja
Leiga vinnuvéla og tækja til byggingariðnaðar
Leiga á skrifstofuvélum og tölvum

ÍSAT
nr.

74.82.0
74.83.1
74.83.2
74.84.0

851
22.32.0
92.11.0
92.12.0
92.13.0
852
22.31.0
74.84.0
91.33.0
92.31.0
92.32.0
92.34.0

853
92.20.0

854
92.61.0
92.62.0
859

Starfsemi
Önnur ótalin véla- og tækjaleiga
Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir
Landbúnaðarráðunautar
Rekstrarráðgjöf, þó ekki í landbúnaði
Jarðfræðilegar rannsóknir og könnun jarðefna
Könnun lands
Einkaleyfisskrifstofur
Tæknilegar prófanir og greining
Önnur auglýsingastarfsemi
Vinnumiðlun og ráðningarþjónusta
Eftirgrennslan og öryggisþjónusta
Ræstingar, sótthreinsun og meindýraeyðing
Pökkunarstarfsemi
Þýðingar og túlkun
Skrifstofuþjónusta
Önnur ótalin viðskipti og sérhæfð
þjónusta
Kvikmyndahús, kvikmynda- og
myndbandagerð
Fjölföldun myndefnis
Framleiðsla kvikmynda og myndbanda
Dreifing kvikmynda og myndbanda
Rekstur kvikmyndahúsa
Leiklistarstarfsemi, hljómsveitir,
hljóðver
Fjölföldun hljóðritaðs efnis
Önnur ótalin viðskipti og sérhæfð
þjónusta
Önnur ótalin félagastarfsemi
Starfsemi listamanna
Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir
menningarstarfsemi
Önnur ótalin menningar- og afþreyingarstarfsemi
Hljóðvarp, sjónvarp
Starfsemi útvarps- og sjónvarpsstöðva
Íþróttastarfsemi, ungmennafélög
Rekstur íþróttamannvirkja
Íþróttafélög; önnur íþróttastarfsemi
Skemmtanir ót.a. (samkomuhús,
félagsheimili)
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ISIC-ÍSAT
ISIC
nr.

ÍSAT
nr.
55.23.0
85.32.4
92.32.0
92.33.0
92.34.0
92.53.0
92.72.0

Bændagisting, orlofshúsasvæði og
önnur ótalin gisting
Félagsmiðstöðvar og æskulýðsstarfsemi
Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir
menningarstarfsemi
Rekstur skemmtigarða
Önnur ótalin menningar- og afþreyingarstarfsemi
Rekstur grasagarða, dýragarða og
þjóðgarða
Önnur ótalin tómstundastarfsemi

ISIC
nr.

ÍSAT
nr.

Starfsemi

93.02.0

Hárgreiðslu- og snyrtistofur

74.81.0

Ljósmyndastofur, framköllun
ljósmynda
Ljósmyndaþjónusta

91.31.1
93.03.0

Útfararþjónusta,
kirkjugarðar
Þjóðkirkjan
Útfararþjónusta

867

868

869

Heimilisaðstoð
Heimilishald með launuðu starfsfólki

74.70.0

Veitingastaðir, mötuneyti
Matsölustaðir
Skemmtistaðir með matsölu
Krár, kaffihús, dansstaðir o.fl.
Mötuneyti
Sala á tilbúnum mat

93.05.0

55.30.1
55.30.2
55.40.0
55.51.0
55.52.0

55.11.0
55.12.0
55.21.0
55.22.0

Gististaðir
Hótel með veitingasölu
Hótel og gistiheimili án veitingasölu
Farfuglaheimili og fjallaskálar
Tjaldstæði, þ. á m. hjólhýsastæði

93.01.0

Þvottahús, efnalaugar
Þvottahús og efnalaugar

861
95.00.0

862

863

864

866

Starfsemi

Hárgreiðslu-, rakara- og snyrtistofur

93.04.0

870

bálstofur,

Persónuleg þjónusta ót.a. (sólbaðstofur, heilsurækt)
Ræstingar, sótthreinsun og meindýraeyðing
Heilsuræktarstarfsemi, sólbaðstofur
o.þ.h.
Önnur ótalin persónuleg þjónustustarfsemi

92.31.0

Rithöfundar, listmálarar, myndhöggvarar, tónskáld
Starfsemi listamanna

99.00.1

Varnarliðið
Starfsemi Varnarliðsins

91.31.1
91.31.9

Prestsþjónusta
Þjóðkirkjan
Önnur trúfélög

98.00.0

Atvinnugrein ótilgreind
Ótilgreind starfsemi

900

935

980

5.2 Lykill milli nýrra og gamalla atvinnugreinarnúmera
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

Starfsemi

017
019

Kornrækt, grasrækt og önnur
ræktun, þó ekki kartöflurækt
Fóðurframleiðslubú
Kornrækt

016

Kartöflurækt
Garðyrkja, gróðurhús

016

Ræktun grænmetis og garðplöntuframleiðsla
Garðyrkja, gróðurhús

016

Blómarækt
Garðyrkja, gróðurhús

016

Ræktun ávaxta og berja
Garðyrkja, gróðurhús
Nautgriparækt
Almennur búrekstur

05.01.1

011

Sauðfjárrækt
Almennur búrekstur

05.01.2

011

Hrossarækt
Almennur búrekstur

05.01.3

011
013

Svínarækt
Svínabú

01.11.1

01.11.2

ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

Starfsemi

410

Skrúðgarðyrkja
Bygging og viðgerðir mannvirkja

020

Þjónusta við búfjárrækt önnur en
dýralækningar
Þjónusta við búrekstur

030
130

Dýraveiðar og tengd þjónusta
Dýraveiðar
Selveiðar

018

Skógrækt og skógarhögg
Ræktun nytjaskóga

020

Þjónusta tengd skógrækt og
skógarhöggi
Þjónusta við búrekstur

140

Togaraútgerð
Togaraútgerð

110

Útgerð vinnsluskipa
Útgerð verksmiðjuskipa

150

Útgerð fiskiskipa yfir 10 brl., þó
ekki togara og vinnsluskipa
Fiskiskipaútgerð, önnur

150

Smábátaútgerð
Fiskiskipaútgerð, önnur

120

Útgerð hvalveiðiskipa
Hvalveiðar

01.41.2

01.42.0

01.50.0
01.12.1

02.01.0
01.12.2

02.02.0
01.13.0

01.21.0
01.22.1

01.22.2
01.23.0

01.24.0
012
01.25.1
011
01.25.2

Alifuglarækt
Alifuglabú
Blönduð búfjárrækt
Almennur búrekstur

05.01.4

05.01.5
05.02.1

015

Loðdýrabú
Loðdýrabú

011

Önnur ótalin búfjárrækt
Almennur búrekstur
05.02.3

011

Blandaður búskapur jarðyrkju og
búfjárræktar
Almennur búrekstur
Þjónusta við jarðyrkju
Bygging og viðgerðir mannvirkja
Mannvirkjagerð ót.a., ræktunarsambönd
Þjónusta við búrekstur

05.02.4

160

Seiðaeldi
Veiði í ám og vötnum, fiskeldi,
hafbeit

160

Land- og kvíaeldi
Veiði í ám og vötnum, fiskeldi,
hafbeit

160

Hafbeitarstöðvar
Veiði í ám og vötnum, fiskeldi,
hafbeit

160

Eldi sjávardýra
Veiði í ám og vötnum, fiskeldi,
hafbeit

05.02.2
01.25.9

01.30.0

01.41.1
410
490
020

05.02.5

Ræktun og veiði í ám og vötnum
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Starfsemi

ÍSAT
nr.

160

Veiði í ám og vötnum, fiskeldi, hafbeit

14.22.0

203

Þjónusta við fiskveiðar
Hraðfrystihús, önnur fiskverkun ót.a.

321

Steinkolanám
Kolanám

321

Brúnkolanám
Kolanám

336

Mótekja
Námugröftur ót.a.

14.40.0

322

Vinnsla á hráolíu og jarðgasi
Olíuhreinsun

14.50.0

05.03.0

10.10.0
10.20.0

10.30.0
11.10.0

11.20.0
843
12.00.0
342

13.10.0
341
13.20.0
342

14.11.0
335
14.12.0

Tækniþjónusta tengd hráolíu- og
jarðgassvinnslu
Tækniþjónusta (verkfræðingar,
arkitektar o.þ.h.)
Nám á úran- og þórínmálmgrýti
Frumvinnsla málma ót.a., álframleiðsla
Járnnám
Járnnám og frumvinnsla járns og
stáls
Nám annarra málma en járns, þó
ekki úran- og þórínmálmgrýtis
Frumvinnsla málma ót.a., álframleiðsla
Grjótnám til bygginga og mannvirkjagerðar
Grjót-, malar- og sandnám, vikurvinnsla

335

14.30.0

Saltvinnsla
Námugröftur ót.a.

336

Nám og vinnsla annarra ótalinna
hráefna úr jörðu
Námugröftur ót.a.

201

Slátrun, vinnsla og geymsla kjöts,
þó ekki alifuglakjöts
Kjötiðnaður og slátrun

201

Slátrun, vinnsla og geymsla alifuglakjöts
Kjötiðnaður og slátrun

201

Kjötiðnaður
Kjötiðnaður og slátrun

15.13.0

15.20.1
203

Frysting fiskafurða
Hraðfrystihús, önnur fiskverkun
ót.a.

203

Saltfiskverkun
Hraðfrystihús, önnur fiskverkun
ót.a.

15.20.2

15.20.3
204

Flögubergsnám
Grjót-, malar- og sandnám, vikurvinnsla

15.20.5

335

Malar- og sandnám; vikurnám
Grjót-, malar- og sandnám, vikurvinnsla

15.20.6

335

14.21.0

336

15.12.0

15.20.4

Leirnám, þ.m.t. vinnsla postulínsleirs
Grjót-, malar- og sandnám, vikurvinnsla

336

15.11.0

Kalksteins-, gifs- og krítarnám
Grjót-, malar- og sandnám, vikurvinnsla

Starfsemi

Nám og vinnsla á steinefnum til
efnaiðnaðar og áburðargerðar
Grjót-, malar- og sandnám, vikurvinnsla
Námugröftur ót.a.

335

335

14.13.0

ISIC
nr.

Síldarsöltun
Síldarsöltun

203

Hersla
Hraðfrystihús, önnur fiskverkun
ót.a.

203

Harðfiskverkun
Hraðfrystihús, önnur fiskverkun
ót.a.

203

Vinnsla á fersku sjávarfangi
Hraðfrystihús, önnur fiskverkun
ót.a.
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

15.20.7
314
15.20.8
205

Starfsemi
Mjöl- og lýsisvinnsla
Síldar- og loðnubræðsla, fiskmjölsvinnsla
Lagmetisiðja og framleiðsla
sjávarrétta
Niðursuða, niðurlagning, reyking
sjávarvöru

ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

15.62.0
209

15.71.1
209
017

15.20.9
205
15.22.0
312
15.31.0

Önnur ótalin fiskvinnsla
Niðursuða, niðurlagning, reyking
sjávarvör
Hvalvinnsla
Hvalvinnsla

209

Vinnsla á kartöflum
Matvælaiðnaður ót.a., fóðurblöndun

209

Framleiðsla ávaxta- og grænmetissafa
Matvælaiðnaður ót.a., fóður-blöndun

209

Önnur ótalin vinnsla ávaxta og
grænmetis
Matvælaiðnaður ót.a., fóður-blöndun

15.71.2

15.41.0
314
313

15.42.0
313
15.43.0

Framleiðsla óhreinsaðrar olíu og
feiti
Síldar- og loðnubræðsla, fiskmjölsvinnsla
Lifrarbræðsla, lýsishreinsun, lýsishersla
Framleiðsla hreinsaðrar olíu og
feiti
Lifrarbræðsla, lýsishreinsun, lýsishersla

209

Framleiðsla þörungamjöls
Matvælaiðnaður ót.a., fóðurblöndun

209

Framleiðsla gæludýrafóðurs
Matvælaiðnaður ót.a., fóðurblöndun

15.71.3

Ísgerð
Mjólkuriðnaður

15.88.0

202

209

Sykurframleiðsla
Matvælaiðnaður ót.a., fóðurblöndun

208

Súkkulaði- og sælgætisgerð;
kakóframleiðsla
Sælgætisgerð

209

Framleiðsla á pastavörum og
svipuðum vörum
Matvælaiðnaður ót.a., fóðurblöndun

209

Te- og kaffiframleiðsla
Matvælaiðnaður ót.a., fóðurblöndun

209

Krydd- og bragðefnaframleiðsla
Matvælaiðnaður ót.a., fóðurblöndun

209

Framleiðsla á jafnblönduðum
matvælum, sjúkra- og sérfæði
Matvælaiðnaður ót.a., fóðurblöndun

209

Annar ótalinn matvælaiðnaður
Matvælaiðnaður ót.a., fóðurblöndun

15.85.0

15.87.0

Framleiðsla á kornvöru
Matvælaiðnaður ót.a., fóðurblöndun

Kex- og kökuframleiðsla
Kexgerð

15.84.0

Mjólkurbú og ostagerð
Mjólkuriðnaður

15.61.0

207

209

202
15.52.0

Brauðgerðir og bakarí
Brauðgerð, kökugerð

15.83.0

209
15.51.0

206
15.82.0

Framleiðsla smjörlíkis og svipaðrar feiti til manneldis
Matvælaiðnaður ót.a., fóðurblöndun

Framleiðsla húsdýrafóðurs
Matvælaiðnaður ót.a., fóðurblöndun
Fóðurframleiðslubú
Framleiðsla fiskeldisfóðurs
Matvælaiðnaður ót.a., fóðurblöndun

15.81.0
15.33.0

Framleiðsla á mjölva og mjölvavöru
Matvælaiðnaður ót.a., fóðurblöndun

209

15.72.0
15.32.0

Starfsemi

15.86.0

15.89.0
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

Starfsemi

211

Framleiðsla eimaðra áfengra
drykkja
Áfengisiðnaður

211

Framleiðsla á hráum spíritus
Áfengisiðnaður

15.91.0

15.92.0

15.93.0
211

Framleiðsla á léttu víni
Áfengisiðnaður

211

Framleiðsla annarra ávaxtavína
Áfengisiðnaður

211

Framleiðsla á vermút og svipuðum víntegundum
Áfengisiðnaður

213

Bjórgerð
Ölgerð, gosdrykkjagerð

213

Maltgerð
Ölgerð, gosdrykkjagerð

213

Framleiðsla gosdrykkja og svipaðra drykkja
Ölgerð, gosdrykkjagerð

220

Tóbaksiðnaður
Tóbaksiðnaður

15.94.0

15.95.0

15.96.0

15.97.0
15.98.0

16.00.0
17.10.0
231

17.20.0
231
243
17.30.0
231

17.40.1
244
17.40.2
244

Forvinnsla og spuni á textíltrefjum
Ullarþvottur, framleiðsla garns,
teppa, dúka o.fl.
Vefnaður
Ullarþvottur, framleiðsla garns,
teppa, dúka o.fl.
Fatagerð ót.a. (sbr. nr. 232, 241 og
293)
Frágangur á textílum
Ullarþvottur, framleiðsla garns,
teppa, dúka o.fl.
Seglagerðir
Framleiðsla á öðrum tilbúnum
vörum úr spunaefni
Framleiðsla textílvöru til
heimilis- og innanhússnota
Framleiðsla á öðrum tilbúnum
vörum úr spunaefni

ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

17.40.9
244

17.51.0
231
17.52.1

Starfsemi
Önnur framleiðsla á tilbúinni
textílvöru
Framleiðsla á öðrum tilbúnum
vörum úr spunaefni
Framleiðsla á teppum og mottum
Ullarþvottur, framleiðsla garns,
teppa, dúka o.fl.

233

Framleiðsla á köðlum, garni og
netum
Kaðla-, línu-, færa-, tauma- og netagerð

233

Veiðarfæragerð
Kaðla-, línu-, færa-, tauma- og netagerð

17.52.2
17.53.0

231

17.54.0

Framleiðsla á trefjadúk, ekki ofnum, og vörum úr honum, þó ekki
fatnaði
Ullarþvottur, framleiðsla garns,
teppa, dúka o.fl.

239

Framleiðsla annarrar ótalinnar
textílvöru
Spunavöruiðnaður ót.a.

232

Framleiðsla á hekl- og prjónvoð
Prjónavöruframleiðsla

232
243

Sokkaframleiðsla
Prjónavöruframleiðsla
Fatagerð ót.a. (sbr. nr. 232, 241 og 293)

232
243

Peysuframleiðsla
Prjónavöruframleiðsla
Fatagerð ót.a. (sbr. nr. 232, 241 og 293)

243

Framleiðsla á leðurfatnaði
Fatagerð ót.a. (sbr. nr. 232, 241 og 293)

243

Framleiðsla á vinnufatnaði
Fatagerð ót.a. (sbr. nr. 232, 241 og 293)

243

Framleiðsla á yfirfatnaði, þó ekki
vinnufatnaði
Fatagerð ót.a. (sbr. nr. 232, 241 og 293)

243

Framleiðsla á undirfatnaði
Fatagerð ót.a. (sbr. nr. 232, 241 og 293)

243

Framleiðsla á öðrum ótöldum
fatnaði og fylgihlutum
Fatagerð ót.a. (sbr. nr. 232, 241 og 293)

17.60.0

17.71.0

17.72.0

18.10.0
18.21.0

18.22.0

18.23.0

18.24.0
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

Starfsemi

21.21.0

291

Sútun og litun loðskinna; framleiðsla úr loðskinnum
Sútun og önnur verkun skinna
Sútun á leðri
Sútun og önnur verkun skinna

21.22.0

291

293

Framleiðsla á ferðatöskum, handtöskum og skyldum vörum og
reiðtygjum
Leðurvörugerð (ekki skó- og fatagerð)

241

Framleiðsla á skófatnaði
Skógerð, önnur en gúmskógerð

18.30.0

19.10.0

19.20.0

19.30.0

20.10.0
259

Sögun, heflun og fúavörn á viði
Trjávöruiðnaður ót.a.

259

Framleiðsla á krossviði, spónarplötum o.þ.h.
Trjávöruiðnaður ót.a.

20.20.0

20.30.1

261

Framleiðsla einingahúsa og byggingareininga úr viði og öðrum
efniviði
Trésmiðjur, húsgagnagerð, húsgagnabólstrun

ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

Starfsemi

272

Framleiðsla á bylgjupappa og
umbúðum úr pappír og pappa
Pappa- og pappírsvörugerð

272

Framleiðsla vöru til heimilis- og
hreinlætisnota úr pappír og
pappa
Pappa- og pappírsvörugerð

272

Framleiðsla á skrifpappír og skrifstofuvörum úr pappír og pappa
Pappa- og pappírsvörugerð

272

Framleiðsla veggfóðurs
Pappa- og pappírsvörugerð

272

Framleiðsla annarrar pappírs- og
pappavöru
Pappa- og pappírsvörugerð

21.23.0

21.24.0

21.25.0

22.11.1
284

22.11.2
284

20.30.9
261

Framleiðsla annars efnis til húsasmíða úr viði og öðrum efniviði
Trésmiðjur, húsgagnagerð, húsgagnabólstrun

22.12.1
284

20.40.0
259
252

Framleiðsla á umbúðum úr viði
Trjávöruiðnaður ót.a.
Trétunnu-, trékassa- og körfugerð

259

Framleiðsla annarrar viðarvöru
Trjávöruiðnaður ót.a.
22.13.0

259

Framleiðsla vöru úr korki, hálmi
og fléttiefnum
Trjávöruiðnaður ót.a.
Framleiðsla á pappírskvoðu
Framleiðsla pappírsdeigs, pappírs
og pappa

22.14.0

271

271

Framleiðsla á pappír og pappa
Framleiðsla pappírsdeigs, pappírs
og pappa

20.51.0

20.52.0

21.11.0

21.12.0

22.12.2
284

284

284
616
22.15.0

Bókaútgáfa með starfrækslu eigin
prentsmiðju
Útgáfa bóka, blaða og annarra
prentmuna
Bókaútgáfa án starfrækslu eigin
prentsmiðju
Útgáfa bóka, blaða og annarra
prentmuna
Dagblaðaútgáfa með starfrækslu
eigin prentsmiðju
Útgáfa bóka, blaða og annarra
prentmuna
Dagblaðaútgáfa án starfrækslu
eigin prentsmiðju
Útgáfa bóka, blaða og annarra
prentmuna
Tímaritaútgáfa
Útgáfa bóka, blaða og annarra prentmuna
Útgáfa á hljóðrituðu efni
Útgáfa bóka, blaða og annarra prentmuna
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Önnur útgáfustarfsemi
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.
284

Starfsemi
Útgáfa bóka, blaða og annarra prentmuna

ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

24.13.0
311

22.21.0
281

Prentun dagblaða
Prentun

281

Offsett- og hæðarprentun
Prentun

281

Sáldprentun
Prentun

24.14.0
22.22.1
22.22.2

22.22.9
281

Önnur ótalin prentun
Prentun

283

Bókband og frágangur prentaðs
máls
Bókband

282

Prentsmíð
Prentmyndagerð

22.23.0

22.24.0
22.25.0
281
399
849
22.31.0
852
22.32.0
851

22.33.0
848
23.20.0
322
24.11.0

Önnur starfsemi tengd prentiðnaði
Prentun
Iðnaður ót.a. (þ.m.t. leikfanga- og
skiltagerð)
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

24.15.0

311

315

319

Fjölföldun tölvuefnis
Tölvuþjónusta, forritun, hugbúnaðargerð

24.42.0

Framleiðsla á hreinsuðum olíuvörum
Olíuhreinsun

24.51.0

311

Framleiðsla á lit og litarefnum
Kemískur undirstöðuiðnaður,
áburðarverksmiðja

Framleiðsla á plasthráefnum
Kemískur undirstöðuiðnaður,
áburðarverksmiðja

24.20.0

24.41.0

Framleiðsla á iðnaðargasi
Kemískur undirstöðuiðnaður,
áburðarverksmiðja

311

311

Fjölföldun myndefnis
Kvikmyndahús, kvikmynda- og
myndbandagerð

Framleiðsla á öðrum lífrænum
grunnefnum til efnaiðnaðar
Kemískur undirstöðuiðnaður,
áburðarverksmiðja
Framleiðsla á tilbúnum áburði o.fl.
Kemískur undirstöðuiðnaður,
áburðarverksmiðja

24.17.0

24.30.0

Framleiðsla á öðrum ólífrænum
grunnefnum til efnaiðnaðar
Kemískur undirstöðuiðnaður,
áburðarverksmiðja

311
24.16.0

Fjölföldun hljóðritaðs efnis
Leiklistarstarfsemi, hljómsveitir,
hljóðver

311
24.12.0

311

Starfsemi

319

319

24.52.0
319

Framleiðsla á gervigúmmíi til
úrvinnslu
Kemískur undirstöðuiðnaður,
áburðarverksmiðja
Framleiðsla á skordýra- og illgresiseyði og öðrum efnum til nota í
landbúnaði
Kemískur undirstöðuiðnaður,
áburðarverksmiðja
Framleiðsla á málningu, þekju-,
fylli- og þéttiefnum
Málningar-, lakk- og límgerð o.fl.
Framleiðsla á hráefnum til lyfjagerðar
Sápugerð, lyfjagerð, kemísk
framleiðsla ót.a.
Lyfjagerð
Sápugerð, lyfjagerð,
framleiðsla ót.a.

kemísk

Framleiðsla á sápu, hreinsi- og
þvottaefnum, hreingerningar- og
fægiefnum
Sápugerð, lyfjagerð, kemísk
framleiðsla ót.a.
Ilmvatns- og snyrtivöruframleiðsla
Sápugerð, lyfjagerð, kemísk
framleiðsla ót.a.
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

24.61.0
319

24.62.0
315
24.63.0
319

24.64.0
319

Starfsemi

ÍSAT
nr.

Framleiðsla á sprengiefnum
Sápugerð, lyfjagerð, kemísk
framleiðsla ót.a.

25.24.1

Límframleiðsla
Málningar-, lakk- og límgerð o.fl.

25.24.9

Framleiðsla á rokgjörnum olíum
Sápugerð, lyfjagerð, kemísk framleiðsla ót.a.
Framleiðsla á efnum til
ljósmyndagerðar
Sápugerð, lyfjagerð, kemísk framleiðsla ót.a.

ISIC
nr.

Starfsemi

398

Framleiðsla á plastvörum til nota
í sjávarútvegi
Plastvöruiðnaður ót.a.

398

Önnur ótalin plastvöruframleiðsla
Plastvöruiðnaður ót.a.

332

Framleiðsla á glerplötum
Gleriðnaður, speglagerð

332

Skurður og vinnsla á glerplötum
og rúðugleri
Gleriðnaður, speglagerð

332

Framleiðsla gleríláta
Gleriðnaður, speglagerð

332

Glerullarframleiðsla
Gleriðnaður, speglagerð

332

Annar gleriðnaður
Gleriðnaður, speglagerð

333

Framleiðsla á nytjaleirmunum og
skrautmunum
Leirsmíði, postulínsiðnaður

333

Framleiðsla á hreinlætistækjum
úr leir og postulíni
Leirsmíði, postulínsiðnaður

333

Framleiðsla á einangrurum og
einangrunarefni úr postulíni
Leirsmíði, postulínsiðnaður

333

Framleiðsla annarrar leirvöru til
tæknilegra nota
Leirsmíði, postulínsiðnaður

333

Önnur leirmuna- og postulínsgerð
Leirsmíði, postulínsiðnaður

333

Framleiðsla eldfastrar leirvöru
Leirsmíði, postulínsiðnaður

333

Framleiðsla á flísum og hellum úr
leir og postulíni
Leirsmíði, postulínsiðnaður

26.11.0
26.12.0

26.13.0
24.65.0

319

Framleiðsla á hljóð- og myndböndum, seguldiskum og segulböndum fyrir tölvur
Sápugerð, lyfjagerð, kemísk framleiðsla ót.a.

26.14.0

26.15.0
24.66.0
319
24.70.0
231

25.11.0
300
25.12.0

Annar ótalinn efnaiðnaður
Sápugerð, lyfjagerð, kemísk framleiðsla ót.a.
Framleiðsla gerviþráðar
Ullarþvottur, framleiðsla garns,
teppa, dúka o.fl.
Framleiðsla á gúmmíhjólbörðum
og hjólbarðaslöngum
Gúmvörugerð (ekki fata), hjólbarðaviðgerðir

300

Sólun notaðra hjólbarða
Gúmvörugerð (ekki fata), hjólbarðaviðgerðir

300

Önnur gúmmívöruframleiðsla
Gúmvörugerð
(ekki
fata),
hjólbarðaviðgerðir

25.13.0

25.21.0
398

Framleiðsla á plötum, rörum
o.þ.h. úr plastefnum
Plastvöruiðnaður ót.a.

398

Framleiðsla á umbúðaplasti
Plastvöruiðnaður ót.a.

398

Framleiðsla á byggingarvörum úr
plasti
Plastvöruiðnaður ót.a.

25.22.0
25.23.0

26.21.0

26.22.0

26.23.0

26.24.0

26.25.0

26.26.0
26.30.0

26.40.0

Framleiðsla á byggingarvörum úr
brenndum leir
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

Starfsemi

331

Framleiðsla byggingavara úr leir

334

Sementsframleiðsla
Sementsgerð

26.51.0

ÍSAT
nr.

ISIC
nr.
339

26.82.2
329

26.52.0
311

Kalkframleiðsla
Kemískur undirstöðuiðnaður,
áburðarverksmiðja

311

Gifsframleiðsla
Kemískur undirstöðuiðnaður,
áburðarverksmiðja

26.82.9
339

26.53.0

329
27.10.0

26.61.0
339

Framleiðsla á byggingarefni úr
steinsteypu
Steinsteypugerð, annar steinefnaiðnaður

341
27.21.0

26.62.0
339

Framleiðsla á bygggingarefni úr
gifsi
Steinsteypugerð, annar steinefnaiðnaður

341

27.22.0
26.63.0
339
26.64.0
339

26.65.0
339
26.66.0
339

Framleiðsla tilbúinnar steinsteypu
Steinsteypugerð, annar steinefnaiðnaður
Framleiðsla steinlíms
Steinsteypugerð, annar steinefnaiðnaður
Framleiðsla á vörum úr trefjasementi
Steinsteypugerð, annar steinefnaiðnaður
Framleiðsla annarrar vöru úr
steinsteypu, sementi og gifsi
Steinsteypugerð, annar steinefnaiðnaður

339
26.81.0
339

26.82.1

Framleiðsla slípisteina og slípiefna
Steinsteypugerð, annar steinefnaiðnaður
Steinullarframleiðsla

Annar ótalinn steinefnaiðnaður,
þó ekki málmiðnaður
Steinsteypugerð, annar steinefnaiðnaður
Asfalt- og tjörupappagerð o.fl.
Járn- og stálframleiðsla; framleiðsla spegiljárns
Járnnám og frumvinnsla járns og
stáls
Framleiðsla steypujárns- og
steypustálsröra
Járnnám og frumvinnsla járns og
stáls

341

Kalddráttur
Járnnám og frumvinnsla járns og
stáls

341

Kaldvölsun flatjárns og flatstáls
Járnnám og frumvinnsla járns og
stáls

27.32.0

27.33.0
341
27.34.0
341

341

27.41.0
342
27.42.0

Þakpappaframleiðsla
Asfalt- og tjörupappagerð o.fl.

Framleiðsla járn- og stálröra
Járnnám og frumvinnsla járns og
stáls

27.31.0

Steinsmíði
Steinsteypugerð, annar steinefnaiðnaður

Steinsteypugerð, annar steinefnaiðnaður

341

27.35.0
26.70.0

Starfsemi

Kaldmótun
Járnnám og frumvinnsla járns og stáls
Vírdráttur
Járnnám og frumvinnsla járns og
stáls
Önnur ótalin frumvinnsla á járni
og stáli; framleiðsla járnblendis,
þó ekki spegiljárns
Járnnám og frumvinnsla járns og
stáls
Framleiðsla góðmálma
Frumvinnsla málma ót.a., álframleiðsla
Álframleiðsla
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.
342

27.43.0
342

27.44.0
342
27.45.0
342

27.51.0

Starfsemi
Frumvinnsla málma ót.a., álframleiðsla
Blý-, sink- og tinframleiðsla
Frumvinnsla málma ót.a., álframleiðsla

Framleiðsla annarra málma sem
ekki innihalda járn
Frumvinnsla málma ót.a., álframleiðsla
Járnsteypa
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur

350

Stálsteypa
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur

27.53.0
350

Málmsteypa úr léttmálmum
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur

350

Önnur málmsteypa
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur

27.54.0

28.11.0

350
28.12.0
350

28.21.0
350
28.22.0
350

350

28.40.0
350
28.51.0
350

28.52.0
350
28.61.0

350

28.62.0
350
28.63.0
350

Framleiðsla og viðgerðir á burðarvirkjum og byggingareiningum
úr málmi
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur

28.71.0

Framleiðsla og viðgerðir á byggingarvöru úr málmum
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur

28.72.0

Framleiðsla og viðgerðir geyma,
kera og íláta úr málmum
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur

28.73.0

Framleiðsla og viðgerðir miðstöðvarofna og miðstöðvarkatla
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur

ISIC
nr.

28.30.0

Koparframleiðsla
Frumvinnsla málma ót.a., álframleiðsla

350
27.52.0

ÍSAT
nr.

350

350

350
28.74.0
350

Starfsemi
Framleiðsla og viðgerðir á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Eldsmíði, önnur málmsmíði og
viðgerðir; sindurmótun
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Meðferð og húðun málma
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Almenn málmsmiðjuþjónusta og
blikksmíði
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla og viðgerðir á hnífum, verkfærum og ýmis konar
járnvöru
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla og viðgerðir á verkfærum
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla á lásum og lömum
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla og viðgerðir á
stáltunnum og svipuðum ílátum
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla á umbúðum úr léttmálmum
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla á vörum úr vír
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla á boltum, skrúfum,
keðjum og fjöðrum
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

28.75.0
350
29.11.0

350

29.12.0
350
29.13.0
350

29.14.0
350
29.21.0
350

29.22.0

350

Starfsemi

ÍSAT
nr.

Önnur ótalin málmsmíði og
viðgerðir
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur

29.32.0

Framleiðsla og viðgerðir hreyfla
og hverfla, þó ekki í loftför, bíla
og vélhjól
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur

29.40.0

Framleiðsla og viðgerðir á dælum
og þjöppum
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla og viðgerðir á
krönum og lokum
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur

350

350

29.51.0
350
29.52.0

350

29.53.1

Framleiðsla og viðgerðir á legum,
tannhjólum, drifum og drifbúnaði
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla og viðhald á
bræðsluofnum og brennurum
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla og viðhald á lyftitækjum, spilum og öðrum færslubúnaði
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur

ISIC
nr.

350
29.53.2

350
391

29.53.9
350

29.23.0

350

29.24.0
350
29.31.0
350

Framleiðsla og viðhald á kæli- og
loftræstitækjum til annarra nota
en heimilisnota
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla og viðhald annarra
véla til almennra nota
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Dráttarvélasmíði og viðhald
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur

29.54.0
350

29.55.0
350
29.56.0

Starfsemi
Framleiðsla og viðhald annarra véla
til nota í landbúnaði og skóg-rækt
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla smíðavéla og viðhald
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla og viðhald véla til
málmvinnslu
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla og viðhald véla til
námuvinnslu, sementsframleiðslu, mannvirkjagerðar o.fl.
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla og viðhald vélvirkra
véla fyrir fiskiðnað og annan matvælaiðnað
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla og viðhald tölvustýrðra véla fyrir fiskiðnað og
annan matvælaiðnað
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Smíði og viðgerðir vísinda- og
mælitækja
Framleiðsla og viðhald véla fyrir
drykkjarvöru- og tóbaksiðnað
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla og viðhald véla fyrir
textíl-, fata- og leðuriðnað
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla og viðhald véla fyrir
pappírsiðnað
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla og viðhald annarra
ótalinna sérhæfðra véla
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.
350

29.60.0
350

29.71.0
370
29.72.0
350

Starfsemi

ÍSAT
nr.

Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Vopna- og skotfæraframleiðsla
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Framleiðsla rafmagnstækja til
heimilisnota
Rafmagnsvöru- og -tækjagerð og
viðgerðir

ISIC
nr.
370

31.62.0
370
391

32.10.0

Framleiðsla heimilistækja, þó
ekki rafmagnstækja
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur

370
32.20.0

30.01.0
370
30.02.0
391

31.10.0
370
31.20.0
370

31.30.0
370
31.40.0
370

31.50.0
370
31.61.0

Framleiðsla á skrifstofuvélum
Rafmagnsvöru- og -tækjagerð og
viðgerðir
Framleiðsla á tölvum og öðrum
gagnavinnsluvélum
Smíði og viðgerðir vísinda- og
mælitækja
Framleiðsla og viðgerðir rafhreyfla,
rafala og spennubreyta
Rafmagnsvöru- og -tækjagerð og
viðgerðir
Framleiðsla og viðhald á búnaði
fyrir dreifingu og stjórnkerfi raforku
Rafmagnsvöru- og -tækjagerð og
viðgerðir

370

32.30.0

370
33.10.0

391

33.20.0

Framleiðsla á einangruðum
vírum og strengjum
Rafmagnsvöru- og -tækjagerð og
viðgerðir
Framleiðsla og viðgerðir á rafgeymum og rafhlöðum
Rafmagnsvöru- og -tækjagerð og
viðgerðir
Framleiðsla og viðgerðir á ljósabúnaði og lömpum
Rafmagnsvöru- og -tækjagerð og
viðgerðir
Framleiðsla og viðgerðir raftækja
í hreyfla og ökutæki

391
33.30.0
391

33.40.0
391
33.50.0
393

Starfsemi
Rafmagnsvöru- og -tækjagerð og
viðgerðir
Framleiðsla og viðgerðir annarra
ótalinna raftækja
Rafmagnsvöru- og -tækjagerð og
viðgerðir
Smíði og viðgerðir vísinda- og
mælitækja
Framleiðsla og viðgerðir á rafeindalömpum og öðrum íhlutum
rafeindatækja
Rafmagnsvöru- og -tækjagerð og
viðgerðir
Framleiðsla og viðgerðir útvarpsog sjónvarpssenda og tækja fyrir
símtækni og símritun
Rafmagnsvöru- og -tækjagerð og
viðgerðir
Framleiðsla sjónvarps- og útvarpstækja, hátalara, loftneta og
skyldrar vöru
Rafmagnsvöru- og -tækjagerð og
viðgerðir
Framleiðsla og viðhald á lækninga- og skurðlækningatækjum og
hjálpartækjum
Smíði og viðgerðir vísinda- og
mælitækja
Framleiðsla og viðhald á leiðsögutækjum og búnaði til
mælinga, eftirlits og prófana
Smíði og viðgerðir vísinda- og
mælitækja
Framleiðsla og viðhald á stjórnbúnaði fyrir iðnaðarframleiðslu
Smíði og viðgerðir vísinda- og
mælitækja
Framleiðsla á sjóntækjum, ljósmyndavélum o.þ.h.
Smíði og viðgerðir vísinda- og
mælitækja
Úr- og klukkusmíði
Úrsmíði og -viðgerðir
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

34.10.0
383
34.20.0
383

34.30.0

Starfsemi
Bílaverksmiðjur
Bílaviðgerðir, bílasmíði, smurstöðvar o.þ.h.
Smíði yfirbygginga og framleiðsla
tengi- og aftanívagna
Bílaviðgerðir, bílasmíði, smurstöðvar o.þ.h.

ÍSAT
nr.
36.12.0

261

36.13.0
261

Framleiðsla á íhlutum og
aukahlutum í bíla
Bílaviðgerðir, bílasmíði, smurstöðvar o.þ.h.

36.14.0

Skipasmíði og skipaviðgerðir
Skipasmíði og viðgerðir

36.15.0

381

36.21.0

381

Smíði og viðgerðir skemmti- og
sportbáta
Skipasmíði og viðgerðir

36.22.0

382

Smíði og viðgerðir járnbrautarog sporvagna
Járnbrautaiðnaður

386

Smíði og viðgerðir loftfara og
geimfara
Flugvélaviðgerðir

383
35.11.0

35.12.0

35.20.0

ISIC
nr.

261

389

35.42.0
389
35.43.0
389

35.50.0
389

36.40.0

Framleiðsla reiðhjóla
Önnur flutningstækjagerð og
viðgerðir

36.50.0

Framleiðsla og viðgerðir farartækja fyrir fatlaða
Önnur flutningstækjagerð og
viðgerðir
Framleiðsla og viðgerðir annarra
ótalinna farartækja
Önnur flutningstækjagerð og
viðgerðir

Myntslátta
Skartvörugerð, góðmálmasmíði,
leturgröftur

261

Sófa- og stólaframleiðsla; bólstrun
Trésmiðjur, húsgagnagerð, húsgagnabólstrun

Hljóðfærasmíði
Smíði og viðgerðir hljóðfæra
Sportvörugerð
Iðnaður ót.a. (þ.m.t. leikfanga- og
skiltagerð)

399

Leikfangagerð
Iðnaður ót.a. (þ.m.t. leikfanga- og
skiltagerð)

399

Framleiðsla óekta skartgripa
Iðnaður ót.a. (þ.m.t. leikfanga- og
skiltagerð)

36.61.0

36.62.0
397
36.63.0

37.10.0

Skartgripasmíði og önnur ótalin
gull- og silfursmíði
Skartvörugerð, góðmálmasmíði,
leturgröftur

399

399
36.11.0

Annar húsgagnaiðnaður og húsgagnaviðgerðir
Trésmiðjur, húsgagnagerð, húsgagnabólstrun

394

36.30.0

Framleiðsla bifhjóla
Önnur flutningstækjagerð og
viðgerðir

Innréttingasmíði
Trésmiðjur, húsgagnagerð, húsgagnabólstrun

Dýnuframleiðsla
Trésmiðjur, húsgagnagerð, húsgagnabólstrun

395
35.41.0

Framleiðsla á skrifstofu- og verslunarhúsgögnum, þó ekki stólum
Trésmiðjur, húsgagnagerð, húsgagnabólstrun

261

394
35.30.0

Starfsemi

Burstagerð
Burstagerð
Annar ótalinn iðnaður
Iðnaður ót.a. (þ.m.t. leikfanga- og
skiltagerð)
Endurvinnsla málma og brotajárns
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.
350

37.20.0
271
399
40.10.0

Starfsemi
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur

45.42.0

Endurvinnsla á öðru en málmum
Framleiðsla pappírsdeigs, pappírs
og pappa
Iðnaður ót.a. (þ.m.t. leikfanga- og
skiltagerð)

45.43.0

511

Rafmagnsveitur
Rekstur rafstöðva, rafveitna

513

Hitaveitur
Rekstur hitaveitna

521

Vatnsveitur
Rekstur vatnsveitna

410

Niðurrif bygginga og jarðvegsvinna
Bygging og viðgerðir mannvirkja

410

Boranir vegna bygginga og
mannvirkja
Bygging og viðgerðir mannvirkja

40.30.0
41.00.0

45.11.0
45.12.0

45.20.0
410
432
431
420
439
433
434
45.31.0

Húsbyggingar
og
önnur
mannvirkjagerð
Bygging og viðgerðir mannvirkja
Hafnar- og vitaframkvæmdir opinberra aðila
Vega- og brúargerð opinberra aðila
Bygging og viðgerðir mannvirkja í
eigin þágu
Önnur byggingarstarfsemi opinberra
aðila
Raforkuvera- og rafveituframkvæmdir
Símaframkvæmdir án aðildar
verktaka

495

Raf- og boðlagnir; starfsemi
rafverktaka
Rafvirkjun

410

Einangrun
Bygging og viðgerðir mannvirkja

494

Pípulagnir
Pípulagning

493

Múrverk
Múrun

45.32.0
45.33.0

45.41.0

ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

Starfsemi

491

Húsasmíði og uppsetning innréttinga
Húsasmíði

497
496

Lagning gólf- og veggefna, þó ekki
úr viði
Teppalögn
Veggfóðrun, gólfdúkalagning

492

Málningarvinna
Húsamálun

492

Glerjun
Húsamálun

410

Annar frágangur bygginga
Bygging og viðgerðir mannvirkja

410

Leiga á vinnuvélum með stjórnanda
Bygging og viðgerðir mannvirkja

45.44.1

45.44.2
45.45.0

45.50.0
50.10.1
615

Bílasala með nýja bíla
Sala á bifreiðum, bifreiðavörum,
bílasala

615

Bílasala með notaða bíla
Sala á bifreiðum, bifreiðavörum,
bílasala

50.10.2

50.20.0
300
383

50.30.0
615
50.40.0

615

50.50.0
613
51.11.0

Bílaviðgerðir og viðhald; hjólbarðaviðgerðir
Gúmvörugerð (ekki fata), hjólbarðaviðgerðir
Bílaviðgerðir, bílasmíði, smurstöðvar
o.þ.h.
Sala vara- og fylgihluta í bíla
Sala á bifreiðum, bifreiðavörum,
bílasala
Sala, viðhald og viðgerðir vélhjóla
og torfærutækja, auka- og varahluta í þau
Sala á bifreiðum, bifreiðavörum,
bílasala
Bensínstöðvar
Olíuverslun, bensínstöðvar
Umboðsverslun með hráefni úr
landbúnaði, lífdýr, hráefni til
vefjariðnaðar og hálfunna vöru
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.
616

Starfsemi
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun

ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

51.19.0
616

51.12.0
616

51.13.0
616
614

Umboðsverslun með eldsneyti,
málmgrýti, málma og efnavöru
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Umboðsverslun með timbur og
byggingarefni
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Byggingavöruverslun

849
51.21.0
616
51.22.0
616

51.14.0

616
634

Umboðsverslun með vélar og
vélbúnað, iðnaðarvélar, skip og
loftför
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Fasteignasala

51.23.0
616
51.24.0

51.15.0

616

Umboðsverslun með húsgögn,
heimilisbúnað, járnvöru og
verkfæri
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun

616

51.25.0
616

51.16.0

616

51.17.1
611
616
51.17.2
616

51.17.9
616
51.18.0
616

Umboðsverslun með vefnaðarvöru, fatnað, skófatnað og leðurvöru
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Umboðsverslun með fisk og
fiskafurðir
Útflutningsverslun
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Fiskmarkaðir
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Umboðsverslun með aðra matvöru
en fisk, drykkjarvöru og tóbak
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Umboðsverslun með aðra tiltekna
vöru og vöruflokka
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun

51.31.0
616

51.32.0
616
51.33.0
616

51.34.0
616
51.35.0
616

Starfsemi
Umboðsverslun með margs konar
vöru
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.
Heildverslun með korn, fræ og
dýrafóður
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með blóm og
plöntur
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með lífdýr
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með húðir, skinn og
leður
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með óunnið tóbak
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með ávexti og
grænmeti
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með kjöt og
kjötvöru
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með mjólkurafurðir,
egg, olíu til manneldis og feiti
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með áfengi og aðra
drykkjarvöru
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með tóbaksvöru
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
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ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

51.36.0
616

51.37.0
616
51.38.0
616

Starfsemi

ÍSAT
nr.

Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun

51.46.0

Heildverslun með kaffi, te, kakó
og krydd
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun

51.47.1

616

616
51.47.2

Heildverslun með fisk og fiskafurðir
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun

616

Heildverslun með önnur matvæli,
drykkjarvöru og tóbak
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun

51.47.3

Heildverslun með vefnaðarvöru
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun

51.47.4

616

Heildverslun með fatnað
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun

51.47.5

616

51.39.0
616
51.41.0

51.42.1

51.42.2
616

Heildverslun með skófatnað
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun

ISIC
nr.

616

616

616
51.47.9
616

51.43.0

616
51.44.1
616
614
51.44.2
614
616
51.45.0
616

Heildverslun með heimilistæki,
útvarps- og sjónvarpstæki, lampa,
rafmagnstæki o.þ.h.
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með postulín og
glervöru
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Byggingavöruverslun
Heildverslun með hreingerningarefni
Byggingavöruverslun
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með ilmvatn og
snyrtivöru
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun

51.51.0
613
51.52.0
616

51.53.0

Starfsemi
Heildverslun með lyf og lækningavörur
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með húsgögn
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með teppi og önnur
gólfefni
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með úr, sjóntæki og
ljósmyndavörur
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með leikföng
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með bækur, blöð og
ritföng
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með annan ótalinn
varning til heimilisnota
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með fast, fljótandi og
gaskennt eldsneyti og skyldar vörur
Olíuverslun, bensínstöðvar
Heildverslun með óunna málma
og málmgrýti
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun

614

Heildverslun með timbur, byggingarefni og málningu
Byggingavöruverslun

614

Heildverslun með járnvöru, vöru til
pípu- og hitalagna og búnað til þeirra
Byggingavöruverslun

51.54.0

51.55.0
616

Heildverslun með efnavöru
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
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ÍSAT
nr.
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nr.

51.56.0
616

Starfsemi
Heildverslun með önnur hráefni
og hálfunnin efni
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun

ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

51.70.0
616

52.11.1
51.57.0
616

Heildverslun með úrgangsefni og
brotajárn
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun

629
52.11.2

51.61.0
616
51.62.0
616

51.63.0
616
51.64.1
616

51.64.2
616
51.65.1
616

51.65.9

614
616
51.66.0
616

Heildverslun með smíðavélar til
málm- og trésmíða
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með vélar til mannvirkjagerðar
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með vélar til vefjariðnaðar og sauma- og prjónavélar
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með tölvur, ritvélar
o.þ.h.
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með skrifstofubúnað
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með veiðarfæri og
fiskvinnsluvélar
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með annan ótalinn
búnað og vélar til nota í iðnaði,
verslun, siglingum og flugi
Byggingavöruverslun
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Heildverslun með landbúnaðarvélar og -tæki og hluti til þeirra
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun

Önnur heildverslun
Heildsöluverslun ót.a., umboðsverslun
Stórmarkaðir með minnst 400 m²
verslunarrými
Blönduð verslun (kaupfélög,
stórmarkaðir)

618

Matvöruverslun með minna en
400 m² verslunarrými
Matvöruverslun, önnur

619

Söluturnar
Tóbaks-, sælgætisverslun, söluturnar

52.11.3
52.12.0
629

52.21.0

Önnur blönduð smásala
Blönduð verslun (kaupfélög, stórmarkaðir)

618

Ávaxta- og grænmetisverslun
Matvöruverslun, önnur

618

Kjötbúðir
Matvöruverslun, önnur

617

Fiskbúðir
Fiskverslun í smásölu

618

Smásala á brauði, kökum og
sætabrauði
Matvöruverslun, önnur

612

Áfengisverslun
Heildsöludreifing áfengis og tóbaks

619

Tóbaksverslun
Tóbaks-, sælgætisverslun, söluturnar

618
619

Önnur smásala á matvöru,
drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum
Matvöruverslun, önnur
Tóbaks-, sælgætisverslun, söluturnar

52.22.0

52.23.0
52.24.0

52.25.0
52.26.0

52.27.0

52.31.0
624

52.32.0

Starfsemi

Apótek
Lyfjaverslun, apótek, hjúkrunarvöruverslun
Smásala lækninga- og hjúkrunarvöru

237
ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.
624

52.33.0
627
52.41.0

Starfsemi
Lyfjaverslun, apótek, hjúkrunarvöruverslun
Snyrtivöru- og sápuverslun
Snyrtivöru- og hreinlætisvöruverslun

ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

52.45.1
625
52.45.2

621

Vefnaðarvöruverslun
Vefnaðar-, fatnaðarvöru- og tískuverslun

621

Kvenfataverslun
Vefnaðar-, fatnaðarvöru- og tískuverslun
Herrafataverslun
Vefnaðar-, fatnaðarvöru- og tískuverslun

52.45.4

621

Barnafataverslun
Vefnaðar-, fatnaðarvöru- og tískuverslun

52.45.9

621

625

52.45.3
52.42.1

52.42.2

52.42.3

52.42.4

625

625

625

Blönduð fataverslun
Vefnaðar-, fatnaðarvöru- og tískuverslun

52.46.1

Skóverslun
Skóverslun

52.46.2

Leðurvöruverslun
Sérverslun ót.a., pöntunarfélög
starfsmanna

52.47.0

628

625

Húsgagnaverslun
Búsáhalda-, heimilistækja- og húsgagnaverslun

625

Teppaverslun
Búsáhalda-, heimilistækja- og húsgagnaverslun

625

Gluggatjaldaverslun
Búsáhalda-, heimilistækja- og húsgagnaverslun

625

Lampa- og raftækjaverslun
Búsáhalda-, heimilistækja- og húsgagnaverslun

625

Búsáhaldaverslun
Búsáhalda-, heimilistækja- og húsgagnaverslun

621

52.43.1
622
52.43.2

52.44.5

Hljóðfæraverslun
Búsáhalda-, heimilistækja- og húsgagnaverslun
Smásala á heimilistækjum,
útvarps- og sjónvarpstækjum
Búsáhalda-, heimilistækja- og húsgagnaverslun

Málningar- og veggfóðurverslun
Byggingavöruverslun

623

Bóka- og ritfangaverslun
Bóka- og ritfangaverslun

626

Gleraugna- og sjóntækjaverslun
Úra-, skartgripa-, ljósmyndavöruverslun

626

Ljósmyndavöruverslun
Úra-, skartgripa-, ljósmyndavöruverslun

626

Skartgripaverslun
Úra-, skartgripa-, ljósmyndavöruverslun

626

Úraverslun
Úra-, skartgripa-, ljósmyndavöruverslun

628

Gjafavöruverslun
Sérverslun ót.a., pöntunarfélög
starfsmanna

52.48.4
52.44.4

Smásala á hljómplötum, geisladiskum o.þ.h.
Búsáhalda-, heimilistækja- og húsgagnaverslun

614

52.48.3
52.44.3

Smásala á útvarps- og sjónvarpstækjum
Búsáhalda-, heimilistækja- og húsgagnaverslun

Byggingar- og járnvöruverslun
Byggingavöruverslun

52.48.2
52.44.2

Smásala á heimilistækjum
Búsáhalda-, heimilistækja- og húsgagnaverslun

614

52.48.1
52.44.1

Starfsemi

52.48.5
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ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

52.48.6

Starfsemi

628

Sportvöruverslun
Sérverslun ót.a., pöntunarfélög
starfsmanna

628

Leikfangaverslun
Sérverslun ót.a., pöntunarfélög
starfsmanna

52.48.7

52.48.8
620

Blómaverslun
Blómaverslun

620

Garðplöntustöðvar; túnþökusala
Blómaverslun

52.48.9

52.49.1
628
52.49.2
628

52.49.3
625
52.49.4

52.49.9
628
52.50.0
628
623
625

52.62.0

Smásala á tölvum, skrifstofuvélum,
símum og fjarskiptabúnaði
Búsáhalda-, heimilistækja- og húsgagnaverslun

52.73.0

Smásala á barnavögnum og
búnaði fyrir smábörn
Búsáhalda-, heimilistækja- og húsgagnaverslun
Önnur ótalin smásala í sérverslunum
Sérverslun ót.a., pöntunarfélög
starfsmanna
Smásala með notaða muni í verslunum
Sérverslun ót.a., pöntunarfélög
starfsmanna
Bóka- og ritfangaverslun
Búsáhalda-, heimilistækja- og húsgagnaverslun

Starfsemi
Póstverslun og önnur fjarverslun
Sérverslun ót.a., pöntunarfélög
starfsmanna
Vefnaðar-, fatnaðarvöru- og tískuverslun

628

Markaðir
Sérverslun ót.a., pöntunarfélög
starfsmanna

628

Önnur smásala utan verslana
Sérverslun ót.a., pöntunarfélög
starfsmanna

52.63.0

52.72.0

625

625

621

Listmuna- og listaverkaverslun;
gallerí
Sérverslun ót.a., pöntunarfélög
starfsmanna

Smásala á reiðhjólum
Búsáhalda-, heimilistækja- og húsgagnaverslun

52.49.6

628

52.71.0

625

ISIC
nr.

52.61.0

Gæludýraverslun
Sérverslun ót.a., pöntunarfélög
starfsmanna

Smásala á tjaldvögnum
Búsáhalda-, heimilistækja- og húsgagnaverslun

52.49.5

ÍSAT
nr.

242

370

393
52.74.0
350
385
395
391
55.11.0

Viðgerðir á skóm og öðrum
leðurvörum
Skóviðgerðir
Viðgerðir á rafmagnsheimilistækjum
Rafmagnsvöru- og -tækjagerð og
viðgerðir
Viðgerðir á úrum, klukkum og
skartgripum
Úrsmíði og -viðgerðir
Aðrar ótaldar viðgerðir á hlutum
til einkanota og heimilisnota
Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Reiðhjólaviðgerðir
Smíði og viðgerðir hljóðfæra
Smíði og viðgerðir vísinda og
mælitækja

863

Hótel með veitingasölu
Gististaðir

863

Hótel og gistiheimili án veitingasölu
Gististaðir

863

Farfuglaheimili og fjallaskálar
Gististaðir

863

Tjaldstæði, þ. á m. hjólhýsastæði
Gististaðir

55.12.0

55.21.0

55.22.0
55.23.0
859

Bændagisting, orlofshúsasvæði og
önnur ótalin gisting
Skemmtanir ót.a. (samkomuhús,
félagsheimili)
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ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

55.30.1

Starfsemi

ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

862

Matsölustaðir
Tóbaks-, sælgætisverslun, söluturnar
Veitingastaðir, mötuneyti

862

Skemmtistaðir með matsölu
Veitingastaðir, mötuneyti

862

Krár, kaffihús, dansstaðir o.fl.
Veitingastaðir, mötuneyti

714

862

Mötuneyti
Veitingastaðir, mötuneyti

713
719

862

Sala á tilbúnum mat
Veitingastaðir, mötuneyti

849

711

Járnbrautasamgöngur
Járnbrautarsamgöngur

712

Akstur strætisvagna og áætlunarbíla
Rekstur strætisvagna, langferðabíla

713

Akstur leigubíla
Fólksbílastöðvar, bílaleigur

712

Aðrir farþegaflutningar á vegum
Rekstur strætisvagna, langferðabíla

619

63.11.0
719

63.12.0
55.30.2

720
63.21.0

55.40.0
55.51.0

55.52.0
60.10.0

60.21.0
60.22.0

60.23.0
60.24.1
714

Akstur sendibíla
Vöruflutningar á landi, sendibílastöðvar

714

Akstur vörubíla
Vöruflutningar á landi, sendibílastöðvar

714

Akstur flutningabíla
Vöruflutningar á landi, sendibílastöðvar

63.22.0

60.24.3

61.10.0
715
61.20.0

Millilanda- og strandsiglingar
Flutningar á sjó, útgerð kaupskipa

715

Samgöngur á vatnaleiðum
Flutningar á sjó, útgerð kaupskipa

717

Áætlunarflug
Flugrekstur

62.10.0
62.20.0
717

Leiguflug og þjónustuflug
Flugrekstur

Vörugeymslur
Geymslustarfsemi, tollvörugeymslur
Bílastöðvar; önnur þjónusta
tengd flutningum á landi
Vöruflutningar á landi, sendibílastöðvar
Fólksbílastöðvar, bílaleigur
Ferðaskrifstofur, skipamiðlun,
flutningastarfsemi ót.a.
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

849

718
849

Önnur þjónusta tengd flutningum í lofti
Rekstur flugvalla, þjónusta við flug
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

716
715
719

63.23.0

63.30.0

849
63.40.0

Rekstur ferðaskrifstofa og önnur
ótalin ferðaþjónusta
Ferðaskrifstofur, skipamiðlun,
flutningastarfsemi ót.a.
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

849

Önnur flutningamiðlun
Flutningar á sjó, útgerð kaupskipa
Ferðaskrifstofur, skipamiðlun,
flutningastarfsemi ót.a.
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

730

Almenn póstþjónusta
Rekstur pósts og síma

849

Boðberaþjónusta, þó ekki almenn
póstþjónusta
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

730

Síma- og fjarskiptaþjónusta
Rekstur pósts og síma

715
719

64.11.0
64.12.0

64.20.0
65.11.0

Vöruafgreiðsla
Ferðaskrifstofur, skipamiðlun,
flutningastarfsemi ót.a.

Önnur þjónusta tengd flutningum á sjó og vatnaleiðum
Rekstur hafna og vita
Flutningar á sjó, útgerð kaupskipa
Ferðaskrifstofur, skipamiðlun,
flutningastarfsemi ót.a.
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

719
60.24.2

Starfsemi

Rekstur seðlabanka
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ÍSAT
nr.

ISIC
nr.
631

65.12.0
631
730
632

ÍSAT
nr.

Starfsemi

631

Bankar, sjóðir ót.a., önnur peningaviðskipti
Rekstur banka og sparisjóða
Bankar, sjóðir ót.a., önnur peningaviðskipti
Rekstur pósts og síma
Sparisjóðir

ISIC
nr.

67.13.0
631
67.20.0

65.21.0
631

Eignarleiga
Bankar, sjóðir ót.a., önnur peningaviðskipti
Fjárfestingarlánasjóðir
Bankar, sjóðir ót.a., önnur peningaviðskipti

70.11.0

631

Starfsemi greiðslukortafyrirtækja
Bankar, sjóðir ót.a., önnur peningaviðskipti

70.12.0

631

631

Verðbréfasjóðir
Bankar, sjóðir ót.a., önnur peningaviðskipti

65.22.1

65.22.2

65.23.9
631
66.01.0
649

Önnur ótalin fjármálastarfsemi
Bankar, sjóðir ót.a., önnur peningaviðskipti

634

Lóða- og byggingarumsýsla, fjármögnun og sala fasteigna
Fasteignasala

634

Kaup og sala á eigin fasteignum
Fasteignasala

659

Leiga íbúðarhúsnæðis
Fasteignarekstur, eignafélög

659

Leiga atvinnuhúsnæðis
Fasteignarekstur, eignafélög

70.20.2

70.20.3
659
835

Líftryggingar
Vátryggingar, líftryggingar

641
66.02.2
641

66.02.9
641
66.03.0
649
67.11.0
631
67.12.0

Sameignarsjóðir
Almannatryggingar,
sjúkrasjóðir
Séreignarsjóðir
Almannatryggingar,
sjúkrasjóðir

Önnur ótalin starfsemi tengd
fjármálaþjónustu
Bankar, sjóðir ót.a., önnur peningaviðskipti

649
849

70.31.0
66.02.1

Bankar, sjóðir ót.a., önnur peningaviðskipti

Starfsemi tengd vátryggingafélögum og lífeyrissjóðum
Vátryggingar, líftryggingar
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

70.20.1
65.23.1

Starfsemi

Leiga á landi og landréttindum
Fasteignarekstur, eignafélög
Hagsmunasamtök, starfsgreinasamtök

634

Fasteignamiðlun
Fasteignasala

651

Starfsemi húsfélaga íbúðareigenda
Húsfélög, lóðarfélög

659
849

Annar fasteignarekstur
Fasteignarekstur, eignafélög
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

713

Bílaleiga
Fólksbílastöðvar, bílaleigur

713

Leiga annarra tækja til landflutninga
Fólksbílastöðvar, bílaleigur

659

Báta- og skipaleiga
Fasteignarekstur, eignafélög

lífeyris-,
70.32.1

lífeyris-,

Aðrar lífeyristryggingar
Almannatryggingar, lífeyris-,
sjúkrasjóðir
Skaðatryggingar
Vátryggingar, líftryggingar

70.32.9

71.10.0
71.21.0

Kauphallarstarfsemi
Bankar, sjóðir ót.a., önnur peningaviðskipti

71.22.0

Verðbréfamiðlun

71.23.0

Leiga á loftförum
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ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

Starfsemi

717
849

Flugrekstur
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

ÍSAT
nr.

ISIC
nr.
350
370

71.31.0
490
849

Leiga landbúnaðarvéla og -tækja
Mannvirkjagerð ót.a., ræktunarsambönd
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

72.60.0
848

71.32.0
658
410
849

Leiga vinnuvéla og tækja til byggingariðnaðar
Útleiga lausafjármuna, myndbandaleiga
Bygging og viðgerðir mannvirkja
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

73.10.0

658
849
71.34.0
658
849
71.40.1
658
71.40.9
658

72.10.0
848

Leiga á skrifstofuvélum og tölvum
Útleiga lausafjármuna, myndbandaleiga
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.
Önnur ótalin véla- og tækjaleiga
Útleiga lausafjármuna, myndbandaleiga
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

831

Rannsóknir og þróunarstarf í
félags- og hugvísindum
Rannsóknastofnanir

841

Lögfræðiþjónusta
Lögfræðiþjónusta

842

Bókhaldsþjónusta, endurskoðun
og skattaráðgjöf
Endurskoðun, bókhaldsþjónusta

849

Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

849

Landbúnaðarráðunautar
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

849

Rekstrarráðgjöf, þó ekki í landbúnaði
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

659

Rekstur eignarhaldsfélaga
Fasteignarekstur, eignafélög

74.12.0

74.13.0

Leiga á öðrum ótöldum munum
til einka- og heimilisnota
Útleiga lausafjármuna, myndbandaleiga

74.14.1

74.14.9

Ráðgjöf varðandi tölvuvélbúnað
Tölvuþjónusta, forritun, hugbúnaðargerð
74.15.0

72.20.0
848

72.30.0

Hugbúnaðargerð; ráðgjöf varðandi hugbúnað
Tölvuþjónusta, forritun, hugbúnaðargerð

848

Gagnavinnsla
Tölvuþjónusta, forritun, hugbúnaðargerð

848

Rekstur gagnabanka
Tölvuþjónusta, forritun, hugbúnaðargerð

74.20.1

843

74.20.2
72.40.0

72.50.0

Viðhald og viðgerðir á skrifstofuog bókhaldsvélum og tölvum

843
74.20.3

Önnur starfsemi tengd tölvum og
gagnavinnslu
Tölvuþjónusta, forritun, hugbúnaðargerð

831

74.11.0

Myndbandaleiga
Útleiga lausafjármuna, myndbandaleiga

Málmsmíði, málmvörugerð, vélsmiðjur
Rafmagnsvöru- og tækjagerð og
viðgerðir

Rannsóknir og þróunarstarf í
raun- og tæknivísindum
Rannsóknastofnanir

73.20.0
71.33.0

Starfsemi

Verkfræðiráðgjöf og önnur tækniráðgjöf við byggingarframkvæmdir og mannvirkjagerð
Tækniþjónusta (verkfræðingar,
arkitektar o.þ.h.)
Verkfræðiráðgjöf varðandi framleiðslu- og véltækni
Tækniþjónusta (verkfræðingar,
arkitektar o.þ.h.)
Starfsemi arkitekta og tækniráðgjöf tengd byggingum
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.
843

Starfsemi

ÍSAT
nr.

Tækniþjónusta (verkfræðingar,
arkitektar o.þ.h.)

74.82.0

Jarðfræðilegar rannsóknir og
könnun jarðefna
Rannsóknastofnanir
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.
Tækniþjónusta (verkfræðingar,
arkitektar o.þ.h.)

74.83.1

74.84.0

849

Könnun lands
Rannsóknastofnanir
Tækniþjónusta (verkfræðingar,
arkitektar o.þ.h.)
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

849

Einkaleyfisskrifstofur
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

74.20.4
831
849
843
74.20.5
831
843

74.20.6
74.20.9
843

Önnur tækniráðgjöf verkfræðinga og tæknifræðinga
Tækniþjónusta (verkfræðingar,
arkitektar o.þ.h.)

ISIC
nr.

Starfsemi

849

Pökkunarstarfsemi
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

849

Þýðingar og túlkun
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

844
849

Skrifstofuþjónusta
Fjölritun, vélritun
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

74.83.2

849
845
847

Önnur ótalin viðskipti og sérhæfð
þjónusta
Fasteignasala
Leiklistarstarfsemi, hljómsveitir,
hljóðver
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.
Auglýsingastofur, tísku-, fatahönnun
Innheimtustarfsemi

819
811

Almenn stjórnsýsla og löggjöf
Stjórnsýsla sveitarfélaga
Forsetaembætti, alþingi, stjórnarráð

813
819
811

Stjórnsýsla á sviði heilbrigðisþjónustu, mennta- og menningarmála og félagsmála, þó ekki
almannatryggingar
Stjórnsýsla ríkisins ót.a.
Stjórnsýsla sveitarfélaga
Forsetaembætti, alþingi, stjórnarráð

813
811

Stjórnsýsla í þágu atvinnuveganna
Stjórnsýsla ríkisins ót.a.
Forsetaembætti, alþingi, stjórnarráð

813
819
811

Þjónustustarfsemi fyrir hið
opinbera
Stjórnsýsla ríkisins ót.a.
Stjórnsýsla sveitarfélaga
Forsetaembætti, alþingi, stjórnarráð

634
852

75.11.0

75.12.0
74.30.0
849

Tæknilegar prófanir og greining
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

845

Starfsemi auglýsingastofa
Auglýsingastofur, tísku-, fatahönnun

74.40.1

74.40.9

75.13.0

849

Önnur auglýsingastarfsemi
Auglýsingastofur, tísku-, fatahönnun
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

75.14.0

849

Vinnumiðlun og ráðningarþjónusta
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

849

Eftirgrennslan og öryggisþjónusta
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.

845

74.50.0

74.60.0

74.70.0
869
849
74.81.0
867

Ræstingar, sótthreinsun og
meindýraeyðing
Persónuleg þjónusta ót.a. (sólbaðstofur, heilsurækt)
Þjónusta við atvinnurekstur ót.a.
Ljósmyndaþjónusta
Ljósmyndastofur, framköllun ljósmynda

75.21.0
812

75.23.0

Utanríkisþjónusta
Utanríkisþjónusta, nema utanríkisráðuneyti

811
813

Dómstólar og fangelsi
Forsetaembætti, alþingi, stjórnarráð
Stjórnsýsla ríkisins ót.a.

813

Löggæsla
Stjórnsýsla ríkisins ót.a.

75.24.0
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

75.25.0
819
834

75.30.0
641
80.10.0
823

80.21.0

ÍSAT
nr.

Starfsemi
Slökkviliðs- og björgunarstarfsemi
Stjórnsýsla sveitarfélaga
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)
Almannatryggingar
Almannatryggingar,
sjúkrasjóðir

85.12.1

824
822

821

Fræðslustarfsemi á æðra námsstigi
Skólar á háskólastigi

824
718

Ökuskólar, flugskólar o.fl.
Sérskólar, tækniskóli, iðnskólar
Rekstur flugvalla, þjónusta við flug

822

Öldungadeildir framhaldsskóla
Menntaskólar, fjölbrautaskólar

824

Tónlistarskólar
Sérskólar, tækniskóli, iðnskólar

80.41.0

80.42.1
80.42.2

80.42.9
824
85.11.1
825

85.11.2
825

85.11.4

Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi
Grunnskólar, unglinga- og héraðsskólar

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – iðn- og verknám
Sérskólar, tækniskóli, iðnskólar
Menntaskólar, fjölbrautaskólar

80.30.0

825

85.11.5

824
822
80.22.0

85.11.3

lífeyris-,

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – bóknám
Sérskólar, tækniskóli, iðnskólar
Menntaskólar, fjölbrautaskólar

Önnur fullorðinsfræðsla og ótalin
fræðsla
Sérskólar, tækniskóli, iðnskólar
Deildskipt sjúkrahús
Sjúkrahús, aðrar heilbrigðisstofnanir
Sjúkrahús með takmarkaða sérfræðiþjónustu
Sjúkrahús, aðrar heilbrigðisstofnanir

ISIC
nr.

Starfsemi
Endurhæfing
Sjúkrahús, aðrar heilbrigðisstofnanir

825

Hjúkrunarvistun
Sjúkrahús, aðrar heilbrigðisstofnanir

825

Áfengismeðferð
Sjúkrahús, aðrar heilbrigðisstofnanir

827
825

Heilsugæsla
Læknastofur
Sjúkrahús, aðrar heilbrigðisstofnanir

827

Sérfræðiþjónusta lækna
Læknastofur

826

Tannlækningar
Tannlæknastofur

829

Tannsmíðar
Heilbrigðisþjónusta ót.a.

829

Starfsemi sjúkraþjálfara
Heilbrigðisþjónusta ót.a.

829

Starfsemi sálfræðinga
Heilbrigðisþjónusta ót.a.

831
829

Rannsóknarstofur í læknisfræði
Rannsóknastofnanir
Heilbrigðisþjónusta ót.a.

85.12.2
85.13.1

85.13.2
85.14.1

85.14.2
85.14.3

85.14.4
829
834
85.14.9

Sjúkraflutningar
Heilbrigðisþjónusta ót.a.
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)

829

Önnur heilbrigðisþjónusta
Heilbrigðisþjónusta ót.a.

828

Dýralækningar
Dýralækningar

85.20.0
85.31.1
834

Heimili fyrir börn og unglinga
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)

834

Vistun á einkaheimilum
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)

85.31.2
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

85.31.3
834
833
85.31.4
834

85.31.5
834
85.31.9

Starfsemi

ÍSAT
nr.

Dvalarheimili fyrir aldraða
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)
Dvalarheimili og íbúðir aldraðra

85.32.8

Heimili fyrir fatlaða
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)

85.32.9

Stofnanir fyrir fíkniefnaneytendur og áfengissjúklinga
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)

85.33.1

834

Aðrar stofnanir
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)

834

Daggæsla í heimahúsum
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)

ISIC
nr.

834

834

834
631

85.33.9
834

85.32.1

85.32.2
834

85.32.3
834
85.32.4
834
450
859

90.00.0

Leikskólar og önnur dagvistun
barna
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)
Skóladagheimili
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)
Félagsmiðstöðvar og æskulýðsstarfsemi
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)
Unglingavinna á vegum sveitarfélaga
Skemmtanir ót.a. (samkomuhús,
félagsheimili)

437
522

91.11.0
835
91.12.0
839
835

91.20.0
835

85.32.5
834
85.32.6
834

Heimaþjónusta
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)

91.31.1

Dagvistun fyrir fullorðna
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)

834

Þjálfunarstöðvar, verndaðir
vinnustaðir o.þ.h.
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)

91.32.0

Líknarfélög og annað hjálparstarf félagssamtaka
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)
Félagsráðgjöf og félagsleg aðstoð
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)
Minningar- og styrktarsjóðir
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)
Bankar, sjóðir ót.a., önnur
peningaviðskipti
Önnur ótalin félagsleg aðstoð án
dvalar á stofnun
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)
Skólpveitur, sorphreinsun, hreinsunardeildir og skyld starfsemi
Vélasjóðir, áhaldahús sveitarfélaga
o.fl.
Götu- og sorphreinsun o.fl.

Félagastarfsemi atvinnuveganna
og vinnuveitenda
Hagsmunasamtök, starfsgreinasamtök
Starfsemi fagfélaga
Ýmis þjónusta ót.a., áhugamannafélög
Hagsmunasamtök, starfsgreinasamtök
Starfsemi stéttarfélaga
Hagsmunasamtök, starfsgreinasamtök

832
868
935

Þjóðkirkjan
Trúmálastarfsemi
Útfararþjónusta, bálstofur, kirkjugarðar
Prestsþjónusta

832
935

Önnur trúfélög
Trúmálastarfsemi
Prestsþjónusta

91.31.9
85.32.7

Starfsemi

Starfsemi stjórnmálasamtaka
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.
839

91.33.0
835
834
839
852
92.11.0
851

92.12.0

Starfsemi
Ýmis þjónusta ót.a., áhugamannafélög

92.40.0

Önnur ótalin félagastarfsemi
Hagsmunasamtök, starfsgreinasamtök
Velferðarstarfsemi önnur (barnaheimili)
Ýmis þjónusta ót.a., áhugamannafélög
Leiklistarstarfsemi, hljómsveitir,
hljóðver

92.51.1

Framleiðsla kvikmynda og myndbanda
Kvikmyndahús, kvikmynda- og
myndbandagerð

851

Dreifing kvikmynda og myndbanda
Kvikmyndahús, kvikmynda- og
myndbandagerð

851

Rekstur kvikmyndahúsa
Kvikmyndahús, kvikmynda- og
myndbandagerð

92.13.0

92.20.0
853
92.31.0
870
852

92.32.0
859
852
92.33.0
859

92.34.0
859
852

ÍSAT
nr.

Starfsemi sjálfstæðra fréttastofa
Fréttaþjónusta

836

Almenningsbókasöfn
Bókasöfn og önnur söfn

836

Þjóðbókasafn, rannsóknar- og
háskólabókasöfn
Bókasöfn og önnur söfn

836

Skjalasöfn
Bókasöfn og önnur söfn

836

Starfsemi annarra safna og varðveisla sögulegra staða og bygginga
Bókasöfn og önnur söfn

92.52.0

92.53.0
859
92.61.0

Starfsemi listamanna
Rithöfundar, listmálarar, myndhöggvarar, tónskáld
Leiklistarstarfsemi, hljómsveitir,
hljóðver

92.71.0

Önnur ótalin menningar- og
afþreyingarstarfsemi
Skemmtanir ót.a. (samkomuhús,
félagsheimili)
Leiklistarstarfsemi, hljómsveitir,
hljóðver

846

92.51.3

92.62.0

Rekstur skemmtigarða
Skemmtanir ót.a. (samkomuhús,
félagsheimili)

Starfsemi

92.51.2

Starfsemi útvarps- og sjónvarpsstöðva
Hljóðvarp, sjónvarp

Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir
menningarstarfsemi
Skemmtanir ót.a. (samkomuhús,
félagsheimili)
Leiklistarfsemi, hljómsveitir, hljóðver

ISIC
nr.

Rekstur grasagarða, dýragarða
og þjóðgarða
Skemmtanir ót.a. (samkomuhús,
félagsheimili)

854

Rekstur íþróttamannvirkja
Íþróttastarfsemi, ungmennafélög

854

Íþróttafélög; önnur íþróttastarfsemi
Íþróttastarfsemi, ungmennafélög

633

Happdrætti og veðmálastarfsemi
Happdrætti

92.72.0
160
859
93.01.0

Önnur ótalin tómstundastarfsemi
Veiði í ám og vötnum, fiskeldi,
hafbeit
Skemmtanir ót.a. (samkomuhús,
félagsheimili)

864

Þvottahús og efnalaugar
Þvottahús, efnalaugar

866

Hárgreiðslu- og snyrtistofur
Hárgreiðslu-, rakara- og snyrtistofur

93.02.0
93.03.0
868

93.04.0
869

Útfararþjónusta
Útfararþjónusta, bálstofur, kirkjugarðar
Heilsuræktarstarfsemi, sólbaðstofur o.þ.h.
Persónuleg
þjónusta
ót.a.
(sólbaðstofur, heilsurækt)
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ÍSAT-ISIC
ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

93.05.0
869

95.00.0

Starfsemi
Önnur ótalin persónuleg þjónustustarfsemi
Persónuleg
þjónusta
ót.a.
(sólbaðstofur, heilsurækt)

861

Heimilishald með launuðu starfsfólki
Heimilisaðstoð

000

Engin starfsemi
Starfsemi hætt

97.00.0

ÍSAT
nr.

ISIC
nr.

Starfsemi

980

Ótilgreind starfsemi
Atvinnugrein ótilgreind

900

Starfsemi Varnarliðsins
Varnarliðið

001
814

Erlend sendiráð og önnur
alþjóðastarfsemi
Erlend sendiráð, ræðismenn
Erlend sendiráð, íslenskt starfslið

98.00.0
99.00.1

99.00.9

6. Atriðisorðaskrá
A
Aflfærslubúnaður, framleiðsla .....................
Afþreyingarstarfsemi ....................................
Akríl, framleiðsla .........................................
Alifuglafóður, framleiðsla ............................
Alifuglar, slátrun ..........................................
Alifuglarækt .................................................
Alkalímálmar, framleiðsla ...........................
Alkóhóllausir drykkir, framleiðsla ..............
Almannatengsl ..............................................
Almannatryggingar .......................................
Almannavarnir ..............................................
Almenningsbókasöfn ....................................
Almenningsgarðar ........................................
Alþingi ..........................................................
Alþjóða Rauði krossinn ...............................
Alþjóðabankinn ............................................
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn ..........................
Alþjóðahafrannsóknarráðið .........................
Alþjóðastarfsemi ..........................................
Alþýðusamband Íslands ...............................
Ammóníak, framleiðsla ................................
Andakjöt, framleiðsla ..................................
Andlitsfarði, framleiðsla ..............................
Apótek ..........................................................
Appelsínusafi, framleiðsla ...........................
Argon, framleiðsla ........................................
Arkitektastarfsemi ........................................
Asbest, vinnsla úr jörðu ...............................
Asbestþráður, framleiðsla ............................
Asfalt, náttúrulegt, vinnsla úr jörðu ............
Athvarf fyrir atvinnulausa ............................
Atvinnuhúsnæði, leiga .................................
Atvinnuþróunarfélög ....................................
Atvinnuþróunarverkefni ...............................
Auglýsingamyndir, framleiðsla ....................
Auglýsingar, dreifing ...................................
Auglýsingar, hönnun ....................................
Auglýsingar, sala ..........................................
Auglýsingar, uppsetning ..............................
Auglýsingastofur ..........................................
Augnlinsur, framleiðsla ................................
Augnlæknar ..................................................
Aukahlutir í bíla, framleiðsla ......................

29.14.0
92
24.16.0
15.71.1
15.12.0
01.24.0
24.13.0
15.98.0
74.14.9
75.30.0
75.13.0
92.51.1
01.41.2
75.11.0
99.00.9
99.00.9
99.00.9
99.00.9
99.00.9
91.20.0
24.15.0
01.24.0
24.52.0
52.31.0
15.98.0
24.11.0
74.20.3
14.50.0
26.82.9
14.50.0
85.33.9
70.20.2
74.14.9
74.14.9
92.11.0
74.40.9
74.40.1
74.40.9
74.40.9
74.40.1
33.40.0
85.12.2
34.30.0

Á
Áburður, heildsala ........................................
Áburður, tilbúinn, framleiðsla .....................
Ábyrgðartryggingar ......................................
Áfangastaðir fyrir áfengissjúklinga .............
Áfangastaðir fyrir fatlaða .............................
Áfangastaðir fyrir fíkniefnaneytendur .........
Áfengi, framleiðsla ......................................
Áfengi, heildsala ..........................................
Áfengi, smásala ............................................
Áfengismeðferðarstofnanir ..........................
Áfengisverslanir ...........................................
Áfyllingarvélar, framleiðsla .........................
Áhaldahús .....................................................

51.55.0
24.15.0
66.03.0
85.31.5
85.31.4
85.31.5
15.91.0
51.34.0
52.25.0
85.11.5
52.25.0
29.24.0
90.00.0

Áhaldaleiga ..................................................
Ákavíti, framleiðsla .....................................
Ál til málmsmíða, heildsala .........................
Álegg, framleiðsla ........................................
Álframleiðsla ................................................
Álmelmi, framleiðsla ...................................
Álpappír, framleiðsla ...................................
Álplötur, framleiðsla ....................................
Álpottar, framleiðsla ....................................
Álpönnur, framleiðsla ..................................
Álvír, framleiðsla .........................................
Ámur úr viði, framleiðsla ............................
Ásláttarhljóðfæri, framleiðsla ......................
Átaksverkefni ...............................................
Áttavitar, framleiðsla ...................................
Átthagafélög .................................................
Átöppun, eigin framleiðsla ..........................
Ávaxta- og grænmetisverslanir ....................
Ávaxtagrautar, framleiðsla ...........................
Ávaxtahlaup, framleiðsla .............................
Ávaxtasafi, framleiðsla ................................
Ávaxtasaft, framleiðsla ................................
Ávaxtavín, framleiðsla .................................
Ávaxtaþykkni, framleiðsla ...........................
Ávextir, frysting ...........................................
Ávextir, heildsala .........................................
Ávextir, niðursuða ........................................
Ávextir, pökkun ............................................
Ávextir, ræktun ............................................
Ávextir, smásala ...........................................
Ávextir, þurrkun ...........................................
Áætlunarbílar, akstur ...................................
Áætlunarbílar, framleiðsla ...........................
Áætlunarflug ................................................

71.34.0
15.91.0
51.52.0
15.13.0
27.42.0
27.42.0
27.42.0
27.42.0
28.75.0
28.75.0
27.42.0
20.40.0
36.30.0
74.14.9
33.20.0
91.33.0
15.98.0
52.21.0
15.33.0
15.33.0
15.32.0
15.98.0
15.94.0
15.32.0
15.33.0
51.31.0
15.33.0
01.41.1
01.13.0
52.21.0
15.33.0
60.21.0
34.10.0
62.10.0

B
Baðherbergismunir úr leir eða postulíni,
framleiðsla .............................................
Baðinnréttingar, framleiðsla ........................
Baðker úr málmi, framleiðsla ......................
Baðker úr plasti, framleiðsla .......................
Baðker úr postulíni, framleiðsla ..................
Baðolíur, framleiðsla ....................................
Baðsölt, framleiðsla .....................................
Bakarí ...........................................................
Bakkar úr álpappír, framleiðsla ...................
Bakkar úr pappa, framleiðsla .......................
Balar úr málmi, framleiðsla .........................
Balar úr plasti, framleiðsla ..........................
Balar úr viði, framleiðsla .............................
Balletskólar ..................................................
Bandalag háskólmenntaðra
ríkisstarfsmanna ....................................
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja ............
Bankar ..........................................................
Barmmerki úr málmi, framleiðsla ...............
Barnafataverslanir ........................................
Barnakerrur, framleiðsla ..............................
Barnamatur, framleiðsla ..............................

26.21.0
36.13.0
28.75.0
25.23.0
26.22.0
24.52.0
24.52.0
15.81.0
28.71.0
21.22.0
28.75.0
25.24.9
20.40.0
92.34.0
91.20.0
91.20.0
65.12.0
28.75.0
52.42.3
36.63.0
15.88.0
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Barnaskólar ..................................................
Barnavagnar, framleiðsla .............................
Barnavagnar, heildsala .................................
Barnavagnar, smásala ...................................
Barnaverndarnefndir ....................................
Baujur, framleiðsla .......................................
Bárujárn, framleiðsla ...................................
Bátageymslur ................................................
Bátaleiga .......................................................
Bátaleiga til tómstundagamans ....................
Bátar til veiða, framleiðsla ..........................
Bátar til veiða, viðgerðir ..............................
Bátar, heildsala .............................................
Bátar, skemmti- og sportbátar, viðgerðir .....
Bátar, uppblásanlegir, framleiðsla ...............
Bátasmíði, skemmti- og sportbátar ..............
Bátasmíði, veiðibátar ...................................
Beikonfeiti, framleiðsla ...............................
Beinamjöl, framleiðsla .................................
Beisli, framleiðsla ........................................
Belti, framleiðsla ..........................................
Bensín, framleiðsla ......................................
Bensín, heildsala ..........................................
Bensínstöðvar ...............................................
Bifhjól, framleiðsla ......................................
Bifreiðaskoðun .............................................
Bifreiðastöðvar, rekstur ...............................
Bifreiðatryggingar ........................................
Bifvélaviðgerðir ...........................................
Bik, framleiðsla ............................................
Bikkox, framleiðsla ......................................
Billjarðsborð, framleiðsla ............................
Billjarðsstofur ..............................................
Birgðageymslur ............................................
Bílabón, heildsala ........................................
Bílaeldsneyti, smásala .................................
Bílageymslur ................................................
Bílaleiga .......................................................
Bílaréttingar .................................................
Bílasala með notaða bíla ..............................
Bílasala með nýja bíla .................................
Bílasprautun .................................................
Bílastæði .......................................................
Bílastöðvar, rekstur ......................................
Bílaverksmiðjur ............................................
Bílaviðgerðir ................................................
Bílaþvottur og bónun ....................................
Bílflautur, framleiðsla ..................................
Bílhurðir, framleiðsla ...................................
Bílljós, framleiðsla .......................................
Bílstjórahús, framleiðsla ..............................
Bílsæti, framleiðsla ......................................
Bjór, heildsala ..............................................
Bjórgerð ........................................................
Bjúgu, framleiðsla ........................................
Bjöllur, rafstýrðar, framleiðsla ....................
Björgunarfélög, þó ekki slysavarnafélög .....
Björgunarstarfsemi .......................................
Björgunarvesti, framleiðsla ..........................

80.10.0
36.63.0
51.47.9
52.49.6
85.32.9
35.11.0
28.40.0
63.22.0
71.22.0
92.72.0
35.11.0
35.11.0
51.65.9
35.12.0
35.11.0
35.12.0
35.11.0
15.13.0
15.11.0
19.20.0
18.24.0
23.20.0
51.51.0
50.50.0
35.41.0
74.30.0
63.21.0
66.03.0
50.20.0
24.13.0
24.13.0
36.50.0
92.72.0
63.12.0
51.44.2
50.50.0
63.21.0
71.10.0
50.20.0
50.10.2
50.10.1
50.20.0
63.21.0
63.21.0
34.10.0
50.20.0
50.20.0
31.61.0
34.30.0
31.61.0
34.20.0
36.11.0
51.34.0
15.96.0
15.13.0
31.62.0
63.22.0
75.25.0
17.40.9

Blaðamennska í lausamennsku ....................
Blautsápa, framleiðsla .................................
Blásturshljóðfæri, framleiðsla .....................
Bleiking textíla .............................................
Bleiuinnlegg, framleiðsla .............................
Bleiur úr bómull, heildsala ..........................
Bleiur úr pappír, framleiðsla .......................
Blekframleiðsla ............................................
Blikkplötur, framleiðsla ...............................
Blikksmiðjur .................................................
Blokkir úr frauðplasti, framleiðsla ..............
Blokkir úr plastsvampi, framleiðsla ............
Blossaperur, framleiðsla ..............................
Blóðbankar, óháðir sjúkrahúsrekstri ...........
Blóm, heildsala ............................................
Blómaleiga ...................................................
Blómapottar úr steypu, gifsi o.þ.h.,
framleiðsla .............................................
Blómarækt ....................................................
Blómaverslanir .............................................
Blómavikur, framleiðsla ..............................
Blómlaukar, heildsala ..................................
Blúndur, framleiðsla ....................................
Blússur, framleiðsla .....................................
Blýantar, framleiðsla ....................................
Blýframleiðsla ..............................................
Blöð, heildsala .............................................
Blönduð bú, jarðyrkja og búfjárrækt ...........
Blönduð búfjárrækt ......................................
Blönduð smásala ..........................................
Boðberaþjónusta önnur en póstþjónusta .....
Boðlagnir ......................................................
Boglampar, framleiðsla ................................
Boltar fyrir íþróttir, framleiðsla ...................
Boltar til málmsmíða, framleiðsla ...............
Boranir eftir neysluvatni ..............................
Boranir vegna bygginga og mannvirkja .......
Boranir vegna tilrauna .................................
Boranir vegna vinnslu úr jörðu ....................
Borar, framleiðsla .........................................
Borð, framleiðsla ..........................................
Borðbúnaðarleiga .........................................
Borðbúnaður úr leir eða postulíni,
framleiðsla .............................................
Borðbúnaður úr plasti, framleiðsla ..............
Borðbúnaður úr silfri, framleiðsla ...............
Borðbúnaður, ekki úr góðmálmum,
framleiðsla .............................................
Borðdúkar, framleiðsla ................................
Borðtuskur, framleiðsla ...............................
Borðvín, framleiðsla ....................................
Borholur, fóðrun ...........................................
Borpallar, framleiðsla ..................................
Borskip á verksamningum ...........................
Borturnar, uppsetning ...................................
Borun eftir málmum .....................................
Bókasöfn .......................................................
Bókaútgáfa án eigin prentsmiðju .................
Bókaútgáfa í eigin prentsmiðju ...................

92.40.0
24.51.0
36.30.0
17.30.0
21.22.0
51.42.1
21.22.0
24.66.0
28.40.0
28.52.0
25.21.0
25.21.0
31.50.0
85.14.3
51.22.0
71.40.9
26.66.0
01.12.2
52.48.8
26.82.9
51.21.0
17.54.0
18.23.0
36.63.0
27.43.0
51.47.5
01.30.0
01.25.1
52.12.0
64.12.0
45.31.0
31.50.0
36.40.0
28.74.0
45.20.0
45.12.0
11.20.0
11.20.0
28.62.0
36.14.0
71.40.9
26.21.0
25.24.9
36.22.0
28.75.0
17.40.2
17.40.2
15.93.0
11.20.0
35.11.0
11.20.0
11.20.0
28.52.0
92.51
22.11.2
22.11.1
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Bókaverslanir ...............................................
Bókband .......................................................
Bókfell, framleiðsla .....................................
Bókhaldsþjónusta .........................................
Bókmenntafélög ...........................................
Bólstrun ........................................................
Bóluefni, framleiðsla ...................................
Bómull, spuni ...............................................
Bómullarefni, vefnaður ................................
Bragðefni, framleiðsla .................................
Brauð, framleiðsla annarra, smásala ...........
Brauð, framleiðsla og smásala .....................
Brauð, heildsala ...........................................
Brauðgerð .....................................................
Brauðgerðarvélar, framleiðsla .....................
Brauðsamlokur .............................................
Brauðverksmiðjur .........................................
Brennarar, framleiðsla .................................
Brennarar, viðhald ........................................
Brennisteinsnám ...........................................
Brennivínsframleiðsla ..................................
Bretti úr viði, framleiðsla ............................
Bréfabindi úr pappa, framleiðsla .................
Bréfaklemmur úr vír, framleiðsla ................
Bréfasímar, framleiðsla ................................
Bréfaskólar ...................................................
Bréfsefni, framleiðsla ..................................
Bridsfélög .....................................................
Bridsskólar ...................................................
Brjóstahaldarar, framleiðsla ........................
Brjóstsykursframleiðsla ...............................
Brotajárn, framleiðsla ..................................
Brotajárn, heildsala ......................................
Brunamálastofnun ........................................
Brunatryggingar ............................................
Brúarsmíði ....................................................
Brúðarkjólaleiga ...........................................
Brúðuleikhús ................................................
Brúður, smásala ............................................
Brúnkolanám ................................................
Brúsar úr málmi, framleiðsla .......................
Bryggjusmíði ................................................
Brýning málma .............................................
Bræðsluofnar, framleiðsla ............................
Bræðsluofnar, viðhald ..................................
Burðarbitar, byggingartimbur, framleiðsla ..
Burðarvirki úr málmi, framleiðsla ...............
Burðarvirki úr málmi, viðgerðir ..................
Burstagerð ....................................................
Buxur, framleiðsla ........................................
Búðarborð, framleiðsla ................................
Búðarkassar, heildsala .................................
Búfjárrækt ....................................................
Búgreinafélög ...............................................
Búklýsi, bræðsla ...........................................
Búnaðarfélag Íslands ....................................
Búnaðarfélög ................................................
Búnaðarsambönd, ráðunautastarfsemi ........
Búnaðarskólar ..............................................

52.47.0
22.23.0
19.10.0
74.12.0
91.33.0
36.11.0
24.42.0
17.10.0
17.20.0
15.87.0
52.24.0
15.81.0
51.39.0
15.81.0
29.53.1
15.89.0
15.81.0
29.21.0
29.21.0
14.30.0
15.91.0
20.40.0
21.23.0
28.73.0
32.20.0
80.42.9
21.23.0
92.62.0
92.62.0
18.23.0
15.84.0
37.10.0
51.57.0
75.13.0
66.03.0
45.20.0
71.40.9
92.34.0
52.48.7
10.20.0
28.71.0
45.20.0
28.52.0
29.21.0
29.21.0
20.30.9
28.11.0
28.11.0
36.62.0
18.22.0
36.12.0
51.65.9
01.2
91.11.0
15.20.7
74.14.1
91.12.0
74.14.1
80.22.0

Búnaður og vélar fyrir atvinnurekstur,
heildsala ................................................
Búsáhaldaverslanir .......................................
Búsáhöld og byggingarvörur, smásala .........
Byggðastofnun ..............................................
Byggðasöfn ...................................................
Byggingar og mannvirkjagerð ......................
Byggingar og mannvirkjagerð, mælingar .....
Byggingar, breytingar ...................................
Byggingar, smíði ..........................................
Byggingar, viðgerðir .....................................
Byggingarefni úr gifsi, framleiðsla ..............
Byggingarefni úr trefjasementi,
framleiðsla .............................................
Byggingarefni, heildsala ..............................
Byggingarefni, umboðsverslun ....................
Byggingareiningar úr blönduðum efnivið,
framleiðsla .............................................
Byggingareiningar úr málmi, framleiðsla ....
Byggingareiningar úr málmi, viðgerðir .......
Byggingareiningar úr plasti, framleiðsla .....
Byggingareiningar úr steinsteypu,
framleiðsla .............................................
Byggingareiningar úr viði, framleiðsla ........
Byggingarfræðingar ......................................
Byggingaríhlutir úr blönduðum efnivið,
framleiðsla .............................................
Byggingaríhlutir úr málmi, framleiðsla .......
Byggingaríhlutir úr plasti, framleiðsla ........
Byggingaríhlutir úr viði, framleiðsla ...........
Byggingarkranar með stjórnanda, leiga .......
Byggingarlóðir, framræsla ...........................
Byggingarlóðir, undirbúningsvinna .............
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð .......
Byggingarstarfsemi, verkfræðiráðgjöf .........
Byggingartæknifræðingar, ráðgefandi .........
Byggingarverkfræðingar, ráðgefandi ...........
Byggingarvörur úr brenndum leir,
framleiðsla .............................................
Byggingarvörur úr málmi, framleiðsla ........
Byggingarvörur úr plasti, framleiðsla ..........
Byggingarvörur, heildsala ............................
Byggingarvöruverslanir ................................
Bylgjupappi, framleiðsla ..............................
Bylgjupappír, framleiðsla ............................
Bækur, heildsala ...........................................
Bækur, prentun .............................................
Bækur, smásala ............................................
Bændaafleysingar .........................................
Bændagisting ................................................
Bætiefni í olíur, framleiðsla .........................
Bökunarvörur, heildsala ...............................
Bökur með fyllingu, framleiðsla ..................
Bökur, framleiðsla ........................................
D
Dagblaðadreifing ..........................................
Dagblaðaútgáfa án eigin prentsmiðju ..........
Dagblaðaútgáfa í eigin prentsmiðju .............

51.65.9
52.44.5
52.46.1
75.13.0
92.52.0
45.20.0
74.20.5
45.20.0
45.20.0
45.20.0
26.62.0
26.65.0
51.53.0
51.13.0
20.30.1
28.11.0
28.11.0
25.23.0
26.61.0
20.30.1
74.20.3
20.30.9
28.11.0
25.23.0
20.30.9
45.50.0
45.11.0
45.11.0
45
74.20.1
74.20.1
74.20.1
26.40.0
28.12.0
25.23.0
51.53.0
52.46.1
21.21.0
21.21.0
51.47.5
22.22.1
52.47.0
01.42.0
55.23.0
24.66.0
51.56.0
15.89.0
15.81.0
64.12.0
22.12.2
22.12.1

250
Atriðisorðaskrá
Dagblöð, dreifing .........................................
Dagblöð, prentun ..........................................
Dagdeildir sjúkrahúsa ..................................
Dagmæður ....................................................
Dagvistun barna ...........................................
Dagvistun fullorðinna ..................................
Dansskólar ....................................................
Dansstaðir .....................................................
Demantaslípun .............................................
Demantborun, steypuskurður .......................
Diskaþurrkur, framleiðsla ............................
Diskótek .......................................................
Díóður (tvistar), framleiðsla ........................
Dísilhreyflar í skip og báta, viðgerðir .........
Dísilolía, framleiðsla ...................................
Dísilolía, heildsala .......................................
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ..................
Dómstólar .....................................................
Dósir úr málmi, framleiðsla .........................
Dragtir, framleiðsla ......................................
Dráttarbátaþjónusta ......................................
Dráttarbílar fyrir tengivagna,
framleiðsla .............................................
Dráttarbílaþjónusta ......................................
Dráttarvagnar, framleiðsla ...........................
Dráttarvélar með stjórnanda, leiga ..............
Dráttarvélar, heildsala ..................................
Dráttarvélar, leiga ........................................
Dráttarvélasmíði ...........................................
Dreifing auglýsinga ......................................
Dreifing blaða og tímarita ............................
Drengjafataverslanir .....................................
Drifreimar úr gúmmíi, framleiðsla ..............
Drifreimar úr leðri, framleiðsla ...................
Drifreimar úr plasti, framleiðsla ..................
Drykkjarvara, heildsala ................................
Drykkjarvara, umboðsverslun ......................
Drykkjarvöruiðnaður ....................................
Dúkar úr pappír, framleiðsla ........................
Dúklagning ...................................................
Dúnhreinsun .................................................
Dúntekja .......................................................
Dúskar, framleiðsla ......................................
Dvalarheimili fyrir aldraða ..........................
Dyrakarmar, framleiðsla ..............................
Dýnur úr svampi, framleiðsla ......................
Dýnur, bólstraðar, framleiðsla .....................
Dýpkunarframkvæmdir ................................
Dýptarmælar, framleiðsla ............................
Dýr, lifandi, heildsala ..................................
Dýr, lifandi, umboðsverslun ........................
Dýrafeiti, framleiðsla ...................................
Dýrafita, ekki til manneldis, framleiðsla ....
Dýrafóður, heildsala .....................................
Dýragarðar ....................................................
Dýralækningar ..............................................
Dýraolía, ekki til manneldis, framleiðsla ....
Dýraolía, framleiðsla ...................................
Dýraveiðar ....................................................

64.12.0
22.21.0
85.11.1
85.32.1
85.32.2
85.32.6
92.34.0
55.40.0
36.22.0
45.20.0
17.40.2
55.40.0
32.10.0
29.11.0
23.20.0
51.51.0
75.11.0
75.23.0
28.71.0
18.22.0
63.22.0
34.10.0
50.20.0
35.50.0
45.50.0
51.66.0
71.31.0
29.31.0
74.40.1
64.12.0
52.42.2
25.13.0
19.20.0
25.24.9
51.34.0
51.17.9
15.9
21.22.0
45.43.0
01.42.0
01.25.9
17.54.0
85.31.3
20.30.9
36.15.0
36.15.0
45.20.0
33.20.0
51.23.0
51.11.0
15.4
15.41.0
51.21.0
92.53.0
85.20.0
15.41.0
15.4
01.50.0

Dælur, framleiðsla ........................................
Dömubindi úr pappír, framleiðsla ...............
Dömubindi úr vattefni, framleiðsla .............

29.12.0
21.22.0
17.54.0

E
Edik, framleiðsla ..........................................
Eðalgös, framleiðsla .....................................
Eðalsteinar, slípun ........................................
Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunin ....
Efnahvatar, framleiðsla ................................
Efnaiðnaður ..................................................
Efnalaugar ....................................................
Efnaverkfræðiráðgjöf ...................................
Efnavörur, heildsala .....................................
Efnavörur, umboðsverslun ...........................
EFTA ............................................................
Eftirgrennslan ...............................................
Egg, heildsala ...............................................
Eggjabakkar, framleiðsla .............................
Eggjaduft, framleiðsla ..................................
Eggjaframleiðsla ..........................................
Eggjahreinsivélar, framleiðsla .....................
Eignarhaldsfélög ..........................................
Eignarleiga ...................................................
Eimreiðar, framleiðsla .................................
Einangrarar úr postulíni, framleiðsla ...........
Einangrarar úr öðru en postulíni, framleiðsla
Einangrun í hús og önnur mannvirki ...........
Einangrunarefni úr plasti, framleiðsla .........
Einangrunarefni úr postulíni, framleiðsla ...
Einangrunargler, framleiðsla .......................
Einingahús úr viði, framleiðsla ...................
Einingar í innréttingar, heildsala .................
Einkabílar, notaðir, umboðsverslun og smásala
Einkabílar, nýir, smásala .............................
Einkaheimili, vistun eða fóstur ....................
Einkaleyfisskrifstofur ...................................
Einkennisföt, framleiðsla .............................
Einnota borðbúnaður, heildsala ...................
Einþráðungar úr plasti, framleiðsla .............
Einþráðungar úr tilbúnum trefjum, framleiðsla
Eldavélar fyrir veitingahús o.þ.h., framleiðsla
Eldavélar til heimilisnota, framleiðsla ........
Eldavélar til heimilisnota, viðgerðir ............
Eldavélar, ekki rafmagns, framleiðsla .........
Eldavélar, heildsala ......................................
Eldavélar, smásala ........................................
Eldföst leirvara, framleiðsla ........................
Eldhúsáhöld úr málmi, framleiðsla .............
Eldhúsinnréttingar, framleiðsla ...................
Eldhúsinnréttingar, smásala .........................
Eldhúsrúllur, framleiðsla .............................
Eldhússkápar, framleiðsla ............................
Eldhúsvaskar úr málmi, framleiðsla ............
Eldi sjávardýra .............................................
Eldiviður, heildsala ......................................
Eldsmíði .......................................................
Eldsneyti, fljótandi, framleiðsla ..................
Eldsneyti, fljótandi, heildsala ......................

15.87.0
24.11.0
36.22.0
99.00.9
24.66.0
24
93.01.0
74.20.9
51.55.0
51.12.0
99.00.9
74.60.0
51.33.0
21.25.0
15.89.0
01.24.0
29.32.0
74.15.0
65.21.0
35.20.0
26.23.0
31.62.0
45.32.0
25.24.9
26.23.0
26.12.0
20.30.1
51.53.0
50.10.2
50.10.1
85.31.2
74.20.6
18.21.0
51.47.9
25.21.0
24.70.0
29.53.1
29.71.0
52.72.0
29.72.0
51.43.0
52.45.1
26.26.0
28.75.0
36.13.0
52.49.9
21.22.0
36.13.0
28.75.0
05.02.4
51.51.0
28.40.0
23.20.0
51.51.0
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Eldsneyti, gaskennt, heildsala .....................
Eldsneyti, umboðsverslun ............................
Eldsneytisgeymar í loftför, framleiðsla .......
Eldsneytisstangir í kjarnkljúfa, framleiðsla
Eldspýtnaframleiðsla ...................................
Eldstæði til járnsmíða, framleiðsla .............
Eldstæði, framleiðsla ...................................
Eldunartæki, ekki rafmagns, framleiðsla ....
Endurhæfingarstofnanir ...............................
Endurhæfingarstofnanir fyrir áfengissjúka ..
Endurhæfingarstofnanir fyrir fíkniefnaneytendur ...............................................
Endurhæfingarstöðvar fyrir fatlaða ..............
Endurmenntunarstofnanir ............................
Endurskoðun .................................................
Endurvinnsla á öðru en málmum .................
Endurvinnsla málma og brotajárns ..............
Endurvinnsluefni, heildsala .........................
Engin starfsemi ............................................
Ensím, framleiðsla .......................................
Eplasafi, framleiðsla ....................................
Epoxýresín, framleiðsla ...............................
Erlend sendiráð ............................................
Etanól, framleiðsla .......................................
Evrópubandalagið ........................................
Evrópuráðið ..................................................

51.51.0
51.12.0
35.30.0
23.30.0
36.63.0
28.62.0
29.72.0
29.72.0
85.11.3
85.31.5
85.31.5
85.32.7
80.42.9
74.12.0
37.20.0
37.10.0
51.57.0
97.00.0
24.14.0
15.98.0
24.16.0
99.00.9
15.92.0
99.00.9
99.00.9

F
Fagfélög ........................................................
Fagtímarit, útgáfa .........................................
Fangbúnaður flugvéla, framleiðsla ..............
Fangelsi ........................................................
Fangelsisstofnun ...........................................
Farandsala ....................................................
Farangursvagnar, framleiðsla .......................
Fararstjórn ....................................................
Farartæki fyrir fatlaða, framleiðsla ..............
Farfuglaheimili .............................................
Farmtryggingar .............................................
Farsímar, framleiðsla ...................................
Farsímar, smásala .........................................
Farþegaflutningar, ýmsir ..............................
Farþegaskip, smíðar .....................................
Farþegastöðvar fyrir flug ..............................
Fasteignaleiga ...............................................
Fasteignamat ................................................
Fasteignamat ríkisins ...................................
Fasteignamiðlun ...........................................
Fasteignarekstur ...........................................
Fasteignasalar ...............................................
Fasteignir, kaup og sala á eigin reikning .....
Fataburstar, framleiðsla ...............................
Fataefni, heildsala ........................................
Fataefni, smásala ..........................................
Fatahönnun ...................................................
Fataiðnaður ...................................................
Fataleiga .......................................................
Fataskápar, framleiðsla ................................
Fataverslun ...................................................

91.12.0
22.15.0
35.30.0
75.23.0
75.23.0
52.63.0
35.50.0
63.30.0
35.43.0
55.21.0
66.03.0
32.20.0
52.49.3
52.41.0
35.11.0
63.23.0
70.2
70.31.0
75.14.0
70.31.0
70
70.31.0
70.12.0
36.62.0
51.41.0
52.41.0
74.84.0
18
71.40.9
36.13.0
52.42

Fataverslun, blönduð ....................................
Fataviðgerðir ................................................
Fatnaður úr gúmmíi ......................................
Fatnaður úr leðri, framleiðsla ......................
Fatnaður úr plasti, framleiðsla .....................
Fatnaður, heildsala .......................................
Fatnaður, prjónaður, framleiðsla .................
Fatnaður, umboðsverslun .............................
Fatnaður, undir-, framleiðsla .......................
Fatnaður, vinnuföt, framleiðsla ...................
Fatnaður, yfir-, framleiðsla ..........................
Faxtæki, framleiðsla ....................................
Fánar, framleiðsla ........................................
Feiti fyrir vélar, heildsala .............................
Feiti til manneldis, heildsala .......................
Feiti, ekki til manneldis, heildsala ..............
Feiti, hreinsuð, framleiðsla ..........................
Feiti, óhreinsuð, framleiðsla ........................
Feldskerar .....................................................
Felgubönd fyrir sólningu hjólbarða, framl. .
Ferðafélög .....................................................
Ferðamálasamtök .........................................
Ferðaskrifstofur ............................................
Ferðatívolí ....................................................
Ferðatöskur, framleiðsla ..............................
Ferjur, framleiðsla ........................................
Ferrófosfór, framleiðsla ...............................
Ferrómangan, kolefnisríkt, framleiðsla .......
Ferskur fiskur, vinnsla .................................
Félagaþjónusta .............................................
Félagsdómur .................................................
Félagsheimili ................................................
Félagsmálaráðuneytið ..................................
Félagsmálastofnanir sveitarfélaga ...............
Félagsmiðstöðvar fyrir aldraða ....................
Félagsmiðstöðvar fyrir börn og unglinga .....
Félagsráðgjafar, sjálfstætt starfandi .............
Félagsþjónusta án dvalar á stofnun .............
Félagsþjónusta með dvöl á stofnun eða heimili
Fiðurhreinsun ...............................................
Filmur, framköllun .......................................
Filmur, framleiðsla .......................................
Filtframleiðsla ..............................................
Fimleikatæki, framleiðsla ............................
Fiskafurðir, heildsala ...................................
Fiskateljarar, tölvustýrðir, framleiðsla ........
Fiskbúðir ......................................................
Fiskeldi, kvíaeldi ..........................................
Fiskeldi, landeldi .........................................
Fiskeldisfóður, framleiðsla ..........................
Fiskflokkunarvélar, framleiðsla ...................
Fiskhausar, hersla .........................................
Fiskinet, framleiðsla ....................................
Fiskiskip, smíðar ..........................................
Fiskiskip, útgerð ...........................................
Fiskkassar úr plasti, framleiðsla ..................
Fiskker úr plasti, framleiðsla .......................
Fiskmarkaðir ................................................
Fiskmjölsframleiðsla ....................................

52.42.4
52.74.0
25.13.0
18.10.0
25.24.9
51.42.1
17.72.0
51.16.0
18.23.0
18.21.0
18.22.0
32.20.0
17.40.1
51.51.0
51.33.0
51.21.0
15.42.0
15.41.0
18.30.0
25.11.0
91.33.0
63.30.0
63.30.0
92.33.0
19.20.0
35.11.0
27.35.0
27.10.0
15.20.6
74.83.2
75.13.0
92.34.0
75.12.0
75.12.0
85.32.6
85.32.4
85.32.9
85.32
85.31
01.42.0
74.81.0
24.64.0
17.54.0
36.40.0
51.38.0
29.53.2
52.23.0
05.02.2
05.02.2
15.71.2
29.53.1
15.20.4
17.52.2
35.11.0
05.01
25.24.1
25.24.1
51.17.2
15.20.7
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Fiskréttir, framleiðsla ...................................
Fiskur, heildsala ...........................................
Fiskur, smásala .............................................
Fiskur, umboðsverslun .................................
Fiskútflutningur ............................................
Fiskveiðar .....................................................
Fiskveiðar, búnaður, heildsala .....................
Fiskvinnsla ...................................................
Fiskvinnsla um borð í fiskiskipum ..............
Fiskvinnsluvélar, tölvustýrðar, framleiðsla .
Fiskvinnsluvélar, vélvirkar, framleiðsla ......
Fjaðrir í úr og klukkur, framleiðsla .............
Fjaðrir úr málmi, framleiðsla ......................
Fjallaskálar ...................................................
Fjarleiðsögutæki, framleiðsla ......................
Fjarritar, framleiðsla ....................................
Fjarskiptabúnaður, smásala .........................
Fjarskiptabúnaður, heildsala ........................
Fjarskiptaþjónusta ........................................
Fjarstýringar fyrir útvarp o.þ.h., framleiðsla
Fjarverslun ...................................................
Fjárfestingarlánasjóðir .................................
Fjárfestingarráðgjöf ......................................
Fjármálaráðuneytið ......................................
Fjármálastarfsemi, þó ekki vátryggingar .....
Fjölbrautaskólar ...........................................
Fjölföldun hljóðritaðs efnis .........................
Fjölföldun myndefnis ...................................
Fjölföldun tölvuefnis ....................................
Fjölliður, framleiðsla ...................................
Fjölritun, prentun .........................................
Fjölritunarstofur ...........................................
Fjölritunarvélar, framleiðsla ........................
Fjölskylduráðgjöf .........................................
Flatál, framleiðsla ........................................
Flatkökur, framleiðsla ..................................
Flauel, vefnaður ...........................................
Flekar, framleiðsla .......................................
Flísalagning ..................................................
Flísar úr eldföstum leir, framleiðsla ............
Flísar úr leir eða postulíni, framleiðsla .......
Flísar úr steinsteypu, framleiðsla ................
Flokkunarvélar fyrir skrifstofur, framleiðsla
Flokkunarvélar, tölvustýrðar, framleiðsla ...
Flosefni, prjónað, framleiðsla ......................
Flotgeymar, framleiðsla ...............................
Flothylki, framleiðsla ...................................
Flotkvíar, framleiðsla ...................................
Flugafgreiðsla ...............................................
Flugbjörgunarsveitir .....................................
Flugeldar, framleiðsla ..................................
Flugeldar, heildsala ......................................
Flugeldhús ....................................................
Flughermar, leiga .........................................
Flughreyflar, framleiðsla ..............................
Flugleiðsögutæki, framleiðsla og viðhald ...
Flugsamgöngur .............................................
Flugskólar .....................................................
Flugskólar fyrir atvinnuflugmenn ................

15.20.8
51.38.0
52.23.0
51.17.1
51.38.0
05.01
51.65.1
15.20
05.01
29.53.2
29.53.1
33.50.0
28.74.0
55.21.0
33.20.0
32.20.0
52.49.3
51.65.9
64.20.0
33.20.0
52.61.0
65.22.1
67.13.0
75.11.0
65
80.21.0
22.31.0
22.32.0
22.33.0
24.16.0
22.22.9
74.83.2
30.01.0
85.32.9
27.42.0
15.81.0
17.20.0
35.11.0
45.43.0
26.26.0
26.30.0
26.61.0
30.01.0
29.53.2
17.60.0
35.11.0
35.11.0
35.11.0
63.23.0
75.25.0
24.61.0
51.47.9
55.52.0
71.34.0
35.30.0
33.20.0
62
80.41.0
63.23.0

Flugskrokkar, framleiðsla ............................
Flugstöðvar, rekstur .....................................
Flugtryggingar ..............................................
Flugumferðarstjórn ......................................
Flugvallagerð ................................................
Flugvellir, rekstur .........................................
Flugvélahreyflar, framleiðsla .......................
Flugvélahreyflar, viðgerðir ..........................
Flugvélaleiga ................................................
Flugvélar, umboðsverslun ............................
Flugvélar, viðhald ........................................
Flugvélasmíði ...............................................
Flugvélasæti, framleiðsla .............................
Flugvélaverkfræðingar, ráðgjöf ....................
Flugþjálfar, framleiðsla ................................
Flutningabílar, akstur á eigin reikning ........
Flutningabílar, leiga með bílstjóra ..............
Flutningafyrirtæki ........................................
Flutningamiðlun ...........................................
Flutningaskip, framleiðsla ...........................
Flutningaþjónusta .........................................
Flutningur eftir leiðslum ..............................
Flögubergsnám .............................................
Flöskulok, framleiðsla .................................
Flöskur úr gleri eða kristal, framleiðsla ......
Foreldrafélög ................................................
Fornám fyrir framhaldsskóla ........................
Fornbókaverslanir ........................................
Fornmunaverslanir .......................................
Fornmunir, heildsala ....................................
Forritagerð ....................................................
Forseti Íslands ..............................................
Forsætisráðuneytið .......................................
Forvarsla listaverka ......................................
Fóðurblöndunarvélar, framleiðsla ...............
Fóðurblöndur, framleiðsla ...........................
Fóðurbætiefni, heildsala ..............................
Fóðurbætir, framleiðsla ................................
Fóðurframleiðsla ..........................................
Fóðurrækt .....................................................
Fóðurvogir, heildsala ...................................
Fólksbílar, framleiðsla .................................
Fólksbílar, rekstur ........................................
Fólksflutningabílar, framleiðsla ..................
Fótaaðgerðafræðingar ..................................
Fótboltavellir, rekstur ..................................
Framhaldsskólar, bóknám ............................
Framhaldsskólar, iðn- og verknám ..............
Framleiðslukerfi, sjálfvirk, framleiðsla .......
Framleiðslutækni, verkfræðiráðgjöf ............
Framræsla byggingarlóða .............................
Framræsla lands til ræktunar .......................
Franskar kartöflur, framleiðsla ....................
Frauðplast, framleiðsla ................................
Frágangur bygginga, ótalinn annars staðar ..
Frágangur fatnaðar .......................................
Frágangur textíla ..........................................
Freyðivín, framleiðsla ..................................
Fréttaljósmyndarar í lausamennsku .............

35.30.0
63.23.0
66.03.0
63.23.0
45.20.0
63.23.0
35.30.0
35.30.0
71.23.0
51.14.0
35.30.0
35.30.0
36.11.0
74.20.2
35.30.0
60.24.3
60.24.3
60.24.3
63.40.0
35.11.0
63
60.30.0
14.13.0
28.72.0
26.13.0
91.33.0
80.21.0
52.50.0
52.50.0
51.47.9
72.20.0
75.11.0
75.11.0
92.31.0
29.32.0
15.71.1
51.56.0
15.71.1
15.7
01.11.1
51.66.0
34.10.0
60.2
34.10.0
85.14.9
92.61.0
80.21.0
80.22.0
33.30.0
74.20.2
45.11.0
45.11.0
15.31.0
25.21.0
45.45.0
17.30.0
17.30.0
15.93.0
92.40.0
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Fréttastofur, sjálfstætt starfandi ...................
Frímerki, heildsala .......................................
Frímerkingarvélar, framleiðsla ....................
Frímerkjaverslun ..........................................
Frísvæði ........................................................
Fríverslunarsamtök Evrópu ..........................
Frjálsíþróttafélög ..........................................
Frotte-efni, prjónað eða heklað, framleiðsla
Frystihús .......................................................
Frystikistur til heimilisnota, framleiðsla ....
Frysting á humri ...........................................
Frysting á hvalkjöti ......................................
Frysting á hörpudiski ...................................
Frysting á kartöflum .....................................
Frysting á loðnu ............................................
Frysting á rækju ...........................................
Frysting ávaxta .............................................
Frysting grænmetis .......................................
Frysting loðnuhrogna ...................................
Frystiskápar, heildsala .................................
Frystiskápar, smásala ...................................
Frystiskip, útgerð .........................................
Frystitogarar, útgerð .....................................
Frystivélar til iðnaðarnota, framleiðsla og
viðhald ...................................................
Fræ, heildsala ...............................................
Fræðslustarfsemi ..........................................
Fræhreinsivélar, framleiðsla ........................
Fræsing málma .............................................
Fullorðinsfræðsla .........................................
Fúavarnarefni, framleiðsla ...........................
Fúavörn .........................................................
Fúkalyf, framleiðsla .....................................
Fylgihlutir í notaða bíla, heildsala og smásala
Fylgihlutir í nýja bíla, smásala ....................
Fylgihlutir með fatnaði, heildsala ................
Fylliefni, framleiðsla ....................................
Fyrirlesarar, sjálfstætt starfandi ...................
Fyrirtækjaráðgjöf ..........................................
Fyrirtækjasala ...............................................
Fægiefni í dufti til slípingar, framleiðsla ...
Fægiefni til hreingerningar, framleiðsla ......
Færibönd úr gúmmíi, framleiðsla ................
Færibönd úr plasti, framleiðsla ...................
Færibönd, vélbúnaður, framleiðsla ..............
Færibönd, viðgerðir ......................................
Förðunarvörur, framleiðsla ..........................
Fötur úr málmi, framleiðsla .........................
Fötur úr plasti, framleiðsla ..........................

92.40.0
51.47.5
30.01.0
52.49.9
63.12.0
99.00.9
92.62.0
17.60.0
15.20.1
29.71.0
15.20.1
15.22.0
15.20.1
15.31.0
15.20.1
15.20.1
15.33.0
15.33.0
15.20.1
51.43.0
52.45.1
05.01.2
05.01.2
29.23.0
51.21.0
80
29.53.1
28.52.0
80.42
24.30.0
20.10.0
24.42.0
50.30.0
50.10.1
51.42.1
24.30.0
92.31.0
74.14.9
74.84.0
26.81.0
24.51.0
25.13.0
25.24.9
29.22.0
29.22.0
24.52.0
28.71.0
25.24.9

G
Gaddavír, framleiðsla ...................................
Gagnabankar ................................................
Gagnavinnsla ................................................
Gagnavinnsluvélar, framleiðsla ...................
Gagnfræðaskólar ..........................................
Gallerí ...........................................................
Galvanísering ...............................................
Gammosíur, framleiðsla ...............................

28.73.0
72.40.0
72.30.0
30.02.0
80.10.0
52.49.2
28.51.0
17.71.0

Garðhúsgögn, smásala .................................
Garðplöntur, ræktun .....................................
Garðplöntur, smásala ...................................
Garðsláttuvélar .............................................
Garðsláttuvélar, framleiðsla ........................
Garðsláttuvélar, heildsala ............................
Garðsláttuvélar, smásala ..............................
Garðstólar, framleiðsla ................................
Garðverkfæri, framleiðsla ............................
Garðyrkja ......................................................
Garðyrkjufélög .............................................
Garn úr tilbúnum trefjum, framleiðsla ........
Garn, heildsala .............................................
Garn, smásala ...............................................
Garn, snúið eða fléttað, framleiðsla ............
Garn, styrkt og húðað, framleiðsla ..............
Gas til iðnaðar, framleiðsla .........................
Gasframleiðsla, úr kolum .............................
Gashverflar, framleiðsla ...............................
Gashverflar, viðgerðir ..................................
Gashylki, framleiðsla ...................................
Gaskútar, framleiðsla ...................................
Gasolía, framleiðsla .....................................
Gasrafalar, framleiðsla .................................
Gasveitur ......................................................
Gatarar fyrir skrifstofur, framleiðsla ...........
Gámaleiga .....................................................
Gámar til flutninga, framleiðsla ..................
Geðlyf, framleiðsla .......................................
Geðvernd ......................................................
Geimferðir ....................................................
Geimferjur, smíði .........................................
Geimstöðvar, smíði ......................................
Geisladiskar, heildsala .................................
Geisladiskar, smásala ...................................
Geisladiskar, útgáfa ......................................
Geislaspilarar, framleiðsla ...........................
Geislaspilarar, smásala ................................
Geislavirk frumefni, framleiðsla .................
Geitfjárrækt ..................................................
Gelatín, framleiðsla .....................................
Ger, framleiðsla ............................................
Gerðuberg .....................................................
Gerilsneyðingarvélar, framleiðsla ................
Gerviblóm, framleiðsla ................................
Gervigúmmí, óunnið, framleiðsla ................
Gervihnattasmíði ..........................................
Gervihunang, framleiðsla .............................
Gerviliðir, framleiðsla ..................................
Gervilíkamshlutar, framleiðsla ....................
Gerviloðskinn, framleiðsla ..........................
Gerviloðskinn, vefnaður ..............................
Gervitennur án mátunar, framleiðsla ...........
Gervitennur eftir mátun, smíðar ..................
Gerviþráður, framleiðsla ..............................
Getraunastarfsemi ........................................
Geymar úr málmi, yfir 300 l, framleiðsla ....
Geymar úr plasti, framleiðsla ......................
Gifsframleiðsla .............................................

52.46.1
01.12.1
52.48.9
52.74.0
29.32.0
51.66.0
52.46.1
36.11.0
28.62.0
01.41.2
91.33.0
24.70.0
51.41.0
52.41.0
17.52.1
17.54.0
24.11.0
23.10.0
29.11.0
29.11.0
28.21.0
28.21.0
23.20.0
29.24.0
40.20.0
30.01.0
71.21.0
34.20.0
24.42.0
85.32.8
62.30
35.30.0
35.30.0
51.43.0
52.45.3
22.14.0
32.30.0
52.45.2
23.30.0
01.22.1
24.62.0
15.89.0
92.32.0
29.53.9
36.63.0
24.17.0
35.30.0
15.89.0
33.10.0
33.10.0
18.30.0
17.20.0
33.10.0
85.13.2
24.70.0
92.71.0
28.21.0
25.23.0
26.53
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Gifsnám ........................................................
Ginframleiðsla ..............................................
Girðingarnet, framleiðsla .............................
Gistiheimili ..................................................
Gistihús ........................................................
Gistiskýli fyrir heimilislausa .......................
Gírkassar, framleiðsla ..................................
Gjafavörur, heildsala ....................................
Gjafavöruverslanir .......................................
Gjaldheimtur ................................................
Gjaldþrota fyrirtæki .....................................
Gler í gleraugu, framleiðsla .........................
Gler í úr og klukkur, framleiðsla .................
Gler, hert, framleiðsla ..................................
Gler, litað, framleiðsla .................................
Gler, skyggt, framleiðsla ..............................
Gler, vírbent, framleiðsla .............................
Gleraugnaumgjarðir, framleiðsla .................
Gleraugnaverslanir .......................................
Glereinangrarar, framleiðsla ........................
Gleriðnaður ..................................................
Glerjun ..........................................................
Glermunir, blásnir, framleiðsla ....................
Glerplötur, framleiðsla .................................
Glerplötur, heildsala ....................................
Glerrör, framleiðsla ......................................
Glerslípun .....................................................
Glerstangir, framleiðsla ...............................
Glersteinar, framleiðsla ...............................
Glertrefjar, framleiðsla ................................
Glerullarframleiðsla .....................................
Glervörur, heildsala .....................................
Glervöruverslanir .........................................
Glímufélög ...................................................
Gljáslípun málma .........................................
Glóperur, framleiðsla ...................................
Gluggakarmar úr málmi, framleiðsla ..........
Gluggapóstar, framleiðsla ............................
Gluggar úr viði, framleiðsla .........................
Gluggarammar úr plasti, framleiðsla ...........
Gluggatjaldaefni, heildsala ..........................
Gluggatjaldasaumur .....................................
Gluggatjaldauppsetning ...............................
Gluggatjaldaverslanir ...................................
Gluggatjöld úr plasti, framleiðsla ................
Gluggatjöld, framleiðsla ..............................
Gluggaþvottur ...............................................
Glúkósasíróp, framleiðsla ............................
Glúkósi, framleiðsla .....................................
Glúten, framleiðsla ......................................
Glýseról, hrátt, framleiðsla ..........................
Glýseról, tilbúið, framleiðsla .......................
Glærur, prentun ............................................
Glös úr gleri eða kristal, framleiðsla ...........
Glös úr plasti, framleiðsla ...........................
Golfkerrur, framleiðsla ................................
Golfklúbbar ..................................................
Golfvellir, lagning ........................................
Golfvellir, rekstur .........................................

14.12.0
15.91.0
28.73.0
55.12.0
55.12.0
85.31.9
29.14.0
51.47.9
52.48.5
75.11.0
97.00.0
33.40.0
26.15.0
26.12.0
26.11.0
26.11.0
26.11.0
33.40.0
52.48.1
26.15.0
26.1
45.44.2
26.13.0
26.11.0
51.53.0
26.15.0
26.12.0
26.15.0
26.15.0
26.14.0
26.14.0
51.44.1
52.44.5
92.62.0
28.51.0
31.50.0
28.12.0
20.30.9
20.30.9
25.23.0
51.41.0
52.44.3
52.44.3
52.44.3
25.24.9
17.40.2
74.70.0
15.62.0
15.62.0
15.62.0
24.51.0
24.14.0
22.25.0
26.13.0
25.24.9
34.10.0
92.62.0
45.20.0
92.61.0

Gosdrykkir, framleiðsla ...............................
Gosdrykkir, heildsala ...................................
Góðmálmar, heildsala ..................................
Góðmálmar, hráir, framleiðsla .....................
Gólfdúkar, heildsala .....................................
Gólfefni, heildsala ........................................
Gólfefni, smásala .........................................
Gólfflísar úr plasti, framleiðsla ...................
Gólfhellur úr brenndum leir, framleiðsla ....
Gólfklæðing úr plasti, framleiðsla ...............
Gólfklæðing úr steinefnum, lagning ............
Gólfklæðingarefni, heildsala .......................
Gólflistar úr plasti, framleiðsla ...................
Gólfmottur úr fléttiefnum, framleiðsla ........
Gólfmottur úr textílum, framleiðsla ............
Gólfteppaverslanir ........................................
Gólfteppi úr fléttiefnum, framleiðsla ..........
Gólfteppi úr textílum, framleiðsla ...............
Gólfteppi, heildsala ......................................
Grafísk hönnun .............................................
Grafít, náttúrulegt, vinnsla úr jörðu ............
Grasagarðar ..................................................
Grasrækt .......................................................
Grájárn, steyptir hlutir, framleiðsla .............
Grásleppuhrogn, niðurlagning .....................
Greiðslukortafyrirtæki ..................................
Grisja, vefnaður ............................................
Grjótnám ......................................................
Gróðurhús .....................................................
Grunnskólar ..................................................
Grænmeti, frysting .......................................
Grænmeti, heildsala .....................................
Grænmeti, niðursuða ....................................
Grænmeti, pökkun ........................................
Grænmeti, ræktun ........................................
Grænmeti, smásala .......................................
Grænmeti, þurrkun .......................................
Grænmetissafi, framleiðsla ..........................
Grænmetissalat, framleiðsla ........................
Grænmetisþykkni, framleiðsla .....................
Gufubaðsstofur .............................................
Gufuhreinsun á veggflötum o.þ.h. ...............
Gufuhverflar, framleiðsla .............................
Gufuhverflar, viðgerðir ................................
Gufukatlar, framleiðsla ................................
Gufukatlar, viðgerðir ....................................
Gull, hrátt, framleiðsla .................................
Gullmunir, heildsala ....................................
Gullmunir, smásala ......................................
Gullsmíðaverslanir .......................................
Gullsmíði ......................................................
Gúanó, námuvinnsla ....................................
Gúmmí, heildsala .........................................
Gúmmífatnaður, framleiðsla ........................
Gúmmíhjólbarðar, framleiðsla .....................
Gúmmíhjólbarðar, sólun ..............................
Gúmmílím, framleiðsla ................................
Gúmmípakkningar, framleiðsla ...................
Gúmmíplötur, framleiðsla ............................

15.98.0
51.34.0
51.52.0
27.41.0
51.47.2
51.47.2
52.44.2
25.23.0
26.40.0
25.23.0
45.43.0
51.47.2
25.23.0
20.52.0
17.51.0
52.44.2
20.52.0
17.51.0
51.47.2
74.40.1
14.50.0
92.53.0
01.11.1
27.51.0
15.20.8
65.22.2
17.20.0
14.11.0
01.12
80.10.0
15.33.0
51.31.0
15.33.0
01.41.1
01.12.1
52.21.0
15.33.0
15.32.0
15.33.0
15.32.0
93.04.0
45.45.0
29.11.0
29.11.0
28.30.0
28.30.0
27.41.0
51.47.9
52.48.3
52.48.3
36.22.0
14.30.0
51.55.0
25.13.0
25.11.0
25.12.0
24.62.0
25.13.0
25.13.0

255
Atriðisorðaskrá
Gúmmíprófílar, framleiðsla .........................
Gúmmírör, framleiðsla .................................
Gúmmíslöngur í hjólbarða, framleiðsla ......
Gúmmíslöngur, framleiðsla .........................
Gúmmíslöngur, heildsala .............................
Gúmmísólar fyrir hjólbarða, framleiðsla .....
Gúmmístígvél, framleiðsla ..........................
Gúmmísvampdýnur, framleiðsla ..................
Gúmmívalsar, heildsala ...............................
Gúmmívöruframleiðsla ................................
Gúmmíþétti, framleiðsla ..............................
Gæludýr, heildsala .......................................
Gæludýr, ræktun ...........................................
Gæludýrafóður, framleiðsla .........................
Gæludýrafóður, heildsala .............................
Gæludýrasnyrting .........................................
Gæludýraverslanir ........................................
Gærur, framleiðsla .......................................
Gæsakjöt, framleiðsla ..................................
Gæsluvellir ...................................................
Göngudeildir sjúkrahúsa ..............................
Göngustafir, framleiðsla ..............................
Göngustígar, lagning ....................................
Götuljós, framleiðsla ...................................

25.13.0
25.13.0
25.11.0
25.13.0
51.56.0
25.11.0
19.30.0
36.15.0
51.56.0
25.1
25.13.0
51.70.0
01.25.9
15.72.0
51.39.0
01.42.0
52.49.1
01.22.1
01.24.0
85.32.2
85.12.2
36.63.0
45.20.0
31.50.0

H
Hafbeitarstöðvar ...........................................
Hafnarborg ....................................................
Hafnargerð ....................................................
Hafnir, rekstur ..............................................
Hafnsöguþjónusta .........................................
Hafrahringir, framleiðsla .............................
Haframjöl, framleiðsla .................................
Hafrannsóknastofnun ...................................
Hagsmunafélög, önnur en félög vinnumarkaðarins ...........................................
Hagstofa Íslands ...........................................
Hamborgarastaðir .........................................
Hampiðjan ....................................................
Handáburður, framleiðsla ............................
Handboltafélög .............................................
Handföng úr viði, framleiðsla ......................
Handklæðafrotte, vefnaður ..........................
Handklæði, framleiðsla ................................
Handtöskur, framleiðsla ...............................
Handvagnar, framleiðsla ..............................
Handverkfæri, heildsala ...............................
Handverksfélög ............................................
Hangikjöt, framleiðsla .................................
Hanskar úr plasti, framleiðsla .....................
Hanskar, framleiðsla ....................................
Hanskar, heildsala ........................................
Happdrætti ....................................................
Harðfiskverkun .............................................
Hattabúðir .....................................................
Hausaskurðarvélar, framleiðsla ...................
Hákarl, verkun ..............................................
Hálfeðalsteinar, framleiðsla .........................
Hálfeðalsteinar, vinnsla úr jörðu .................

05.02.3
92.32.0
45.20.0
63.22.0
63.22.0
15.61.0
15.61.0
73.10.0
91.33.0
75.11.0
55.30.1
17.52.1
24.52.0
92.62.0
20.51.0
17.20.0
17.40.2
19.20.0
35.50.0
51.54.0
91.33.0
15.13.0
25.24.9
18.24.0
51.42.1
92.71.0
15.20.5
52.42.1
29.53.1
15.20.5
36.22.0
14.50.0

Hálfleiðarar, framleiðsla ..............................
Hálfleiðarar, ljósnæmir, framleiðsla ............
Hálsbindi, framleiðsla ..................................
Hárgreiðslustofur ..........................................
Hárgreiður, framleiðsla ................................
Hárkollur, framleiðsla ..................................
Hárlakk, framleiðsla ....................................
Hárnæring, framleiðsla ................................
Hársápa, framleiðsla ....................................
Hársnyrtiefni, framleiðsla ............................
Háskólabókasöfn ..........................................
Háskóli Íslands .............................................
Háskólinn á Akureyri ...................................
Hátalarar, framleiðsla ..................................
Hátíðarvarningur, framleiðsla ......................
Hátíðarvarningur, heildsala .........................
Hátíðarvarningur, smásala ...........................
Háþrýstihreinsivélar, framleiðsla ................
Heflun timburs .............................................
Heftarar, framleiðsla ....................................
Heiðurspeningar, framleiðsla .......................
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ....
Heilbrigðiseftirlit .........................................
Heilbrigðisþjónusta ......................................
Heildverslun með annað en bíla ..................
Heildverslun með bíla ..................................
Heilsufæði, heildsala ...................................
Heilsufæði, smásala .....................................
Heilsugæslulæknar .......................................
Heilsugæslustöðvar ......................................
Heilsuræktarstöðvar .....................................
Heimagisting ................................................
Heimahjúkrun ...............................................
Heimasala .....................................................
Heimaþjónusta .............................................
Heimili fyrir börn og unglinga .....................
Heimili fyrir fullorðna fatlaða .....................
Heimilisbúnaður, umboðsverslun ................
Heimilishald með launuðu starfsfólki .........
Heimilishjálp ................................................
Heimilislæknar .............................................
Heimilistæki, heildsala ................................
Heimilistæki, viðgerðir ................................
Heimilistækjaverslanir .................................
Heitir pottar, lagning ....................................
Heitvín, framleiðsla .....................................
Hekluð voð, framleiðsla ...............................
Hellulögn ......................................................
Hellur í gólf úr brenndum leir, framleiðsla .
Hellur úr leir eða postulíni, framleiðsla ......
Hellur úr steinsteypu, framleiðsla ...............
Hemlar fyrir bíla, framleiðsla ......................
Herðatré úr viði, framleiðsla .......................
Herrafataverslanir ........................................
Herskip, smíðar ............................................
Hersla á fiski ................................................
Hestaíþróttavörur, smásala ..........................
Hestaleiga til tómstundagamans ..................
Hestamannafélög ..........................................

32.10.0
32.10.0
18.24.0
93.02.0
36.63.0
36.63.0
24.52.0
24.52.0
24.52.0
24.52.0
92.51.2
80.30.0
80.30.0
32.30.0
36.63.0
51.47.9
52.48.7
29.24.0
20.10.0
30.01.0
36.21.0
75.12.0
85.12.1
85.1
51
50
51.39.0
52.27.0
85.12.1
85.12.1
93.04.0
55.23.0
85.12.1
52.63.0
85.32.5
85.31.1
85.31.4
51.15.0
95.00.0
85.32.5
85.12.1
51.43.0
52.72.0
52.45.1
45.45.0
15.93.0
17.60.0
01.41.2
26.40.0
26.30.0
26.61.0
34.30.0
20.51.0
52.42.2
35.11.0
15.20.4
52.48.6
92.72.0
92.62.0
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Hestatamningar ............................................
Hesthúsarekstur ............................................
Heyrnartól, framleiðsla ................................
Héraðsdómstólar ..........................................
Héraðslæknar ...............................................
Héraðsskjalasöfn ..........................................
Hillur í verslanir, framleiðsla ......................
Hillur, framleiðsla ........................................
Hitabrúsar, framleiðsla ................................
Hitaeinangrun, uppsetning ...........................
Hitalagnaefni, heildsala ...............................
Hitamælar, framleiðsla ................................
Hitastillar fyrir iðnað, framleiðsla ...............
Hitastillilokar, framleiðsla ...........................
Hitaveitur .....................................................
Hjarir, framleiðsla ........................................
Hjartalínuritar, framleiðsla ..........................
Hjartavernd ...................................................
Hjálparstofnanir ...........................................
Hjálparstofnun kirkjunnar ............................
Hjálparsveit skáta .........................................
Hjálpartæki fyrir sjúka og fatlaða, framleiðsla
Hjálpartæki fyrir sjúka og fatlaða, heildsala
Hjálpartæki fyrir sjúka og fatlaða, smásala .
Hjálpartækjabankar ......................................
Hjálpræðisherinn ..........................................
Hjól undir bíla, framleiðsla .........................
Hjólaskautar, framleiðsla .............................
Hjólastólar, framleiðsla ...............................
Hjólbarðar, framleiðsla ................................
Hjólbarðar, sólun ..........................................
Hjólbarðasala ...............................................
Hjólbarðaslöngur, framleiðsla .....................
Hjólbarðasólar, framleiðsla .........................
Hjólbarðaviðgerðir .......................................
Hjólbörur, framleiðsla ..................................
Hjólhýsastæði ...............................................
Hjólhýsi, framleiðsla ...................................
Hjólhýsi, notuð, umboðsverslun og smásala
Hjólhýsi, smásala .........................................
Hjónabandsmiðlun .......................................
Hjúkrunarfræðingar, sjálfstætt starfandi .....
Hjúkrunarheimili ..........................................
Hjúkrunarvistun ...........................................
Hjúkrunarvörur, heildsala ............................
Hjúkrunarvörur, smásala ..............................
Hlerar úr málmi, framleiðsla .......................
Hlerar úr plasti, framleiðsla .........................
Hlið úr málmi, framleiðsla ..........................
Hljóðbönd, óátekin, framleiðsla ..................
Hljóðdeyfar úr eldföstum leir, framl. ..........
Hljóðeinangrun, uppsetning .........................
Hljóðfærasmíði .............................................
Hljóðfæraverslanir .......................................
Hljóðfæri, heildsala .....................................
Hljóðfæri, leikföng, framleiðsla ..................
Hljóðfæri, rafeinda, framleiðsla ..................
Hljóðkútar fyrir bíla, framleiðsla ................
Hljóðnemar, framleiðsla ..............................

92.62.0
92.62.0
32.30.0
75.23.0
75.12.0
92.51.3
36.12.0
36.14.0
36.63.0
45.32.0
51.54.0
33.20.0
33.30.0
29.13.0
40.30.0
28.63.0
33.10.0
85.32.8
85.32.8
85.32.8
75.25.0
33.10.0
51.46.0
52.32.0
85.33.9
85.32.8
34.30.0
36.40.0
35.43.0
25.11.0
25.12.0
50.20.0
25.11.0
25.11.0
50.20.0
35.50.0
55.22.0
34.20.0
50.10.2
50.10.1
93.05.0
85.14.9
85.11.4
85.11.4
51.46.0
52.32.0
28.12.0
25.23.0
28.12.0
24.65.0
26.26.0
45.32.0
36.30.0
52.45.4
51.47.9
36.50.0
36.30.0
34.30.0
32.30.0

Hljóðritað efni, fjölföldun ...........................
Hljóðritað efni, útgáfa ..................................
Hljóðupptökuvélar, framleiðsla ...................
Hljóðver ........................................................
Hljómflutningstæki, heildsala .....................
Hljómflutningstæki, smásala .......................
Hljómplötur, heildsala .................................
Hljómplötuútgáfa .........................................
Hljómplötuverslanir .....................................
Hljómsveitir .................................................
Hnakkar, framleiðsla ....................................
Hnetur, ræktun .............................................
Hnetusmjör, framleiðsla ..............................
Hnífapör úr plasti, framleiðsla ....................
Hnífapör, framleiðsla ...................................
Hnífar, framleiðsla .......................................
Hnífblöð í vélar, framleiðsla ........................
Hnoðnaglar, framleiðsla ...............................
Hnykkjar .......................................................
Hópferðaakstur .............................................
Hótel án veitingasölu ...................................
Hótel með veitingasölu ................................
Hraðalækkunarbúnaður, framleiðsla ...........
Hraðboðastarfsemi .......................................
Hraðhreinsun ................................................
Hraðréttasala ................................................
Hráfosföt, framleiðsla ..................................
Hrájárn, framleiðsla .....................................
Hráolíuvinnsla ..............................................
Hrástál, framleiðsla ......................................
Hreindýraveiðar ...........................................
Hreingerningar nýrra bygginga ....................
Hreingerningar, aðrar ...................................
Hreingerningarefni til heimilisnota, heildsala
Hreingerningarefni til iðnaðarnota, heildsala
Hreingerningarefni, framleiðsla ..................
Hreinlætistæki úr plasti, framleiðsla ...........
Hreinlætistæki úr postulíni, framleiðsla ......
Hreinlætistæki, heildsala .............................
Hreinlætistæki, lagning ................................
Hreinlætistæki, viðgerðir .............................
Hreinsiefni, framleiðsla ...............................
Hreinsiþurrkur, framleiðsla .........................
Hreinsun málma ...........................................
Hreinsunardeildir .........................................
Hressingarhæli .............................................
Hreyfilhlutar í bílhreyfla, framleiðsla .........
Hreyfilhlutar í vélhjólahreyfla, framleiðsla .
Hreyflar í loftför, framleiðsla .......................
Hreyflar í skellinöðrur, framleiðsla .............
Hreyflar í vélhjól, framleiðsla .....................
Hreyflar í ökutæki, framleiðsla ....................
Hreyflar, ekki í loftför, bíla og vélhjól, framl.
Hrífur, framleiðsla ........................................
Hrísgrjón, framleiðsla ..................................
Hrogn, niðurlagning .....................................
Hrogn, söltun ................................................
Hrognaskiljarar, framleiðsla ........................
Hrossarækt ....................................................

22.31.0
22.14.0
32.30.0
92.32.0
51.43.0
52.45.2
51.43.0
22.14.0
52.45.3
92.31.0
19.20.0
01.13.0
15.89.0
25.24.9
28.61.0
28.61.0
28.62.0
28.73.0
85.14.9
60.23.0
55.12.0
55.11.0
29.14.0
64.12.0
93.01.0
55.30.1
24.15.0
27.10.0
11.10.0
27.10.0
01.50.0
45.45.0
74.70.0
51.44.2
51.55.0
24.51.0
25.23.0
26.22.0
51.53.0
45.33.0
45.33.0
24.51.0
21.22.0
28.51.0
90.00.0
85.14.9
34.30.0
34.30.0
35.30.0
35.41.0
35.41.0
34.10.0
29.11.0
28.62.0
15.61.0
15.20.8
15.20.2
29.53.1
01.22.2
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Hrossaræktarfélög ........................................
Hrossatamningar í tamningarstöðvum .........
Hugbúnaðargerð ...........................................
Hugbúnaðarhús ............................................
Hugbúnaður, heildsala .................................
Hugbúnaður, ráðgjöf ....................................
Humar, frysting ............................................
Humarveiðibátar, útgerð ..............................
Hunang, framleiðsla .....................................
Hundahótel ...................................................
Hundarækt ....................................................
Hundasnyrting ..............................................
Hundaþjálfun ................................................
Hurðir í bíla, framleiðsla .............................
Hurðir úr málmi, framleiðsla .......................
Hurðir úr plasti, framleiðsla ........................
Hurðir úr viði, framleiðsla ...........................
Húðir, framleiðsla ........................................
Húðir, heildsala ............................................
Húðun málma ...............................................
Húfur, framleiðsla ........................................
Húsasmíðameistarar, nýbyggingar ...............
Húsasmíðameistarar, trésmíðar innanhúss ..
Húsaviðgerðir ...............................................
Húsbyggingar ................................................
Húsdýrafóður, framleiðsla ...........................
Húsdýragarðurinn .........................................
Húsdýrasala, umboðsverslun .......................
Húsdýravistun ..............................................
Húseiningar ..................................................
Húseiningar úr steinsteypu, framleiðsla ......
Húseiningar úr viði, framleiðsla ..................
Húsfélög fyrirtækja ......................................
Húsfélög íbúðareigenda ...............................
Húsgagnaábreiður, framleiðsla ....................
Húsgagnaáklæði, heildsala ..........................
Húsgagnahönnun ..........................................
Húsgagnaiðnaður ..........................................
Húsgagnaleiga ..............................................
Húsgagnaverslanir ........................................
Húsgagnaviðgerðir .......................................
Húsgögn, heildsala .......................................
Húsgögn, sérsmíðuð, framleiðsla ................
Húsgögn, umboðsverslun .............................
Húsgögn, viðgerðir .......................................
Húsvagnar, leiga ...........................................
Húsvagnar, notaðir, umboðsverslun og
smásala ..................................................
Húsvagnar, nýir, smásala .............................
Húsverðir ......................................................
Hvalaveiðar ..................................................
Hvalkjöt, frysting .........................................
Hvallýsi, bræðsla .........................................
Hvalmjöl, framleiðsla ..................................
Hvalveiðiskip, útgerð ...................................
Hveiti, framleiðsla .......................................
Hverfilblöð, framleiðsla ...............................
Hverfisteinar, framleiðsla ............................
Hverflar, framleiðsla ....................................

01.42.0
92.62.0
72.20.0
72.20.0
51.64.1
72.20.0
15.20.1
05.01.3
01.25.9
01.42.0
01.25.9
01.42.0
92.72.0
34.30.0
28.12.0
25.23.0
20.30.9
15.11.0
51.24.0
28.51.0
18.24.0
45.20.0
45.42.0
45.20.0
45.20.0
15.71.1
92.53.0
51.11.0
01.42.0
20.30.1
26.61.0
20.30.1
70.32.9
70.32.1
17.40.2
51.41.0
74.84.0
36.1
71.40.9
52.44.1
36.14.0
51.47.1
36.14.0
51.15.0
36.14.0
71.10.0
50.10.2
50.10.1
70.32.1
05.01.5
15.22.0
15.22.0
15.22.0
05.01.5
15.61.0
35.30.0
26.81.0
29.11.0

Hvítvínsframleiðsla ......................................
Hæfingarstöðvar ...........................................
Hækjur, framleiðsla ......................................
Hæstiréttur ....................................................
Hörpudiskur, frysting ...................................

15.93.0
85.32.7
33.10.0
75.23.0
15.20.1

I
Iðjuþjálfar, sjálfstætt starfandi .....................
Iðnaðargas, framleiðsla ................................
Iðnaðarráðuneytið ........................................
Iðnaðarvélar, umboðsverslun .......................
Iðnhönnun .....................................................
Iðnskólar .......................................................
Iðntæknistofnun ............................................
Illgresiseyðir, framleiðsla ............................
Ilmefni fyrir húsakynni, framleiðsla ...........
Ilmefni fyrir ilmvötn, framleiðsla ................
Ilmefni fyrir matvæli, framleiðsla ................
Ilmolíur, framleiðsla .....................................
Ilmvatnsframleiðsla ......................................
Ilmvökvi, eimaður, framleiðsla ....................
Ilmvötn, heildsala .........................................
Innanhússarkitektar ......................................
Innanhússsímkerfi, framleiðsla ....................
Innheimtufyrirtæki, sérhæfð ........................
Innkaupakerrur, framleiðsla .........................
Innkaupapokar úr pappír, framleiðsla ..........
Innkaupapokar úr plasti, framleiðsla ...........
Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar ............
Innkaupastofnun ríkisins ..............................
Innréttingar, smíði ........................................
Innréttingar, uppsetning ...............................
Innrömmun ...................................................
Inntakslokar, framleiðsla ..............................

85.14.9
24.11.0
75.13.0
51.14.0
74.84.0
80.22.0
73.10.0
24.20.0
24.51.0
24.63.0
24.63.0
24.63.0
24.52.0
24.63.0
51.45.0
74.84.0
32.30.0
74.84.0
35.50.0
21.21.0
25.22.0
75.14.0
75.14.0
45.42.0
45.42.0
20.51.0
29.13.0

Í
Íbúðarhúsnæði, leiga ....................................
Ígulker, verkun .............................................
Ígulker, vinnsla .............................................
Íhlutir í bíla, framleiðsla ..............................
Íhlutir í loftför, framleiðsla ..........................
Íhlutir til húsbygginga, framleiðsla .............
Ílát úr gleri eða kristal, framleiðsla .............
Ílát úr málmi, undir 300 l, framleiðsla ........
Ílát úr málmi, yfir 300 l, framleiðsla ...........
Ílát úr pappa og pappír, framleiðsla ............
Ílát úr plasti, framleiðsla .............................
Ís, framleiðsla ...............................................
Ísbúðir ..........................................................
Ísetning glers og spegla o.þ.h. .....................
Ísetning hurða, glugga o.þ.h., framleiðsla
annarra ...................................................
Íseyðingarefni, framleiðsla ..........................
Ísfélög ...........................................................
Ísfisktogarar, útgerð .....................................
Íslensk getspá ...............................................
Íslenska járnblendifélagið ............................
Íslenskar getraunir .......................................
Ísskápar til heimilisnota, framleiðsla ..........

70.20.1
15.20.8
15.20.6
34.30.0
35.30.0
20.30.9
26.13.0
28.71.0
28.21.0
21.21.0
25.22.0
15.52.0
52.27.0
45.44.2
45.42.0
24.66.0
05.03.0
05.01.1
92.71.0
27.35.0
92.71.0
29.71.0
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Ísskápar til heimilisnota, viðgerðir ..............
Ísskápar, heildsala ........................................
Ísskápar, smásala .........................................
Ísstöðvar .......................................................
Íþróttaáhöld, framleiðsla .............................
Íþróttabúnaður, leiga ....................................
Íþróttafatnaður, framleiðsla .........................
Íþróttafatnaður, heildsala .............................
Íþróttafatnaður, smásala ...............................
Íþróttafélög ...................................................
Íþróttahanskar, framleiðsla ..........................
Íþróttahús, rekstur ........................................
Íþróttamannavirki, rekstur ...........................
Íþróttamannvirki á vegum íþróttafélaga ......
Íþróttamannvirki, bygging ............................
Íþróttaskór, heildsala ...................................
Íþróttastarfsemi ............................................
Íþróttavörur, heildsala ..................................
Íþróttavörur, smásala ...................................

52.72.0
51.43.0
52.45.1
05.03.0
36.40.0
71.40.9
18.24.0
51.42.1
52.48.6
92.62.0
36.40.0
92.61.0
92.61.0
92.62.0
45.20.0
51.42.2
92
51.47.9
52.48.6

J
Jakkaföt, framleiðsla ....................................
Jakkar, framleiðsla .......................................
Jarðbik, framleiðsla .....................................
Jarðefnakönnun ............................................
Jarðfræðilegar rannsóknir ............................
Jarðgangagerð ...............................................
Jarðgas, heildsala .........................................
Jarðgasleit .....................................................
Jarðgasvinnsla ..............................................
Jarðrækt ........................................................
Jarðvegskönnun vegna byggingarframkvæmda
Jarðvegsvinna fyrir byggingarframkvæmdir
Jarðvinnsla vegna jarðyrkju .........................
Jarðýtublöð, framleiðsla ..............................
Jarðýtur með stjórnanda, leiga ....................
Jarðýtur, framleiðsla ....................................
Jarðýtur, viðhald ..........................................
Járn, kaldvalsað, framleiðsla .......................
Járnbending ..................................................
Járnblendiframleiðsla, þó ekki spegiljárns ..
Járnbrautarsamgöngur ..................................
Járnbrautarvagnar, framleiðsla ....................
Járnframleiðsla .............................................
Járnnám ........................................................
Járnsteypa .....................................................
Járnvörur, heildsala ......................................
Járnvörur, umboðsverslun ............................
Járnvöruverslanir ..........................................
Jeppar, notaðir, umboðsverslun og smásala
Jeppar, nýir, smásala ....................................
Jógurt, framleiðsla .......................................
Jólatré, heildsala ..........................................
Jólatréssala ...................................................
Jólatrésseríur, framleiðsla ............................
Jullur, framleiðsla ........................................
Jurtafeiti, framleiðsla ...................................
Jurtamjöl, framleiðsla ..................................

18.22.0
18.22.0
14.50.0
74.20.4
74.20.4
45.20.0
51.51.0
74.20.4
11.10.0
01.11
45.12.0
45.11.0
01.41.1
29.52.0
45.50.0
29.52.0
29.52.0
27.32.0
45.20.0
27.35.0
60.10.0
35.20.0
27.10.0
13.10.0
27.51.0
51.54.0
51.15.0
52.46.1
50.10.2
50.10.1
15.51.0
51.22.0
52.62.0
31.50.0
35.12.0
15.4
15.41.0

Jurtaolíur, hreinsaðar, framleiðsla ...............
Jurtaolíur, óhreinsaðar, framleiðsla .............
Jurtaseyði, framleiðsla .................................
Jurtate, framleiðsla .......................................

15.42.0
15.41.0
15.86.0
15.86.0

K
Kaðlar úr málmi, framleiðsla .......................
Kaðlar úr tilbúnum trefjum, framleiðsla .....
Kaðlar, framleiðsla .......................................
Kaðlaverksmiðjur .........................................
Kafarastarfsemi ............................................
Kaffi, smásala ...............................................
Kaffi, framleiðsla .........................................
Kaffi, heildsala .............................................
Kaffibrennslur ..............................................
Kaffibrennslur með heildverslun .................
Kaffiduft, framleiðsla ...................................
Kaffihús ........................................................
Kaffileikhús ..................................................
Kaffilíki, framleiðsla ....................................
Kaffivélar til heimilisnota, framleiðsla .......
Kaffivélar, heildsala .....................................
Kajakar, framleiðsla .....................................
Kakó, heildsala .............................................
Kakóframleiðsla ...........................................
Kalddráttur ...................................................
Kaldmótun ....................................................
Kaldvölsun ...................................................
Kalíumsölt, hrá, framleiðsla ........................
Kalkframleiðsla ............................................
Kalkipappír, framleiðsla ..............................
Kalksteinsnám ..............................................
Kalkúnakjöt, framleiðsla .............................
Kambásar, framleiðsla .................................
Kambgarn, spuni ..........................................
Kambgarnsklæði, vefnaður ..........................
Kampavínsframleiðsla .................................
Kanínukjöt, vinnsla ......................................
Kanínur, slátrun ............................................
Kanínurækt ...................................................
Kanóar, framleiðsla ......................................
Kantsteinar úr steinsteypu, framleiðsla .......
Kaólínvinnsla ...............................................
Kapalsjónvarp ..............................................
Kartöfluflögur, framleiðsla ..........................
Kartöflumjöl, framleiðsla ............................
Kartöflur, frysting .........................................
Kartöflur, heildsala ......................................
Kartöflur, vinnsla .........................................
Kartöflurækt .................................................
Kartöflustappa, framleiðsla .........................
Kaseín, framleiðsla ......................................
Kassar úr léttmálmum, framleiðsla .............
Kassar úr pappa, framleiðsla .......................
Kassar úr plasti, framleiðsla ........................
Kassar úr viði, framleiðsla ...........................
Kattahótel .....................................................
Kattarsandur, framleiðsla .............................
Kauphallarstarfsemi .....................................

28.73.0
24.70.0
17.52.1
17.52.1
63.22.0
52.27.0
15.86.0
51.37.0
15.86.0
51.37.0
15.86.0
55.40.0
92.31.0
15.86.0
29.71.0
51.43.0
35.12.0
51.37.0
15.84.0
27.31.0
27.33.0
27.32.0
24.15.0
26.52.0
21.23.0
14.12.0
01.24.0
29.14.0
17.10.0
17.20.0
15.93.0
15.12.0
15.12.0
01.25.9
35.12.0
26.61.0
14.22.0
64.20.0
15.31.0
15.31.0
15.31.0
51.31.0
15.31.0
01.11.2
15.31.0
15.51.0
28.72.0
21.21.0
25.22.0
20.40.0
01.42.0
26.82.9
67.11.0
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Kavíar, framleiðsla .......................................
Keðjur, framleiðsla ......................................
Keflalegur, framleiðsla ................................
Kefli úr pappa, framleiðsla ..........................
Kefli úr viði fyrir kaðla eða kapla, framleiðsla
Keilusalir, rekstur ........................................
Keiluspilabrautir, framleiðsla ......................
Keiluspilsfélög .............................................
Kennaraháskóli Íslands ................................
Ker úr málmi, yfir 300 l, framleiðsla ..........
Ker úr plasti, framleiðsla .............................
Kertaframleiðsla ...........................................
Kex, heildsala ...............................................
Kexframleiðsla .............................................
Kirkjugarðar .................................................
Kirtlavökvi, framleiðsla ...............................
Kírópraktorar ................................................
Kísilgúr, vinnsla úr jörðu .............................
Kísilmjöl, steinrunnið, vinnsla úr jörðu ......
Kjararannsóknarnefnd ..................................
Kjarnorkueldsneyti, framleiðsla ..................
Kjólameistarar ..............................................
Kjólar, framleiðsla .......................................
Kjúklingar, framleiðsla ................................
Kjörbúðir ......................................................
Kjöt, heildsala ..............................................
Kjöt, smásala ................................................
Kjötbúðir ......................................................
Kjötiðnaður ..................................................
Kjötkraftsduft, framleiðsla ..........................
Kjötkraftsteningar, framleiðsla ....................
Kjötkraftur, framleiðsla ...............................
Kjötmjöl, framleiðsla ...................................
Kjötréttir, framleiðsla ..................................
Kjötvinnsluvélar, framleiðsla ......................
Kjötvörur, unnar, heildsala ..........................
Klefaeiningar úr málmi, framleiðsla ...........
Klippur, framleiðsla .....................................
Klósettpappír, framleiðsla ...........................
Klukkugler, framleiðsla ...............................
Klukkuhlutar, framleiðsla ............................
Klukkuhús, framleiðsla ................................
Klukkur, heildsala ........................................
Klukkusmíði .................................................
Klukkuviðgerðir ...........................................
Klukkuvísar, framleiðsla ..............................
Klæðskerar ...................................................
Knattspyrnufélög ..........................................
Knattspyrnugetraunir ...................................
Knattspyrnuvellir, rekstur ............................
Kol, heildsala ...............................................
Kolagas, framleiðsla ....................................
Kolanám .......................................................
Kolaofnar, framleiðsla .................................
Kolaportið .....................................................
Koltvísýringur, framleiðsla ..........................
Kommóður, framleiðsla ...............................
Konfekt, smásala ..........................................
Konfektframleiðsla .......................................

15.20.8
28.74.0
29.14.0
21.25.0
20.40.0
92.61.0
36.50.0
92.62.0
80.30.0
28.21.0
25.23.0
36.63.0
51.39.0
15.82.0
91.31.1
24.41.0
85.14.9
14.50.0
14.50.0
75.11.0
23.30.0
18.22.0
18.22.0
01.24.0
52.11.2
51.32.0
52.22.0
52.22.0
15.13.0
15.89.0
15.89.0
15.13.0
15.11.0
15.13.0
29.53.1
51.32.0
28.11.0
28.61.0
21.22.0
26.15.0
33.50.0
33.50.0
51.47.3
33.50.0
52.73.0
33.50.0
18.22.0
92.62.0
92.71.0
92.61.0
51.51.0
23.10.0
10
29.72.0
52.62.0
24.11.0
36.14.0
52.27.0
15.84.0

Koníaksframleiðsla ......................................
Koparframleiðsla ..........................................
Korkgólfefni, framleiðsla .............................
Korkur, framleiðsla ......................................
Korn, heildsala .............................................
Kornflögur, framleiðsla ................................
Korngeymslur ...............................................
Kornmylluvélar, framleiðsla ........................
Kornmölun ....................................................
Kornrækt .......................................................
Kox, heildsala ..............................................
Koxframleiðsla .............................................
Kórar .............................................................
Kórund, tilbúinn, framleiðsla ......................
Krabbadýr, frysting ......................................
Krabbadýr, niðursuða ...................................
Krabbameinsfélag Íslands ............................
Kraftsperrur úr stáli eða járni, framleiðsla ..
Kranar í hitunarkerfi, framleiðsla ................
Kranar í hreinlætistæki, framleiðsla ............
Kranar með stjórnanda, leiga .......................
Kranar til iðnaðarnota, framleiðsla .............
Kranar, heildsala ..........................................
Krár ...............................................................
Kreppappír, framleiðsla ...............................
Kristalsverslanir ...........................................
Kristalsvörur, heildsala ................................
Krítarnám .....................................................
Krossviður, framleiðsla ................................
Krókar úr málmi, framleiðsla ......................
Króm, frumvinnsla .......................................
Krómframleiðsla ..........................................
Krómhúðun málma ......................................
Krukkur úr leir eða postulíni, framleiðsla ...
Krydd, framleiðsla .......................................
Krydd, heildsala ...........................................
Kryddsósur, framleiðsla ...............................
Kubbar, leikföng, framleiðsla ......................
Kúlulegur, framleiðsla .................................
Kúlupennar, framleiðsla ..............................
Kústar, framleiðsla .......................................
Kveikjukerti, framleiðsla .............................
Kveikjur fyrir brunahreyfla, framleiðsla .....
Kveikjurafalar, framleiðsla ..........................
Kvenfataverslanir .........................................
Kvennaathvarf ..............................................
Kvennaráðgjöf ..............................................
Kvikmyndaframleiðsla .................................
Kvikmyndahús ..............................................
Kvikmyndaklúbbar .......................................
Kvikmyndatökuvélar, framleiðsla ................
Kvikmyndir, dreifing ....................................
Kvikmyndir, fjölföldun ................................
Kvíaeldi ........................................................
Kvótamiðlun .................................................
Kynbótastöðvar ............................................
Kyndikerfi, framleiðsla ................................
Kyndikerfi, viðhald ......................................
Kæfa, framleiðsla .........................................

15.91.0
27.44.0
20.52.0
20.52.0
51.21.0
15.61.0
63.12.0
29.53.1
15.61.0
01.11.1
51.51.0
23.10.0
92.31.0
26.81.0
15.20.1
15.20.8
85.32.8
28.11.0
29.13.0
29.13.0
45.50.0
29.13.0
51.54.0
55.40.0
21.12.0
52.44.5
51.44.1
14.12.0
20.20.0
28.75.0
27.45.0
27.45.0
28.51.0
26.25.0
15.87.0
51.37.0
15.87.0
36.50.0
29.14.0
36.63.0
36.62.0
31.61.0
31.61.0
31.61.0
52.42.1
85.31.9
85.33.9
92.11.0
92.13.0
92.13.0
33.40.0
92.12.0
22.32.0
05.02.2
74.84.0
01.42.0
29.21.0
29.21.0
15.13.0
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Kælitæki til iðnaðarnota, framleiðsla og viðhald
Kælitæki til iðnaðarnota, heildsala .............
Kælitæki til iðnaðarnota, umboðsverslun ...
Köfnunarefni, framleiðsla ............................
Kögur, framleiðsla .......................................
Kökugerð ......................................................
Kökugerðarvélar, framleiðsla ......................
Kökur, framleiðsla og smásala ....................
Kökur, geymsluþolnar, framleiðsla ..............
Kökur, heildsala ...........................................
Kökur, smásala .............................................
Kölnarvatn, framleiðsla ...............................
Könnur úr gleri eða kristal, framleiðsla ......
Körfubílar, leiga með stjórnanda .................
Körfur, fléttaðar úr tágum, framleiðsla .......

29.23.0
51.65.9
51.14.0
24.11.0
17.54.0
15.81.0
29.53.1
15.81.0
15.82.0
51.39.0
52.24.0
24.52.0
26.13.0
45.50.0
20.52.0

L
Lagnatækni, verkfræðiráðgjöf ......................
Lagnavinna ...................................................
Lagning göngustíga ......................................
Lagning heitra potta .....................................
Lagning leiðslukerfa ....................................
Lagning lítilla sundlauga .............................
Lagning malbiks ...........................................
Lagning veitukerfa .......................................
Lakkframleiðsla ...........................................
Lakkleður, framleiðsla .................................
Lakkrísframleiðsla .......................................
Lampa- og raftækjaverslun ..........................
Lampabúðir ..................................................
Lampahlutar úr plasti, framleiðsla ..............
Lampar, ekki rafmagns, framleiðsla ............
Lampar, framleiðsla .....................................
Lampar, heildsala .........................................
Landbúnaðarráðunautar ...............................
Landbúnaðarráðuneytið ...............................
Landbúnaðartæki, heildsala .........................
Landbúnaðarvélar, heildsala ........................
Landbúnaðarvélar, leiga ...............................
Landbúnaðarvélar, umboðsverslun ..............
Landbúnaður, hráefni, umboðsverslun ........
Landeldi ........................................................
Landgöngubrýr, framleiðsla .........................
Landhelgisgæslan .........................................
Landlæknisembættið ....................................
Landmælingar ...............................................
Landréttindi, leiga ........................................
Landsbjörg ....................................................
Landslagshönnun ..........................................
Landssamband íslenskra útvegsmanna ........
Lausblaðamöppur úr pappa, framleiðsla .....
Lásasmíði .....................................................
Lásaviðgerðir ................................................
Leður, heildsala ............................................
Leður, sútun ..................................................
Leðurfataverslanir ........................................
Leðurfatnaður, framleiðsla ...........................
Leðurfatnaður, heildsala ..............................
Leðuriðnaður ................................................

74.20.1
45.3
45.20.0
45.45.0
45.20.0
45.45.0
45.20.0
45.20.0
24.30.0
19.10.0
15.84.0
52.44.4
52.44.4
25.24.9
31.50.0
31.50.0
51.43.0
74.14.1
75.13.0
51.66.0
51.66.0
71.31.0
51.14.0
51.11.0
05.02.2
35.11.0
75.24.0
75.12.0
74.20.5
70.20.3
75.25.0
74.20.3
91.11.0
21.23.0
28.63.0
52.74.0
51.24.0
19.10.0
52.42
18.10.0
51.42.1
19

Leðurólar, framleiðsla ..................................
Leðurskór, framleiðsla .................................
Leðurvörur, heildsala ...................................
Leðurvörur, umboðsverslun .........................
Leðurvörur, viðgerðir ...................................
Leðurvöruverslanir .......................................
Legghlífar, framleiðsla .................................
Leggingar, framleiðsla .................................
Legur, framleiðsla ........................................
Leiðslukerfi, lagning ....................................
Leiðsögumenn ..............................................
Leiðsögutæki, framleiðsla ............................
Leiga á vöruflutningabílum án bílstjóra .....
Leiga á atvinnuhúsnæði ...............................
Leiga á bátum ...............................................
Leiga á bátum til tómstundagamans ............
Leiga á bílum ................................................
Leiga á blómum ............................................
Leiga á borðbúnaði .......................................
Leiga á brúðarkjólum ...................................
Leiga á byggingarkrönum með stjórnanda ..
Leiga á dráttarvélum ....................................
Leiga á fasteignum .......................................
Leiga á fatnaði ..............................................
Leiga á flugvélum .........................................
Leiga á flutningabílum með bílstjóra ..........
Leiga á gámum .............................................
Leiga á hestum til tómstundagamans ..........
Leiga á húsgögnum ......................................
Leiga á húsvögnum ......................................
Leiga á íbúðarhúsnæði .................................
Leiga á íþróttabúnaði ...................................
Leiga á landbúnaðarvélum án stjórnanda ....
Leiga á landréttindum ..................................
Leiga á loftförum ..........................................
Leiga á myndböndum ...................................
Leiga á reiðhjólum .......................................
Leiga á sanddælutækjum .............................
Leiga á sjónvörpum ......................................
Leiga á skipum .............................................
Leiga á skrifstofuvélum ................................
Leiga á sorpgámum ......................................
Leiga á sólarlömpum ....................................
Leiga á tjaldvögnum .....................................
Leiga á tölvum ..............................................
Leiga á útvörpum .........................................
Leiga á vinnupöllum án uppsetningar .........
Leiga á vinnupöllum með uppsetningu .......
Leiga á vinnuvélum án stjórnanda ...............
Leiga á vinnuvélum með stjórnanda ............
Leiga á vörubílum án bílstjóra .....................
Leiga á ýmsum tækjum ................................
Leigubílaakstur .............................................
Leigubílastöðvar ...........................................
Leiguflug ......................................................
Leiguhúsnæði, miðlun ..................................
Leikarar, sjálfstætt starfandi ........................
Leikfangagerð ...............................................
Leikfangamódel, framleiðsla .......................

19.20.0
19.30.0
51.47.9
51.16.0
52.71.0
52.43.2
17.71.0
17.54.0
29.14.0
45.20.0
63.30.0
33.20.0
71.21.0
70.20.2
71.22.0
92.72.0
71.10.0
71.40.9
71.40.9
71.40.9
45.50.0
71.31.0
70.2
71.40.9
71.23.0
60.24.3
71.21.0
92.72.0
71.40.9
71.10.0
70.20.1
71.40.9
71.31.0
70.20.3
71.23.0
71.40.1
71.40.9
71.32.0
52.45.2
71.22.0
71.33.0
90.00.0
71.40.9
71.10.0
71.33.0
52.45.2
71.32.0
45.20.0
71.32.0
45.50.0
71.21.0
71.34.0
60.22.0
63.21.0
62.20.0
70.31.0
92.31.0
36.50.0
36.50.0
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Leikfangaverslanir ........................................
Leikfélög ......................................................
Leikfimistöðvar ............................................
Leikföng, heildsala .......................................
Leikhópar, sjálfstætt starfandi .....................
Leikhússýningar ...........................................
Leiklistarskólar ............................................
Leikmyndahönnun ........................................
Leikskólar .....................................................
Leiktækjarekstur ..........................................
Leirmunir, framleiðsla .................................
Leirnám ........................................................
Leirpottar, framleiðsla .................................
Leirvinnsla ....................................................
Lendingarbúnaður á loftför, framleiðsla ......
Leturgröftur á gull- og silfurmuni ................
Leysiefni, lífræn, framleiðsla .......................
Létt vín, framleiðsla .....................................
Léttmjólk, framleiðsla ..................................
Lifrarkæfa, framleiðsla ................................
Lifrarlýsi, bræðsla ........................................
Linsur, framleiðsla .......................................
Listamenn, sjálfstætt starfandi .....................
Listamiðstöðvar ............................................
Listasöfn .......................................................
Listaverkauppboð .........................................
Listaverkaverslanir .......................................
Listdansskólar ..............................................
Listdanssýningar ..........................................
Listmálarar, sjálfstætt starfandi ...................
Listmunaverslanir ........................................
Listmunir, heildsala .....................................
Litarefni, framleiðsla ...................................
Litarefni, tilbúin, framleiðsla ......................
Litgreining ....................................................
Litir fyrir gler og postulín o.þ.h., framleiðsla
Litir fyrir myndlist, framleiðsla ...................
Litir, tilbúnir, framleiðsla ............................
Litsíur, framleiðsla .......................................
Litskyggnutæki, framleiðsla ........................
Litun málma .................................................
Litun textíla ..................................................
Litur, framleiðsla ..........................................
Lífdýr, heildsala ...........................................
Lífdýr, umboðsverslun .................................
Lífeyrissjóðir, sameignarsjóðir ....................
Lífeyrissjóðir, séreignarsjóðir ......................
Lífeyristryggingar .........................................
Líffræðistofnun Háskólans ...........................
Líffærabankar, óháðir sjúkrahúsrektsri .......
Lífræn efnasambönd, framleiðsla ................
Líftryggingar .................................................
Líkamsræktarfélög .......................................
Líkamsræktarstöðvar ....................................
Líkjörar, framleiðsla ....................................
Líkkistur, framleiðsla ...................................
Líknarfélög ...................................................
Límband úr pappír, framleiðsla ...................
Límefni úr bikkenndum efnum, framleiðsla

52.48.7
92.31.0
93.04.0
51.47.4
92.31.0
92.31.0
80.42.9
92.31.0
85.32.2
92.72.0
26.21.0
14.22.0
26.25.0
14.22.0
35.30.0
36.22.0
24.30.0
15.93.0
15.51.0
15.13.0
15.41.0
33.40.0
92.31.0
92.32.0
92.52.0
74.84.0
52.49.2
92.34.0
92.31.0
92.31.0
52.49.2
51.47.9
24.12.0
24.30.0
22.24.0
24.30.0
24.30.0
24.30.0
33.40.0
33.40.0
28.51.0
17.30.0
24.12.0
51.23.0
51.11.0
66.02.1
66.02.2
66.02
73.10.0
85.14.3
24.14.0
66.01.0
92.62.0
93.04.0
15.91.0
20.51.0
85.32.8
21.23.0
26.82.9

Límframleiðsla .............................................
Límmiðar, framleiðsla ..................................
Límtré, framleiðsla .......................................
Línóleumdúkur, framleiðsla .........................
Línuspil, framleiðsla ....................................
Línuspil, viðgerðir ........................................
Ljósaborð, framleiðsla .................................
Ljósabúnaður, heildsala ...............................
Ljósabúnaður, smásala .................................
Ljósagler, framleiðsla ..................................
Ljósagler, slípun ...........................................
Ljósaperur, framleiðsla ................................
Ljósaskilti, framleiðsla ................................
Ljósaverslun .................................................
Ljósleiðarar fyrir fjarskipti, framleiðsla ......
Ljósleiðarar fyrir sýnilegt ljós, framleiðsla .
Ljósmyndagerð, efni, framleiðsla ................
Ljósmyndavélar, framleiðsla ........................
Ljósmyndavélar, smásala .............................
Ljósmyndavélar, viðgerðir ...........................
Ljósmyndavörur, heildsala ...........................
Ljósmyndavöruverslanir ..............................
Ljósmyndaþjónusta ......................................
Ljósmæður, sjálfstætt starfandi ...................
Ljósritunarstofur ...........................................
Ljósritunarvélar, framleiðsla .......................
Ljósritunarvélar, heildsala ...........................
Ljósstafalesarar, framleiðsla ........................
Loðband, spuni .............................................
Loðdýrabú ....................................................
Loðdýrafóður, framleiðsla ...........................
Loðdýrafóður, heildsala ...............................
Loðna, frysting .............................................
Loðnubræðslur .............................................
Loðnuhrogn, frysting ....................................
Loðnuskip, útgerð ........................................
Loðskinn, sútun og litun ..............................
Loðskinnaverslanir .......................................
Loðskinnsfatnaður, framleiðsla ...................
Loðskinnshúfur, framleiðsla ........................
Loðskinnsvarningur, framleiðsla .................
Loðskinnsvörur, heildsala ............................
Loðskinnsvörur, umboðsverslun ..................
Loftdælur, framleiðsla og viðhald ................
Loftför, leiga .................................................
Loftför, smíði ................................................
Loftför, umboðsverslun ................................
Loftför, viðgerðir ..........................................
Loftnet, framleiðsla ......................................
Loftnet, smásala ...........................................
Loftræstikerfi til iðnaðarnota, framleiðsla og
viðhald ...................................................
Loftræstikerfi, heildsala ...............................
Loftþjöppur, framleiðsla og viðhald ............
Logsuða ........................................................
Logsuðuvélar, framleiðsla ............................
Lok á fiskker úr plasti, framleiðsla .............
Lokar til iðnaðarnota, framleiðsla ...............
Lóða- og bygggingaumsýsla .........................

24.62.0
21.25.0
20.20.0
36.63.0
29.22.0
29.22.0
31.62.0
51.43.0
52.44.4
26.12.0
26.12.0
31.50.0
31.50.0
52.44.4
31.30.0
33.40.0
24.64.0
33.40.0
52.48.2
52.74.0
51.47.3
52.48.2
74.81.0
85.14.9
74.83.2
30.01.0
51.64.1
30.02.0
17.10.0
01.25.2
15.71.1
51.39.0
15.20.1
15.20.7
15.20.1
05.01.3
18.30.0
52.42
18.30.0
18.24.0
18.30.0
51.42.1
51.16.0
29.12.0
71.23.0
35.30.0
51.14.0
35.30.0
32.30.0
52.45.2
29.23.0
51.65.9
29.12.0
28.52.0
29.40.0
25.24.1
29.13.0
70.11.0
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Lúðueldi .......................................................
Lyf, heildsala ................................................
Lyfjagerð .......................................................
Lyfjagerð, hráefni, framleiðsla ....................
Lyfjaverslun ..................................................
Lyfjavörur úr gleri, framleiðsla ....................
Lyfjavörur, heildsala ....................................
Lyftikranar, framleiðsla ................................
Lyftitæki, framleiðsla ...................................
Lyftur, framleiðsla ........................................
Lyftur, uppsetning ........................................
Lyftur, viðgeðir .............................................
Lyklasmíði ....................................................
Lykteyðandi efni, framleiðsla ......................
Lýðháskólar ..................................................
Lýsi, bræðsla ................................................
Lýsi, hersla ...................................................
Lýsi, hreinsað, framleiðsla ..........................
Læknar ..........................................................
Læknar, sérfræðingar, sjálfstætt starfandi ...
Læknastofubúnaður, framleiðsla .................
Lækningasprautur, framleiðsla ....................
Lækningatæki, framleiðsla ..........................
Lækningavörur, heildsala .............................
Lækningavörur, smásala ..............................
Lögfræðiþjónusta .........................................
Löggæsla .......................................................
Lögregluembætti ..........................................
Lökkun húsgagna .........................................
Löndunarþjónusta við fiskiskip ...................
Löndunarþjónusta við önnur skip en fiskiskip

05.02.4
51.46.0
24.42.0
24.41.0
52.31.0
26.15.0
51.46.0
29.22.0
29.22.0
29.22.0
45.31.0
29.22.0
28.63.0
24.51.0
80.42.9
15.41.0
15.42.0
15.42.0
85.12
85.12.2
33.10.0
33.10.0
33.10.0
51.46.0
52.32.0
74.11.0
75.24.0
75.24.0
36.14.0
05.03.0
63.11.0

M
Magnarar, framleiðsla ..................................
Maísolía, hreinsuð, framleiðsla ...................
Maísolía, óhreinsuð, framleiðsla .................
Majónsósa (mayonnaise), framleiðsla .........
Malarnám .....................................................
Malbik, framleiðsla ......................................
Malbik, lagning ............................................
Malbikunarvélar, framleiðsla ......................
Maltgerð .......................................................
Maltsykur, framleiðsla .................................
Mangan, frumvinnsla ...................................
Manganframleiðsla ......................................
Mannvirkjagerð ............................................
Mannvirkjagerð neðansjávar .......................
Mannvirkjagerð, verkfræðiráðgjöf ...............
Marel hf. .......................................................
Markaðir .......................................................
Markaðsrannsóknir ......................................
Markaðssetning ............................................
Marmelaði, framleiðsla ................................
Matarfeiti, framleiðsla .................................
Matsstarfsemi vegna tjóna ...........................
Matsstarfsemi vegna veðhæfi o.þ.h. ............
Matsölustaðir ...............................................
Matvara, umboðsverslun ..............................
Matvælaeftirlit .............................................

32.30.0
15.42.0
15.41.0
15.87.0
14.21.0
26.82.9
45.20.0
29.52.0
15.97.0
15.62.0
27.45.0
27.45.0
45.20.0
45.20.0
74.20.1
29.53.2
52.62.0
74.13.0
74.40.9
15.33.0
15.43.0
67.20.0
74.84.0
55.30.1
51.17.9
74.30.0

Matvælaiðnaður ...........................................
Matvöruverslun ............................................
Málarameistarar ...........................................
Málaskólar ....................................................
Málmaleit .....................................................
Málmar, framleiðsla .....................................
Málmar, óunnir, heildsala ............................
Málmar, umboðsverslun ...............................
Málmgrýti, heildsala ....................................
Málmgrýti, umboðsverslun ..........................
Málmnám .....................................................
Málmsmíðaviðgerðir ....................................
Málmsmíði ...................................................
Málmsteypa úr góðmálmum ........................
Málmsteypa úr léttmálmum .........................
Málmsteypa úr þungmálmum ......................
Málmsteypivélar, framleiðsla ......................
Málningarburstar, framleiðsla .....................
Málningarframleiðsla ...................................
Málningarpenslar, framleiðsla .....................
Málningarrúllur, framleiðsla ........................
Málningarverslanir .......................................
Málningarvinna ............................................
Málningarvörur, heildsala ............................
Málun skipa ..................................................
Málvísindastofnun ........................................
Meðalalýsi, framleiðsla ...............................
Meðferðardeildir ..........................................
Megrunarfæði, framleiðsla ..........................
Megrunarfæði, heildsala ..............................
Meinatæknar, sjálfstætt starfandi ................
Meindýraeyðing ...........................................
Menningar- og fræðslusamband alþýðu ......
Menningarmiðstöðvar ..................................
Menningarstarfsemi .....................................
Menntamálaráðuneytið ................................
Menntaskólar ................................................
Merki, ofin, framleiðsla ...............................
Merkimiðar úr pappír, framleiðsla ..............
Merkjakerfi fyrir vegakerfi o.þ.h., lagning
og viðgerðir ...........................................
Merkjakerfi, rafstýrð, framleiðsla og viðhald
Merkjakerfi, rafvélvirk, framleiðsla og
viðhald ...................................................
Merkjakerfi, vélvirk, framleiðsla og viðhald
Miðlar ...........................................................
Miðstöðvarkatlar, framleiðsla ......................
Miðstöðvarkatlar, viðgerðir .........................
Miðstöðvarofnar, framleiðsla .......................
Miðstöðvarofnar, viðgerðir ..........................
Miðunartæki, framleiðsla ............................
Millilandasiglingar .......................................
Minjagripaverslanir ......................................
Minjagripir úr steini, framleiðsla ................
Minjagripir, heildsala ...................................
Minjasöfn .....................................................
Minningarsjóðir ............................................
Mjaltavélar, framleiðsla ...............................
Mjólkurafurðir, heildsala .............................

15
52.11
45.44.1
80.42.9
74.20.4
27
51.52.0
51.12.0
51.52.0
51.12.0
13
28.40.0
28
27.54.0
27.53.0
27.54.0
29.51.0
36.62.0
24.30.0
36.62.0
36.62.0
52.46.2
45.44.1
51.53.0
35.11.0
73.20.0
15.42.0
85.12.2
15.88.0
51.39.0
85.14.9
74.70.0
80.42.9
92.32.0
92
75.12.0
80.21.0
17.54.0
21.25.0
45.31.0
31.62.0
35.20.0
35.20.0
93.05.0
28.22.0
28.22.0
28.22.0
28.22.0
33.20.0
61.10.0
52.48.5
26.70.0
51.47.9
92.52.0
85.33.1
29.32.0
51.33.0
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Mjólkurbú .....................................................
Mjólkurduft, framleiðsla ..............................
Mjólkuriðnaður ............................................
Mjólkurskilvindur, framleiðsla ....................
Mjólkursykur, framleiðsla ...........................
Mjöl, framleiðsla ..........................................
Mjöl- og lýsisvinnsla ...................................
Mjölvi, framleiðsla ......................................
Morgunkorn, framleiðsla .............................
Mottur úr fléttiefnum, framleiðsla ...............
Mottur úr textílum, framleiðsla ...................
Mottur úr tuskum, framleiðsla .....................
Módel, leikföng, framleiðsla .......................
Mósaíkflísar, framleiðsla .............................
Mótekja ........................................................
Móttökudeild fyrir unglinga .........................
Móvinnsla .....................................................
Móvörur, framleiðsla ...................................
Munntóbak, framleiðsla ...............................
Munnþurrkur úr pappír, framleiðsla ............
Múrarameistarar ...........................................
Múrsteinar úr steinsteypu, framleiðsla ........
Múrsteinar, framleiðsla ................................
Myndatökulampar, framleiðsla ....................
Myndavélar, smásala ....................................
Myndbandaframleiðsla ................................
Myndbandaleiga ...........................................
Myndbandstæki, heildsala ...........................
Myndbandstæki, smásala .............................
Myndbandsupptökuvélar, framleiðsla .........
Myndbönd, átekin og óátekin, heildsala .....
Myndbönd, dreifing ......................................
Myndbönd, fjölföldun ..................................
Myndbönd, óátekin, framleiðsla ..................
Myndbönd, smásala .....................................
Myndefni, fjölföldun ....................................
Myndlampar, framleiðsla .............................
Myndlista- og handíðaskóli Íslands .............
Myndlistarmenn, sjálfstætt starfandi ...........
Myntslátta .....................................................
Mysa, framleiðsla .........................................
Mýkingarefni í þvott, framleiðsla ................
Mæðraheimili ...............................................
Mæðravernd .................................................
Mælaborð, framleiðsla .................................
Mælingar v. vinnutíma .................................
Mælingar vegna bygginga og mannvirkja ....
Mælingavogir, framleiðsla ...........................
Mælitæki fyrir tilraunir, framleiðsla ...........
Mælitæki, framleiðsla ..................................
Möppur úr plasti, framleiðsla ......................
Mörframleiðsla .............................................
Möstur, framleiðsla ......................................
Mötuneyti .....................................................

15.51.0
15.88.0
15.5
29.53.9
15.51.0
15.61.0
15.20.7
15.62.0
15.61.0
20.52.0
17.51.0
17.51.0
36.50.0
26.30.0
10.30.0
85.31.9
10
26.82.9
16.00.0
21.22.0
45.41.0
26.61.0
26.40.0
32.10.0
52.48.2
92.11.0
71.40.1
51.43.0
52.45.2
32.30.0
51.43.0
92.12.0
22.32.0
24.65.0
52.45.3
22.32.0
32.10.0
80.30.0
92.31.0
36.21.0
15.51.0
24.51.0
85.31.1
85.12.1
31.62.0
74.30.0
74.20.5
29.24.0
33.20.0
33.20.0
25.24.9
15.11.0
28.11.0
55.51.0

N
Nagdýraeyðir, framleiðsla ............................
Naglalakk, framleiðsla .................................
Naglar, framleiðsla .......................................

24.20.0
24.52.0
28.73.0

Naglar, heildsala ..........................................
Nasl, framleiðsla ..........................................
Natrínlútur, framleiðsla ...............................
Nauðungaruppboð ........................................
Nautgriparækt ...............................................
Nálar úr vír, framleiðsla ...............................
Námsflokkar .................................................
Námugröftur, málmar ...................................
Námugröftur, önnur efni en málmar ............
Náttföt, framleiðsla ......................................
Náttsloppar, framleiðsla ...............................
Náttúrugripasöfn ..........................................
Náttúrulyf, heildsala ....................................
Neftóbak, framleiðsla ..................................
Net, heildsala ...............................................
Netagerð .......................................................
Netakúlur úr plasti, framleiðsla ...................
Netaspil, framleiðsla ....................................
Netaspil, viðgerðir .......................................
Netaverkssmiðjur .........................................
Netaverkstæði ...............................................
Neyðarathvarf fyrir unglinga ........................
Neyslumælar, framleiðsla ............................
Neytendasamtök ...........................................
Niðurlagning, sjávarafurðir ..........................
Niðurrif bygginga .........................................
Niðurrif skipa ...............................................
Niðursuða, ávextir ........................................
Niðursuða, grænmeti ....................................
Niðursuða, kjöt .............................................
Niðursuða, mjólk .........................................
Niðursuða, sjávarafurðir ..............................
Niðursuðudósir, framleiðsla ........................
Niðursuðuvörur, heildsala ............................
Nikkel, frumvinnsla .....................................
Nikkelframleiðsla .........................................
Nítrít, framleiðsla .........................................
Nítröt, framleiðsla ........................................
Norræna eldfjallastöðin ...............................
Norræna húsið ..............................................
Notaðir bílar, umboðsverslun og smásala ....
Notaðir munir, smásala ................................
Nótur, smásala ..............................................
Nuddstofur ....................................................
Nuddtæki, framleiðsla ..................................
Nytjaleirmunir, framleiðsla ..........................
Nýlenduvörur, heildsala ...............................
Nýmjólk, framleiðsla ...................................
Nærfataverslanir ...........................................
Nærföt, framleiðsla ......................................
Næringarráðgjafar ........................................

51.54.0
15.82.0
24.13.0
74.11.0
01.21.0
28.73.0
80.42.9
13
14
18.23.0
18.23.0
92.52.0
51.39.0
16.00.0
51.65.1
17.52.2
25.24.1
29.22.0
29.22.0
17.52.1
17.52.2
85.31.9
33.20.0
91.33.0
15.20.8
45.11.0
35.11.0
15.33.0
15.33.0
15.13.0
15.51.0
15.20.8
28.72.0
51.39.0
27.45.0
27.45.0
24.15.0
24.15.0
73.10.0
92.32.0
50.10.2
52.50.0
52.45.4
93.04.0
33.10.0
26.21.0
51.39.0
15.51.0
52.42.1
18.23.0
85.14.9

O
Oddveifur, framleiðsla .................................
OECD ...........................................................
Offsettljósmyndun ........................................
Offsettprentun, önnur en dagblaðaprentun ..
Offsettprentvélar, framleiðsla og viðhald ....
Ofin efni, heildsala .......................................

17.40.1
99.00.9
22.24.0
22.22.1
29.56.0
51.41.0
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Ofnar til húshitunar, lagning ........................
Ofnar til matargerðar, framleiðsla ...............
Ofnar til matargerðar, viðgerðir ...................
Ofnar, framleiðsla ........................................
Ofnar, kola- og olíu, framleiðsla ..................
Olía til manneldis, heildsala ........................
Olía, ekki til manneldis, heildsala ..............
Olífuolía, hreinsuð, framleiðsla ...................
Olífuolía, óhreinsuð, framleiðsla .................
Olíukökur, framleiðsla .................................
Olíuleit .........................................................
Olíuofnar, framleiðsla ..................................
Olíur, rokgjarnar, framleiðsla ......................
Olíur, tilbúnar, framleiðsla ..........................
Olíuvörur, hreinsaðar, framleiðsla ...............
Orðabók Háskólans ......................................
Orkumál, tækniráðgjöf .................................
Orkustofnun ..................................................
Orlofshúsasvæði ...........................................
Ostabúðir ......................................................
Ostagerð .......................................................
Ostagerðarvélar, framleiðsla ........................
Ostefni, framleiðsla ......................................
Ostur, framleiðsla .........................................

45.33.0
29.71.0
52.72.0
28.22.0
29.72.0
51.33.0
51.21.0
15.42.0
15.41.0
15.41.0
74.20.4
29.72.0
24.63.0
24.66.0
23.20.0
73.20.0
74.20.1
73.10.0
55.23.0
52.27.0
15.51.0
29.53.1
15.51.0
15.51.0

Ó
Óekta skartgripir, framleiðsla ......................
Ólífrænar sýrur, framleiðsla ........................
Ólífrænir basar, framleiðsla .........................
Ómtæki til læknisrannsókna, framleiðsla ...
Ónæmisvarnir ...............................................
Óperusýningar ..............................................
Ótilgreind starfsemi .....................................

36.61.0
24.13.0
24.13.0
33.10.0
85.12.1
92.31.0
98.00.0

P
Pakkningar úr gúmmíi, framleiðsla .............
Pakkningar úr leðri, framleiðsla ..................
Palmín, framleiðsla ......................................
Panill, framleiðsla ........................................
Pappabollar, framleiðsla ..............................
Pappadiskar, framleiðsla ..............................
Pappaframleiðsla ..........................................
Pappaglös, framleiðsla .................................
Pappakassar, heildsala .................................
Pappavörur, smásala ....................................
Pappi, gegndreyping .....................................
Pappi, húðun .................................................
Pappír til heimilisnota, heildsala .................
Pappír til prentiðnaðar, heildsala ................
Pappír, gegndreyping ....................................
Pappír, húðun ...............................................
Pappír, ljósnæmur, framleiðsla ....................
Pappír, smásala ............................................
Pappír, umboðsverslun .................................
Pappírsbleiur, framleiðsla ............................
Pappírsdeig, framleiðsla ..............................
Pappírsdúkar, framleiðsla ............................
Pappírsframleiðsla .......................................
Pappírsiðnaður .............................................

25.13.0
19.20.0
15.43.0
20.30.9
21.22.0
21.22.0
21.12.0
21.22.0
51.56.0
52.47.0
21.12.0
21.12.0
51.47.5
51.56.0
21.12.0
21.12.0
24.64.0
52.47.0
51.18.0
21.22.0
21.11.0
21.22.0
21.12.0
21

Pappírskvoða, endurvinnsla, framleiðsla ....
Pappírskvoða, framleiðsla ............................
Pappírsmunnþurrkur, framleiðsla ................
Pappírsvinnsluvélar, framleiðsla .................
Pappírsvörur til heimilisnota, heildsala ......
Pappírsvörur, smásala ..................................
Parafínolía, framleiðsla ................................
Parketfjalir, framleiðsla ...............................
Parketfjalir, samsettar, framleiðsla ..............
Parketgólf, lagning .......................................
Pastagerðarvélar, framleiðsla .......................
Pastavörur, framleiðsla ................................
Pelsabúðir .....................................................
Peningakassar, framleiðsla ..........................
Peningastofnanir ...........................................
Peningaveski, framleiðsla ............................
Penisillín, framleiðsla ..................................
Perur, framleiðsla .........................................
Peysur, framleiðsla .......................................
Pils, framleiðsla ...........................................
Pitsur, framleiðsla ........................................
Pitsustaðir .....................................................
Píanóstillingar ..............................................
Pípulagnaefni, heildsala ...............................
Pípulagnir .....................................................
Pípur (reykjarpípur), framleiðsla .................
Pípur úr málmi fyrir raflagnir, framleiðsla ..
Píputóbak, framleiðsla .................................
Plast, óunnið, framleiðsla ............................
Plastbalar, framleiðsla .................................
Plasteinangrun, framleiðsla .........................
Plastfatnaður, framleiðsla ............................
Plastfötur, framleiðsla ..................................
Plastgeymar, framleiðsla ..............................
Plastglös, framleiðsla ...................................
Plasthanskar, framleiðsla .............................
Plasthráefni, framleiðsla ..............................
Plasthráefni, heildsala ..................................
Plastílát, framleiðsla ....................................
Plastkassar, framleiðsla ...............................
Plastker, framleiðsla ....................................
Plastlím, framleiðsla ....................................
Plastmöppur, framleiðsla .............................
Plastplötur, framleiðsla ................................
Plastpokar, framleiðsla .................................
Plaströr, framleiðsla .....................................
Plastskálar, framleiðsla ................................
Plastsvampur, framleiðsla ............................
Plastumbúðir, framleiðsla ............................
Plastvöruframleiðsla ....................................
Platína, hrá, framleiðsla ...............................
Plöntur, heildsala .........................................
Plötubúðir .....................................................
Plötugerð, prentsmíð ....................................
Plötur úr stáli, framleiðsla ...........................
Plötur úr trefjasementi, framleiðsla .............
Plötuspilarar, framleiðsla .............................
Plötuspilarar, smásala ..................................
Pokar úr pappír, framleiðsla ........................

21.11.0
21.11.0
21.22.0
29.55.0
51.47.5
52.47.0
23.20.0
20.10.0
20.30.9
45.42.0
29.53.1
15.85.0
52.42
30.01.0
65.1
19.20.0
24.42.0
31.50.0
17.72.0
18.22.0
15.89.0
55.30.1
52.74.0
51.54.0
45.33.0
36.63.0
31.62.0
16.00.0
24.16.0
25.24.9
25.24.9
25.24.9
25.24.9
25.23.0
25.24.9
25.24.9
24.16.0
51.55.0
25.22.0
25.22.0
25.23.0
24.62.0
25.24.9
25.21.0
25.22.0
25.21.0
25.24.9
25.21.0
25.22.0
25.2
27.41.0
51.22.0
52.45.3
22.24.0
28.40.0
26.65.0
32.30.0
52.45.2
21.21.0
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Poppkorn, framleiðsla ..................................
Postulínsmunir, framleiðsla .........................
Postulínsvörur, heildsala ..............................
Postulínsvörur, smásala ...............................
Pottar úr leir eða postulíni, framleiðsla .......
Pottar, framleiðsla ........................................
Pólíúretan, framleiðsla .................................
Póstgíróþjónusta ...........................................
Póstkort, heildverslun ..................................
Póstkort, pappír, framleiðsla ........................
Póstkort, útgáfa ............................................
Póstverslun ...................................................
Póstþjónusta, almenn ...................................
Prammar, framleiðsla ...................................
Prentarar fyrir tölvur, framleiðsla ................
Prentiðnaður .................................................
Prentlitir, framleiðsla ...................................
Prentsmíð ......................................................
Prentun á fatnað o.þ.h. .................................
Prentun bóka ................................................
Prentun dagblaða ..........................................
Prentun í fjölritunarvélum ..........................
Prentun í ljósritunarvélum ...........................
Prentun í tölvuprenturum .............................
Prentun tímarita ...........................................
Prismur, framleiðsla .....................................
Prjónavélar fyrir textíliðnað, framleiðsla ....
Prjónavélar, heildsala ...................................
Prjónavöruverslun ........................................
Prjónvoð, framleiðsla ...................................
Prófanatæki, framleiðsla ..............................
Prófanir, tæknilegar ......................................
Prófarkalestur ...............................................
Prófílar úr áli, framleiðsla ...........................
Prófílar úr gúmmíi, framleiðsla ...................
Prófílar úr járni, kaldmótun .........................
Prófílar úr plasti, framleiðsla .......................
Prófílar úr stáli, kaldmótun ..........................
Púðar, smásala ..............................................
Púður, sprengiefni, framleiðsla ....................
Pússning innanhúss og utan .........................
Pylsur, framleiðsla .......................................
Pylsuvagnar ..................................................
Pökkun, sláturhús .........................................
Pökkunarstarfsemi ........................................
Pökkunarvélar, framleiðsla ..........................
Pönnur, framleiðsla ......................................
Pöntunarfélög ...............................................

15.89.0
26.21.0
51.44.1
52.44.5
26.25.0
28.75.0
24.16.0
65.12.0
51.47.5
21.23.0
22.15.0
52.61.0
64.11.0
35.11.0
30.02.0
22.2
24.66.0
22.24.0
22.22.2
22.22.1
22.21.0
22.22.9
22.22.9
22.22.9
22.22.1
33.40.0
29.54.0
51.63.0
52.41.0
17.60.0
33.20.0
74.30.0
74.83.2
27.42.0
25.13.0
27.33.0
25.21.0
27.33.0
52.44.3
24.61.0
45.41.0
15.13.0
55.30.1
15.11.0
74.82.0
29.24.0
28.75.0
52.12.0

R
Raðleikföng, framleiðsla ..............................
Rafalar fyrir ræsibúnað ökutækja, framleiðsla
Rafalar, jafnstraums, framleiðsla .................
Rafalar, riðstraums, framleiðsla ..................
Rafalar, viðgerðir .........................................
Rafboðtæki, framleiðsla ...............................
Rafbúnaður fyrir atvinnurekstur, heildsala ..
Rafeindabúnaður, heildsala .........................

36.50.0
31.61.0
31.10.0
31.10.0
31.10.0
31.62.0
51.65.9
51.65.9

Rafeindalampar, framleiðsla ........................
Rafeindastýrð mælitæki ...............................
Rafeindaverkstæði ........................................
Rafgeymar í bíla, sala ..................................
Rafgeymar, framleiðsla ................................
Rafhlöður til heimilisnota, heildsala ...........
Rafhlöður, framleiðsla .................................
Rafhreyflar, framleiðsla ...............................
Rafhreyflar, viðgerðir ...................................
Rafhúðun málma ..........................................
Rafkerfi, stjórnbúnaður, framleiðsla ...........
Raflagnaefni, heildsala ................................
Raflagnir .......................................................
Rafleiðarar, framleiðsla ...............................
Rafleiðslur, heildsala ...................................
Raflýsing, framleiðsla ..................................
Raflýsingarkerfi fyrir vegakerfi o.þ.h., lagning
og viðgerðir ...........................................
Rafmagnsdósir, framleiðsla .........................
Rafmagnskatlar til heimilisnota, framleiðsla
Rafmagnsklær, framleiðsla ..........................
Rafmagnskveikjur, framleiðsla ....................
Rafmagnsrofar, framleiðsla ..........................
Rafmagnstæki í ljósaverslunum ...................
Rafmagnstæki til heimilisnota, framleiðsla
Rafmagnstæki til heimilisnota, heildsala ....
Rafmagnstæki, smásala ................................
Rafmagnsveitur ............................................
Rafmagnsverkfræðingar, ráðgefandi ............
Rafmagnsvélar, framleiðsla .........................
Rafmagnsvörur til heimilisnota, heildsala ..
Rafskaut, framleiðsla ...................................
Rafstrengir, framleiðsla ...............................
Raftaugar, framleiðsla ..................................
Raftenglar, framleiðsla .................................
Rafverktakar .................................................
Rakarastofur .................................................
Rakspíri, framleiðsla ....................................
Rammagerð ..................................................
Rannsóknarbókasöfn ....................................
Rannsóknarlögreglan ...................................
Rannsóknartæki úr gleri, framleiðsla ..........
Rannsóknartæki úr leir eða postulíni,
framleiðsla .............................................
Rannsóknartæki, framleiðsla .......................
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins ......
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins ................
Rannsóknastofnun landbúnaðarins ..............
Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála
Rannsóknir og þróunarstarf, félagsvísindi ...
Rannsóknir og þróunarstarf, hugvísindi ......
Rannsóknir og þróunarstarf, raunvísindi .....
Rannsóknir og þróunarstarf, tæknivísindi ...
Ratsjár, framleiðsla ......................................
Ratsjárbúnaður, framleiðsla .........................
Ratsjárbúnaður, viðhald ...............................
Rauði kross Íslands ......................................
Rauðvínsframleiðsla ....................................

32.10.0
33.20.0
52.72.0
50.30.0
31.40.0
51.43.0
31.40.0
31.10.0
31.10.0
28.51.0
31.20.0
51.65.9
45.31.0
31.30.0
51.65.9
31.50.0
45.31.0
31.20.0
29.71.0
31.20.0
31.61.0
31.20.0
52.44.4
29.71.0
51.43.0
52.44.4
40.10.0
74.20.9
31
51.43.0
31.62.0
31.30.0
31.30.0
31.20.0
45.31.0
93.02.0
24.52.0
20.51.0
92.51.2
75.24.0
26.15.0
26.24.0
33
73.10.0
73.10.0
73.10.0
73.20.0
73.20.0
73.20.0
73.10.0
73.10.0
33.20.0
33.20.0
33.20.0
85.32.8
15.93.0
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Raunvísindastofnun Háskólans ....................
Ráðgjöf arkitekta ..........................................
Ráðgjöf byggingarverkfræðinga ...................
Ráðgjöf efnaverkfræðinga ............................
Ráðgjöf flugvélaverkfræðinga ......................
Ráðgjöf rafmagnsverkfræðinga ....................
Ráðgjöf skipaverkfræðinga ..........................
Ráðgjöf tæknifræðinga .................................
Ráðgjöf um hugbúnað ..................................
Ráðgjöf um landbúnað .................................
Ráðgjöf um rekstur ......................................
Ráðgjöf vélaverkfræðinga ............................
Ráðningarþjónusta .......................................
Ráðstefnusetur með gistingu og veitingum .
Ráðuneyti, dómsmála- .................................
Ráðuneyti, félagsmála- .................................
Ráðuneyti, fjármála- ....................................
Ráðuneyti, forsætis- .....................................
Ráðuneyti, heilbrigðismála- .........................
Ráðuneyti, iðnaðar- ......................................
Ráðuneyti, kirkjumála- ................................
Ráðuneyti, landbúnaðar- ..............................
Ráðuneyti, menntamála- ..............................
Ráðuneyti, samgöngu- ..................................
Ráðuneyti, sjávarútvegs- ..............................
Ráðuneyti, tryggingamála- ...........................
Ráðuneyti, umhverfis- ..................................
Ráðuneyti, viðskipta- ...................................
Regnfatnaður, framleiðsla ............................
Regnhlífar, framleiðsla ................................
Regnhlífar, heildsala ....................................
Reiðhestar, ræktun .......................................
Reiðhestar, sala ............................................
Reiðhestar, tamning .....................................
Reiðhjól, framleiðsla ...................................
Reiðhjól, heildsala .......................................
Reiðhjól, smásala .........................................
Reiðhjól, umboðsverslun .............................
Reiðhjól, viðgerðir .......................................
Reiðhjólaleiga ..............................................
Reiðskólar ....................................................
Reiðtygi, framleiðsla ....................................
Reiknivélar, framleiðsla ...............................
Reiknivélar, heildsala ..................................
Rekaviður, vinnsla .......................................
Rekstrarráðgjöf .............................................
Rekstrarráðgjöf um landbúnað ....................
Rekstrarráðgjöf, ekki um landbúnað ...........
Remúlaðisósa, framleiðsla ...........................
Rennilásar, framleiðsla ................................
Rennismíði málma .......................................
Reyking fisks ................................................
Reyking kjöts ................................................
Reykjarpípur, framleiðsla ............................
Réttingar á bílum .........................................
Réttingar málma ...........................................
Rimlagluggatjöld úr málmi, framleiðsla .....
Rimlagluggatjöld úr plasti, framleiðsla .......

73.10.0
74.20.3
74.20.1
74.20.9
74.20.2
74.20.9
74.20.2
74.20
72.20.0
74.14.1
74.14.9
74.20.2
74.50.0
55.11.0
75.11.0
75.12.0
75.11.0
75.11.0
75.12.0
75.13.0
75.11.0
75.13.0
75.12.0
75.13.0
75.13.0
75.12.0
75.12.0
75.13.0
18.22.0
36.63.0
51.42.1
01.22.2
01.22.2
01.22.2
35.42.0
51.47.9
52.49.5
51.15.0
52.74.0
71.40.9
92.62.0
19.20.0
30.01.0
51.64.1
20.10.0
74.14
74.14.1
74.14.9
15.87.0
36.63.0
28.52.0
15.20.9
15.13.0
36.63.0
50.20.0
28.52.0
28.75.0
25.23.0

Rimlagluggatjöld úr viði, framleiðsla .........
Ristaðar hnetur, framleiðsla .........................
Ritfangaverslanir ..........................................
Ritföng, heildsala .........................................
Rithandarsérfræðingar .................................
Rithöfundar ..................................................
Ritstýring ......................................................
Ritvélar, framleiðsla .....................................
Ritvélar, heildsala ........................................
Ríkisbókhald ................................................
Ríkisendurskoðun .........................................
Ríkisféhirðir .................................................
Ríkiskaup ......................................................
Ríkissaksóknari ............................................
Ríkissáttasemjari ..........................................
Ríkisskattstjóri .............................................
Ríkistollstjóri ...............................................
Rjómaís, framleiðsla ....................................
Rjómaostur, framleiðsla ...............................
Rjómi, framleiðsla .......................................
Rjúpnaveiði ..................................................
Rofar, rafmagns, framleiðsla ........................
Rofar, rafmagns, heildsala ...........................
Rúðugler, framleiðsla ...................................
Rúðugler, slípun ...........................................
Rúgmjöl, framleiðsla ...................................
Rúllugardínur úr plasti, framleiðsla ............
Rúllugardínur, aðrar, framleiðsla ................
Rúllustigar, framleiðsla ................................
Rúllustigar, viðgerðir ...................................
Rúm, framleiðsla ..........................................
Rúmdýnur, framleiðsla ................................
Rúmfatnaður, framleiðsla ............................
Rúmteppi, framleiðsla ..................................
Rúskinn, framleiðsla ....................................
Ryðvörn á bílum ...........................................
Ryksugur til heimilisnota, framleiðsla ........
Ryksugur, heildsala ......................................
Ryksugur, smásala ........................................
Rækja, frysting .............................................
Rækja, niðursuða .........................................
Rækjubátar, útgerð .......................................
Rækjufrystiskip, útgerð ................................
Rækjuvinnslukerfi, framleiðsla ...................
Ræktunarfélög ..............................................
Ræktunarsambönd ........................................
Ræstiefni, framleiðsla ..................................
Ræstikrem, framleiðsla ................................
Ræstingar ......................................................
Röntgenrannsóknarstofur, óháðar sjúkrahússrekstri .....................................................
Röntgentæki, framleiðsla .............................
Rör úr málmi fyrir raflagnir, framleiðsla ....
Rör úr áli, framleiðsla ..................................
Rör úr brenndum leir, framleiðsla ...............
Rör úr eldföstum leir, framleiðsla ...............
Rör úr gleri, framleiðsla ..............................
Rör úr gúmmíi, framleiðsla .........................

20.51.0
15.89.0
52.47.0
51.47.5
93.05.0
92.31.0
74.83.2
30.01.0
51.64.1
75.14.0
75.14.0
75.11.0
75.14.0
75.23.0
75.13.0
75.11.0
75.11.0
15.52.0
15.51.0
15.51.0
01.50.0
31.20.0
51.65.9
26.12.0
26.12.0
15.61.0
25.23.0
17.40.2
29.22.0
29.22.0
36.14.0
36.15.0
17.40.2
17.40.2
19.10.0
50.20.0
29.71.0
51.43.0
52.45.1
15.20.1
15.20.8
05.01.3
05.01.2
29.53.1
01.41.1
01.41.1
24.51.0
24.51.0
74.70.0
85.14.3
33.10.0
31.62.0
27.42.0
26.40.0
26.26.0
26.15.0
25.13.0
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Rör úr járni eða stáli, framleiðsla ................
Rör úr plasti, framleiðsla .............................
Rör úr steinsteypu, framleiðsla ....................
Rör úr steypujárni, framleiðsla ....................
Rör úr steypustáli, framleiðsla .....................
Rör úr trefjasementi, framleiðsla .................
Rör, heildsala ...............................................
Röratengi úr áli, framleiðsla ........................
Röratengi úr járni eða stáli, framleiðsla ......

27.22.0
25.21.0
26.61.0
27.21.0
27.21.0
26.65.0
51.54.0
27.42.0
27.22.0

S
Sagarblöð, framleiðsla .................................
Sagir, framleiðsla .........................................
Sala í heimahúsum .......................................
Salatgerð .......................................................
Salernispappír, framleiðsla ..........................
Salernisskálar úr plasti, framleiðsla ............
Salernisskálar úr postulíni, framleiðsla .......
Salernisskálar, heildsala ..............................
Salisílsýra, framleiðsla ................................
Salt til iðnaðarnota, heildverslun ................
Saltfiskverkun ..............................................
Saltfiskverkun um borð í togurum ...............
Saltkjöt, framleiðsla .....................................
Saltpéturssýra, framleiðsla ..........................
Saltstangir, framleiðsla ................................
Saltvinnsla ....................................................
Salöt, framleiðsla .........................................
Sambýli fyrir fatlaða ....................................
Sameinuðu þjóðirnar ....................................
Samfestingar, til hlífðar, framleiðsla ...........
Samgöngur á landi .......................................
Samgönguráðuneytið ....................................
Samkomusalir fyrir listviðburði, rekstur .....
Samlokuplötur, framleiðsla ..........................
Samlokur úr brauði, framleiðsla ..................
Samtök aldraðra ...........................................
Samtök olíuútflutningsríkja .........................
Sandblástur á veggflötum o.þ.h. ..................
Sandblástur málma .......................................
Sandblásturstæki, framleiðsla ......................
Sanddælutæki, leiga .....................................
Sandnám .......................................................
Sandpappír, framleiðsla ...............................
Sandur, heildsala ..........................................
Sauðfjárböðun ..............................................
Sauðfjárrækt .................................................
Saumavarningur, heildsala ...........................
Saumavélar fyrir fataiðnað, framleiðsla ......
Saumavélar, heildsala ..................................
Saumavélar, smásala ....................................
Saumavörur, smásala ...................................
Saumþráður, spuni .......................................
Sáldprentun ..................................................
Sálfræðingar, sjálfstætt starfandi .................
Sápa, framleiðsla ..........................................
Sápa, heildsala .............................................
Sápuverslun ..................................................
Sáraumbúðir, framleiðsla .............................

28.62.0
28.62.0
52.63.0
15.89.0
21.22.0
25.23.0
26.22.0
51.53.0
24.41.0
51.55.0
15.20.2
05.01.2
15.13.0
24.15.0
15.82.0
14.40.0
15.89.0
85.31.4
99.00.9
18.21.0
60
75.13.0
92.32.0
28.11.0
15.89.0
85.32.8
99.00.9
45.45.0
28.51.0
29.24.0
71.32.0
14.21.0
26.81.0
51.53.0
01.42.0
01.22.1
51.41.0
29.54.0
51.63.0
52.45.1
52.41.0
17.10.0
22.22.2
85.14.2
24.51.0
51.45.0
52.33.0
24.42.0

Seðlabanki Íslands .......................................
Seglagerð ......................................................
Seglbátar, smíðar ..........................................
Seglbátar, viðgerðir ......................................
Seglbretti, framleiðsla ..................................
Segldúksábreiður, framleiðsla .....................
Seglgarn, framleiðsla ...................................
Seguláttavitar, framleiðsla ...........................
Segulbandstæki, framleiðsla ........................
Segulbandstæki, smásala .............................
Segulbönd með áteknu efni, útgáfa .............
Segulbönd, átekin og óátekin, heildsala ......
Segulbönd, óátekin, framleiðsla ..................
Segulbönd, smásala ......................................
Seguldiskar, óáteknir, framleiðsla ...............
Segulkveikjur, framleiðsla ...........................
Seiðaeldi .......................................................
Sellulósafjölliður, framleiðsla .....................
Sellulósatrefjar, framleiðsla .........................
Sellulósavatt, framleiðsla ............................
Sellulósi, framleiðsla ...................................
Selveiðar .......................................................
Sementsframleiðsla ......................................
Sendar fyrir símritun, framleiðsla ...............
Sendar fyrir símtækni, framleiðsla ..............
Sendibílaakstur .............................................
Sendiráð ........................................................
Servíettur úr pappír, framleiðsla ..................
Sessur, framleiðsla .......................................
Sextantar, framleiðsla ..................................
Sérfræðingar, læknar ....................................
Sértrúarsöfnuðir ...........................................
Sérverslun með matvæli ...............................
Siglingar .......................................................
Siglingar á hafi .............................................
Siglingar á vatnaleiðum ...............................
Silfur, hrátt, framleiðsla ...............................
Silfurmunir, heildsala ..................................
Silfurmunir, smásala ....................................
Silfursmíði ....................................................
Silki, spuni ...................................................
Silkiefni, vefnaður ........................................
Silkiprentun ..................................................
Sindurmótun .................................................
Sinkframleiðsla ............................................
Sinnep, framleiðsla ......................................
SÍBS ..............................................................
Síðbuxur, framleiðsla ...................................
Sífellupappír fyrir tölvuútskrift, framleiðsla
Sígarettur, framleiðsla ..................................
Sígarettutóbak, framleiðsla ..........................
Síldarbátar, útgerð ........................................
Síldarbræðslur ..............................................
Síldarsöltun ..................................................
Síldarvinnslukerfi, framleiðsla ....................
Sílikon, framleiðsla ......................................
Símar, smásala .............................................
Símaskrá, dreifing ........................................
Símavarsla ....................................................

65.11.0
17.40.1
35.12.0
35.12.0
36.40.0
17.40.1
17.52.1
33.20.0
32.30.0
52.45.2
22.14.0
51.43.0
24.65.0
52.45.3
24.65.0
31.61.0
05.02.1
24.16.0
21.12.0
21.12.0
21.11.0
01.50.0
26.51.0
32.20.0
32.20.0
60.24.1
99.00.9
21.22.0
17.40.2
33.20.0
85.12.2
91.31.9
52.27.0
61
61.10.0
61.20.0
27.41.0
51.47.9
52.48.3
36.22.0
17.10.0
17.20.0
22.22.2
28.40.0
27.43.0
15.87.0
85.32.8
18.22.0
21.23.0
16.00.0
16.00.0
05.01.3
15.20.7
15.20.3
29.53.1
24.16.0
52.49.3
74.40.9
74.83.2
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Símaverslun ..................................................
Símaþjónusta ................................................
Símkerfi, innanhúss, framleiðsla .................
Símsvarar, framleiðsla .................................
Símtæki, framleiðsla ....................................
Sírenur í bíla, framleiðsla ............................
Sírenur, aðrar, framleiðsla ...........................
Síróp, framleiðsla .........................................
Síupappi, framleiðsla ...................................
Síupappír, framleiðsla ..................................
Sjampó, framleiðsla .....................................
Sjálfsalar .......................................................
Sjálfsbjörg ....................................................
Sjávarafurðir, vinnsla ...................................
Sjávardýraeldi ..............................................
Sjávarréttir, framleiðsla ...............................
Sjávarspendýr, vinnsla .................................
Sjávarútvegsráðuneytið ................................
Sjómannaskólar ............................................
Sjónaukar, framleiðsla .................................
Sjóngler, framleiðsla ....................................
Sjóngler, frumvinnsla ...................................
Sjóntæki, framleiðsla ...................................
Sjóntæki, heildsala .......................................
Sjóntækjaspeglar, framleiðsla ......................
Sjóntækjaverslanir .......................................
Sjónvarpsefni, framleiðsla ...........................
Sjónvarpsmyndavélar, framleiðsla ...............
Sjónvarpssendar, framleiðsla .......................
Sjónvarpsstöðvar ..........................................
Sjónvarpstæki, framleiðsla ..........................
Sjónvarpstæki, viðgerðir ..............................
Sjónvarpstækjaverslanir ...............................
Sjónvörp, heildsala ......................................
Sjónvörp, leiga .............................................
Sjónvörp, smásala ........................................
Sjóstangaveiði, starfsemi .............................
Sjúkrabílar, notaðir, umboðsverslun og smásala
Sjúkrabílar, nýir, smásala ............................
Sjúkraflutningar ...........................................
Sjúkrafæði, framleiðsla ................................
Sjúkrahús ......................................................
Sjúkrahús, deildskipt ...................................
Sjúkrahús, ekki deildskipt ...........................
Sjúkrahúsbúnaður, framleiðsla ....................
Sjúkrahússtæki, heildsala ............................
Sjúkranuddarar, sjálfstætt starfandi .............
Sjúkratryggingar ...........................................
Sjúkraþjálfarar, sjálfstætt starfandi .............
Sjöl, framleiðsla ...........................................
Skaðatryggingar ............................................
Skannar til læknisrannsókna, framleiðsla ...
Skartgripasmíði úr góðmálmum ..................
Skartgripasmíði úr öðru en góðmálmum .....
Skartgripaverslanir .......................................
Skartgripir úr hvaða efni sem er, smásala ...
Skartgripir úr öllum efnum, heildsala .........
Skattaráðgjöf ................................................
Skatthol, framleiðsla ....................................

52.61.0
64.20.0
32.30.0
32.30.0
32.20.0
31.61.0
31.62.0
15.83.0
21.25.0
21.25.0
24.52.0
52.63.0
85.32.8
15.2
05.02.4
15.20.8
15.22.0
75.13.0
80.22.0
33.40.0
33.40.0
26.15.0
33.40.0
51.47.3
33.40.0
52.48.1
92.20.0
32.20.0
32.20.0
92.20.0
32.30.0
52.72.0
52.45.2
51.43.0
52.45.2
52.45.2
92.72.0
50.10.2
50.10.1
85.14.4
15.88.0
85.11
85.11.1
85.11.2
33.10.0
51.46.0
85.14.9
66.03.0
85.14.1
18.24.0
66.03.0
33.10.0
36.22.0
36.61.0
52.48.3
52.48.3
51.47.9
74.12.0
36.14.0

Skattrannsóknarstjóri ...................................
Skattstjórar ríkis og sveitarfélaga ................
Skattstofur ....................................................
Skautafélög ...................................................
Skautar, framleiðsla .....................................
Skákfélög ......................................................
Skákskólar ....................................................
Skáktölvur, framleiðsla ................................
Skálar úr gleri eða kristal, framleiðsla ........
Skálar úr leir og postulíni, framleiðsla ........
Skálar úr plasti, framleiðsla .........................
Skátafélög .....................................................
Skeiðvellir, rekstur .......................................
Skeifur, heildsala .........................................
Skelfiskvinnsla, frysting ..............................
Skellinöðrur, framleiðsla .............................
Skellinöðrur, heildsala og smásala ..............
Skellinöðrur, viðgerðir .................................
Skemmtanahald ............................................
Skemmtiferðaakstur .....................................
Skemmtigarðar .............................................
Skemmtisiglingabátar, smíðar .....................
Skemmtisiglingar .........................................
Skemmtistaðir ..............................................
Skemmtistaðir með matsölu ........................
Skerpingarverkstæði ....................................
Skeyting, prentsmíð .....................................
Skiltagerð, smáskilti ....................................
Skilti úr málmi, framleiðsla .........................
Skilti, ljósa-, framleiðsla .............................
Skilti, stór, úr plasti, framleiðsla .................
Skinn, heildsala ............................................
Skip, niðurrif ................................................
Skip, umboðsverslun ....................................
Skipa- og bátasmíði ......................................
Skipaafgreiðsla .............................................
Skipabreytingar ............................................
Skipaleiga .....................................................
Skipamálun ...................................................
Skipamiðlun .................................................
Skipasala ......................................................
Skipasmíði ....................................................
Skipatryggingar ............................................
Skipaverkfræðingar, ráðgjöf ........................
Skipaviðgerðir ..............................................
Skipshlutar, framleiðsla ...............................
Skipshreyflar, framleiðsla ............................
Skipshreyflar, viðgerðir ...............................
Skipsskrúfur, framleiðsla .............................
Skipsskrúfur, viðgerðir ................................
Skiptiborð, framleiðsla ................................
Skiptimynt, framleiðsla ................................
Skipulagshönnun ..........................................
Skipulagsstjóri ríkisins ................................
Skíðafélög .....................................................
Skíðasvæði, rekstur ......................................
Skíði, framleiðsla .........................................
Skjalakassar úr pappa, framleiðsla ..............
Skjalasöfn .....................................................

75.11.0
75.11.0
75.11.0
92.62.0
36.40.0
92.62.0
92.62.0
36.50.0
26.13.0
26.25.0
25.24.9
91.33.0
92.61.0
51.54.0
15.20.1
35.41.0
50.40.0
52.74.0
92.34.0
60.23.0
92.33.0
35.12.0
61.10.0
55.40.0
55.30.2
28.61.0
22.24.0
36.63.0
28.75.0
31.50.0
25.23.0
51.24.0
35.11.0
51.14.0
35.1
63.22.0
35.11.0
71.22.0
35.11.0
63.40.0
51.14.0
35.11.0
66.03.0
74.20.2
35.11.0
35.11.0
29.11.0
29.11.0
28.75.0
28.75.0
32.20.0
36.21.0
74.20.3
75.13.0
92.62.0
92.61.0
36.40.0
21.21.0
92.51.3
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Skjátæki, framleiðsla ...................................
Skoðanakannanir ..........................................
Skolskálar úr postulíni, framleiðsla .............
Skonsur, framleiðsla ....................................
Skordýraeitur, úðun ......................................
Skordýraeyðir, framleiðsla ...........................
Skotfæraframleiðsla .....................................
Skotpallar, smíði ..........................................
Skotveiðivörur, smásala ...............................
Skóburstar, framleiðsla ................................
Skófatnaður, framleiðsla ..............................
Skófatnaður, heildsala ..................................
Skófatnaður, smásala ...................................
Skófatnaður, umboðsverslun ........................
Skóflur, framleiðsla ......................................
Skógarhögg ...................................................
Skógerð .........................................................
Skógrækt .......................................................
Skóklemmur úr viði, framleiðsla .................
Skólabílar, akstur .........................................
Skóladagheimili ...........................................
Skólagarðar ..................................................
Skólahúsgögn önnur en stólar, framleiðsla .
Skólavörur úr plasti, framleiðsla .................
Skólpveitur ...................................................
Skóverslanir .................................................
Skóviðgerðir .................................................
Skrautbönd, framleiðsla ...............................
Skrautmunir úr leir eða postulíni, framleiðsla
Skrautmunir úr viði, framleiðsla .................
Skrautvarningur, framleiðsla .......................
Skreiðarverkun .............................................
Skrifborð fyrir skrifstofur, framleiðsla ........
Skrifborðsgripir úr gulli eða silfri, framleiðsla
Skrifpappír, framleiðsla ...............................
Skrifstofuáhöld úr málmi, framleiðsla ........
Skrifstofuáhöld, framleiðsla ........................
Skrifstofuáhöld, heildsala ............................
Skrifstofuhúsgögn önnur en stólar, framleiðsla
Skrifstofuhúsgögn, heildsala ........................
Skrifstofuhúsgögn, smásala .........................
Skrifstofustólar, framleiðsla ........................
Skrifstofuvélar, framleiðsla .........................
Skrifstofuvélar, heildsala .............................
Skrifstofuvélar, leiga ....................................
Skrifstofuvélar, smásala ...............................
Skrifstofuvélar, umboðsverslun ...................
Skrifstofuvélar, viðgerðir .............................
Skrifstofuvörur úr plasti, framleiðsla ..........
Skrifstofuvörur, smásala ..............................
Skrifstofuþjónusta ........................................
Skrín úr viði, framleiðsla .............................
Skrúðgarðaarkitektar ....................................
Skrúðgarðyrkja .............................................
Skrúfjárn, framleiðsla ..................................
Skrúfublöð, framleiðsla ...............................
Skrúfur á flugvélar, framleiðsla ...................
Skrúfur á flugvélar, viðgerðir ......................

32.30.0
74.13.0
26.22.0
15.81.0
01.41.1
24.20.0
29.60.0
35.30.0
52.48.6
36.62.0
19.30.0
51.42.2
52.43.1
51.16.0
28.62.0
02.01.0
19.30.0
02.01.0
20.51.0
60.21.0
85.32.3
85.32.4
36.12.0
25.24.9
90.00.0
52.43.1
52.71.0
17.54.0
26.21.0
20.51.0
36.63.0
15.20.4
36.12.0
36.22.0
21.23.0
28.75.0
30.01.0
51.64.2
36.12.0
51.64.2
52.49.3
36.11.0
30.01.0
51.64.1
71.33.0
52.49.3
51.14.0
72.50.0
25.24.9
52.47.0
74.83.2
20.51.0
74.20.3
01.41.2
28.62.0
35.30.0
35.30.0
35.30.0

Skrúfur, framleiðsla .....................................
Skrúfur, heildsala .........................................
Skurðgröfur, framleiðsla ..............................
Skurðgröfur, viðhald ....................................
Skurðlækningatæki, framleiðsla ..................
Skúrar úr málmi, framleiðsla .......................
Skyndibitasala ..............................................
Skyr, framleiðsla ..........................................
Skyrtur, framleiðsla ......................................
Skýrr .............................................................
Skýrsluvélar ríkisins og Reykjavíkurborgar
Skæri, framleiðsla ........................................
Sköft úr viði, framleiðsla .............................
Slátrun alifugla .............................................
Sláturhús .......................................................
Sláturhúsaafurðir, heildsala .........................
Sleðar, framleiðsla .......................................
Slípiefni í duftformi, framleiðsla .................
Slípivélar, framleiðsla ..................................
Slípun málma ...............................................
Sloppar til hlífðar, framleiðsla .....................
Slysatryggingar .............................................
Slysavarnafélag Íslands ................................
Slæður, framleiðsla ......................................
Slökkvilið .....................................................
Slökkvilið á flugvöllum ...............................
Slökkvitæki, framleiðsla og viðhald ............
Slöngur úr gúmmíi, framleiðsla ...................
Slöngur úr plasti, framleiðsla ......................
Smábarnavörur, heildsala ............................
Smábarnavörur, smásala ..............................
Smábátaútgerð ..............................................
Smárar (transistorar), framleiðsla ................
Smásjár, framleiðsla .....................................
Smásjárgler, framleiðsla ..............................
Smergilsteinar, framleiðsla ..........................
Smíðavélar fyrir málmsmíði, heildsala .......
Smíðavélar fyrir trésmíði, heildsala ............
Smíðavélar, framleiðsla ...............................
Smíðavélar, tölvustýrðar, heildsala .............
Smíðavélar, viðgerðir ...................................
Smíði, flugvélar ............................................
Smíði, geimför ..............................................
Smíði, gervihnettir .......................................
Smíði, loftbelgir ...........................................
Smíði, loftför ................................................
Smíði, svifflugur ..........................................
Smíði, þyrlur ................................................
Smjör, framleiðsla ........................................
Smjörgerðarvélar, framleiðsla .....................
Smjörlíki, framleiðsla ..................................
Smurfeiti, framleiðsla ..................................
Smurolía, framleiðsla ...................................
Smurolía, heildsala ......................................
Smækkunartæki, framleiðsla .......................
Snartúlkun ....................................................
Snartúlkunartæki, framleiðsla .....................
Sníðagínur, framleiðsla ................................

28.74.0
51.54.0
29.52.0
29.52.0
33.10.0
28.11.0
55.30.1
15.51.0
18.23.0
72.40.0
72.40.0
28.61.0
20.51.0
15.12.0
15.11.0
51.56.0
36.40.0
26.81.0
29.40.0
28.52.0
18.21.0
66.03.0
75.25.0
18.24.0
75.25.0
63.23.0
29.24.0
25.13.0
25.21.0
51.70.0
52.49.6
05.01.4
32.10.0
33.40.0
33.40.0
26.81.0
51.61.0
51.61.0
29.40.0
51.61.0
29.40.0
35.30.0
35.30.0
35.30.0
35.30.0
35.30.0
35.30.0
35.30.0
15.51.0
29.53.1
15.43.0
23.20.0
23.20.0
51.51.0
33.40.0
74.83.1
32.30.0
36.63.0

270
Atriðisorðaskrá
Snjómokstur .................................................
Snjósleðar, framleiðsla ................................
Snúrur, framleiðsla .......................................
Snyrtistofur ...................................................
Snyrtivöruframleiðsla ...................................
Snyrtivörur, heildsala ...................................
Snyrtivöruverslanir .......................................
Snældur úr pappa, framleiðsla .....................
Snældur úr plasti, framleiðsla .....................
Soðkjarnar úr lifrarbræðslu, framleiðsla .....
Soðkjarnar úr loðnu- og síldarbræðslu,
framleiðsla .............................................
Soglokar í brunahreyfla, framleiðsla ...........
Sokkabuxur, framleiðsla ..............................
Sokkaframleiðsla ..........................................
Sorpeyðingarstöðvar .....................................
Sorpgámaleiga ..............................................
Sorphreinsun ................................................
Sófaframleiðsla ............................................
Sólarlampar, leiga ........................................
Sólbaðsstofur ................................................
Sólblómaolía, hreinsuð, framleiðsla ............
Sólblómaolía, óhreinsuð, framleiðsla ..........
Sólgleraugu, framleiðsla ..............................
Sólhlífar úr segli, framleiðsla ......................
Sólhlífar, aðrar, framleiðsla .........................
Sólkrem, framleiðsla ....................................
Sólolíur, framleiðsla .....................................
Sóltjöld, framleiðsla .....................................
Sólun notaðra hjólbarða ...............................
Sótthreinsiefni fyrir landbúnað, framleiðsla
Sótthreinsun .................................................
Spagetti, framleiðsla ....................................
Sparisjóðir ....................................................
Spartl, framleiðsla ........................................
Spákonur .......................................................
Spegiljárn, framleiðsla .................................
Speglagerð ....................................................
Speglar, slípun og skurður ...........................
Spelkur, framleiðsla .....................................
Spennubreytar, framleiðsla ..........................
Spennubreytar, viðgerðir ..............................
Spennujafnarar, framleiðsla .........................
Spennumælar fyrir rafmagn, framleiðsla .....
Spennur úr málmi, framleiðsla ....................
Spilakassar, framleiðsla ...............................
Spilakassar, rekstur ......................................
Spilakort, framleiðsla ...................................
Spíritus hrár, framleiðsla .............................
Spítalar .........................................................
Sportbátar, smíðar ........................................
Sportveiðivörur, heildsala ............................
Sportvörugerð ...............................................
Sportvöruverslanir ........................................
Spólur úr pappa, framleiðsla .......................
Spólur úr plasti, framleiðsla ........................
Spólur úr viði, framleiðsla ...........................
Spónarplötur, framleiðsla ............................

90.00.0
34.10.0
17.54.0
93.02.0
24.52.0
51.45.0
52.33.0
21.25.0
25.22.0
15.41.0
15.20.7
29.11.0
17.71.0
17.71.0
90.00.0
90.00.0
90.00.0
36.11.0
71.40.9
93.04.0
15.42.0
15.41.0
33.40.0
17.40.1
36.63.0
24.52.0
24.52.0
17.40.1
25.12.0
24.20.0
74.70.0
15.85.0
65.12.0
24.30.0
93.05.0
27.10.0
26.12.0
26.12.0
33.10.0
31.10.0
31.10.0
31.20.0
33.20.0
28.75.0
36.50.0
92.71.0
36.50.0
15.92.0
85.11
35.12.0
51.47.9
36.40.0
52.48.6
21.25.0
25.22.0
20.51.0
20.20.0

Sprautunálar, framleiðsla .............................
Sprengiefni, framleiðsla ...............................
Spunaverksmiðjur ........................................
Spunavélar, framleiðsla ...............................
Stangir úr áli, framleiðsla ............................
Stangir úr gleri, framleiðsla .........................
Stangir úr plasti, framleiðsla .......................
Stangveiði, starfsemi ....................................
Stangveiðifélög .............................................
Stangveiðiverslanir ......................................
Starfsmannafélög ..........................................
Starfsmenntunarskólar .................................
Starfsráðgjöf .................................................
Stál til málmsmíða, heildsala ......................
Stál, kaldvalsað, framleiðsla ........................
Stálframleiðsla .............................................
Stálsmiðjur ...................................................
Stálsteypa .....................................................
Stálvír, framleiðsla .......................................
Steðjar, framleiðsla ......................................
Steiktur laukur, framleiðsla .........................
Steinar í gólf úr leir eða postulíni, framleiðsla
Steinefnavinnsla ...........................................
Steinkolanám ................................................
Steinlím, eldfast, framleiðsla .......................
Steinlím, framleiðsla ....................................
Steinsmíði .....................................................
Steinsteypa, framleiðsla ...............................
Steinullarframleiðsla ....................................
Steypa, eldföst, framleiðsla .........................
Steypujárnshlutir, framleiðsla ......................
Steypumót, framleiðsla ................................
Steypuskurður ..............................................
Steypustöðvar ...............................................
Stéttarfélög ...................................................
Stéttarsamband bænda .................................
Stigar úr viði, framleiðsla ............................
Stillibúnaður fyrir iðnað, framleiðsla ..........
Stimplagerð, dagsetningar- og númerastimplar
Stimplagerð, gúmmí- og plaststimplar ........
Stíflugerð ......................................................
Stígamót .......................................................
Stjórnarráð ....................................................
Stjórnbúnaður fyrir iðnað, framleiðsla ........
Stjórnbúnaður fyrir iðnað, viðhald ..............
Stjórnlokar, framleiðsla ...............................
Stjórnmálaflokkar ........................................
Stjórnsýsla ....................................................
Stjörnukíkjar, framleiðsla ............................
Stjörnuspekingar ..........................................
Stoðtæki, framleiðsla ...................................
Stofnanabókasöfn .........................................
Stólaframleiðsla ...........................................
Stórmarkaðir .................................................
Strandsiglingar .............................................
Straumbreytar, heildsala ..............................
Straummælar fyrir rafmagn, framleiðsla .....
Strauvélar fyrir þvottahús, framleiðsla ........

33.10.0
24.61.0
17.10.0
29.54.0
27.42.0
26.15.0
25.21.0
92.72.0
92.62.0
52.48.6
91.33.0
80.22.0
74.14.9
51.52.0
27.32.0
27.10.0
28.52.0
27.52.0
27.34.0
28.62.0
15.33.0
26.30.0
14.30.0
10.10.0
26.26.0
26.64.0
26.70.0
26.63.0
26.82.1
26.26.0
27.51.0
29.51.0
45.20.0
26.63.0
91.20.0
91.11.0
20.30.9
33.30.0
36.63.0
22.25.0
45.20.0
85.33.9
75.11.0
33.30.0
33.30.0
29.13.0
91.32.0
75
33.40.0
93.05.0
33.10.0
92.51.2
36.11.0
52.11.1
61.10.0
51.65.9
33.20.0
29.54.0
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Strengjahljóðfæri, framleiðsla .....................
Strætisvagnaakstur .......................................
Strætisvagnar, framleiðsla ...........................
Stuðarar á bíla, framleiðsla ..........................
Sturtubotnar úr plasti, framleiðsla ...............
Stúdentagarðar, rekstur ................................
Styrktarfélög .................................................
Styrktarsjóðir ................................................
Styttur úr leir eða postulíni, framleiðsla .....
Styttur úr steypu, gifsi o.þ.h., framleiðsla ...
Styttur, útskornar úr viði, framleiðsla .........
Stýri fyrir bíla, framleiðsla ..........................
Stýrikerfi fyrir fiskvinnslu, rafeindastýrð,
framleiðsla .............................................
Stýrikerfi, rafeindastýrð, heildsala ..............
Stýrikerfi, rafeindastýrð, þó ekki fyrir matvælaiðnað, framleiðsla ..........................
Stýrisfletir loftfara, framleiðsla ...................
Stýrishús fyrir bíla, framleiðsla ...................
Stækkunargler, framleiðsla ..........................
Stækkunartæki, framleiðsla .........................
Stönsunarvélar, framleiðsla .........................
Sulta, framleiðsla .........................................
Sumarbústaðir, framleiðsla ..........................
Sumarbústaðir, leiga ....................................
Sumarstarf fyrir börn og unglinga ................
Sundfatnaður, framleiðsla ............................
Sundfélög ......................................................
Sundlaugar, litlar, lagning ............................
Sundstaðir, bygging ......................................
Sundstaðir, rekstur .......................................
Súkkulaði, heildsala .....................................
Súkkulaðiframleiðsla ...................................
Súkkulaðismjör, framleiðsla ........................
Súpur, framleiðsla ........................................
Súrál, framleiðsla .........................................
Súrefni, framleiðsla ......................................
Súrefnisgrímur, framleiðsla .........................
Súrmjólk, framleiðsla ..................................
Sútun á leðri .................................................
Sútun loðskinna ............................................
Sútunarvélar, framleiðsla .............................
Svaladrykkir, duft, framleiðsla ....................
Svampblokkir, framleiðsla ...........................
Svampdýnur, framleiðsla .............................
Svefnpokar, framleiðsla ...............................
Sveifarásar, framleiðsla ...............................
Sveitaheimili, dvöl barna .............................
Sveitarstjórnir ...............................................
Sveppaeyðir, framleiðsla ..............................
Svepparækt ...................................................
Svifnökkvar, framleiðsla ..............................
Svipur, framleiðsla .......................................
Svitalyktareyðir, framleiðsla ........................
Svínarækt ......................................................
Sykur, heildsala ............................................
Sykurframleiðsla ..........................................
Sykurlíki, framleiðsla ..................................

36.30.0
60.21.0
34.10.0
34.30.0
25.23.0
70.20.1
85.32.8
85.33.1
26.21.0
26.66.0
20.51.0
34.30.0
29.53.2
51.65.9
33.20.0
35.30.0
34.30.0
33.40.0
33.40.0
29.40.0
15.33.0
20.30.1
70.31.0
85.32.4
18.24.0
92.62.0
45.45.0
45.20.0
92.61.0
51.36.0
15.84.0
15.89.0
15.89.0
27.42.0
24.11.0
33.10.0
15.51.0
19.10.0
18.30.0
29.54.0
15.98.0
25.21.0
36.15.0
17.40.2
29.14.0
85.31.2
75.11.0
24.20.0
01.12.1
35.11.0
36.63.0
24.52.0
01.23.0
51.36.0
15.83.0
15.83.0

Sykursnautt fæði, framleiðsla ......................
Sýklalyf, framleiðsla ....................................
Sýningarbásar, innréttingar ..........................
Sýningarfólk, umboð ....................................
Sýningarhallir, rekstur .................................
Sýningarskápar í verslanir, framleiðsla .......
Sýningartjöld, framleiðsla ...........................
Sýningarvélar fyrir myndbönd, framleiðsla .
Sýningarvélar fyrir sjónvarp, framleiðsla ....
Sýruhreinsun húsgagna ................................
Sæðingar .......................................................
Sæðisbankar, óháðir sjúkrahúsrekstri ..........
Sælgæti, heildsala ........................................
Sælgætisgerð ................................................
Sælgætisverslanir .........................................
Sælkeraverslanir ...........................................
Sængur, smásala ...........................................
Sængurfatnaður, smásala .............................
Sætabrauð, framleiðsla og smásala .............
Sætabrauð, geymsluþolið, framleiðsla ........
Sætabrauð, smásala ......................................
Sæti í bíla, flugvélar o.þ.h., framleiðsla ......
Sæti í leikhús o.þ.h., framleiðsla .................
Sögun timburs ..............................................
Söluturnar .....................................................
Söluturnar með myndbandaleigu .................

15.88.0
24.42.0
74.40.9
74.84.0
74.84.0
36.12.0
33.40.0
32.30.0
32.30.0
36.14.0
01.42.0
85.14.3
51.36.0
15.84.0
52.27.0
52.27.0
52.44.3
52.44.3
15.81.0
15.82.0
52.24.0
36.11.0
36.11.0
20.10.0
52.11.3
52.11.3

T
Taktmælar, framleiðsla ................................
Talfjarskiptatæki, framleiðsla ......................
Talíur, framleiðsla ........................................
Talsetning kvikmynda o.þ.h. ........................
Tamningarstöðvar .........................................
Tangir, framleiðsla .......................................
Tannburstar, framleiðsla ..............................
Tannhjól, framleiðsla ...................................
Tannhjólakeðjur, framleiðsla .......................
Tannkrem, framleiðsla .................................
Tannlæknar ...................................................
Tannlæknastofubúnaður, framleiðsla ...........
Tannlæknavörur, heildsala ...........................
Tannréttingalæknar ......................................
Tannsmíðar ...................................................
Tapíókamjöl, framleiðsla .............................
Tappar úr léttmálmum, framleiðsla .............
Tágavörur, framleiðsla .................................
Tágavörur, heildsala .....................................
Tálgusteinn, vinnsla úr jörðu .......................
Te, framleiðsla ..............................................
Te, heildsala .................................................
Te, smásala ...................................................
Teiknarar ......................................................
Telextæki, framleiðsla .................................
Tengi úr málmi fyrir raflagnir, framleiðsla ..
Tengivagnar, notaðir, umboðsverlun og
smásala ..................................................
Tengivagnar, nýir, framleiðsla .....................
Tengivagnar, smásala ...................................

36.30.0
32.20.0
29.22.0
92.11.0
92.62.0
28.62.0
36.62.0
29.14.0
29.14.0
24.52.0
85.13.1
33.10.0
51.46.0
85.13.1
85.13.2
15.62.0
28.72.0
20.52.0
51.47.9
14.50.0
15.86.0
51.37.0
52.27.0
92.31.0
32.20.0
31.62.0
50.10.2
34.20.0
50.10.1
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Teppaflísar úr textílum, framleiðsla ............
Teppalagning ................................................
Teppaverslanir ..............................................
Teppi úr fléttiefnum, framleiðsla ................
Teppi, heildsala ............................................
Terpentína, framleiðsla ................................
Textílfrágangur .............................................
Textíliðnaður ................................................
Textíltrefjar, spuni ........................................
Textílþræðir, heildsala .................................
Tigulsteinar, framleiðsla ..............................
Tilbúinn áburður, framleiðsla ......................
Tilbúinn áburður, umboðsverslun ................
Tilbúinn matur, matreiðsla og sala ..............
Tilbúnar trefjar, framleiðsla .........................
Tilbúnar trefjar, spuni ..................................
Tilbúnar trefjar, vefnaður .............................
Tilbúnir fiskréttir .........................................
Tilbúnir kjötréttir .........................................
Timbur, heflun ..............................................
Timbur, heildsala .........................................
Timbur, sögun ..............................................
Timbur, umboðsverslun ...............................
Timbur, þurrkun ...........................................
Tinframleiðsla ..............................................
Tíðatappar, framleiðsla ................................
Tímarit, dreifing ...........................................
Tímarit, prentun ...........................................
Tímaritaútgáfa ..............................................
Tískuverslanir ..............................................
Tívolí ............................................................
Tjaldaleiga ....................................................
Tjaldstæði .....................................................
Tjaldvagna, leiga ..........................................
Tjaldvagnar, framleiðsla ..............................
Tjaldvagnar, smásala ....................................
Tjónamat ......................................................
Tjöld, framleiðsla .........................................
Togaraútgerð .................................................
Togbátar, útgerð ............................................
Tollasamvinnuráðið ......................................
Tollgæsla ríkisins .........................................
Tollvörugeymslur .........................................
Tollvörumiðlun .............................................
Torfærubílar, notaðir, umboðsverlsun og
smásala ..................................................
Torfærubílar, nýir, smásala ..........................
Torfærutæki, heildsala og smásala ...............
Tóbak, óunnið, heildsala ..............................
Tóbak, smásala .............................................
Tóbak, umboðsverslun .................................
Tóbaksiðnaður ..............................................
Tóbaksverslanir ............................................
Tóbaksvörur, heildsala .................................
Tólgarbræðsla ...............................................
Tómatsósa, framleiðsla ................................
Tómstundafélög ............................................

17.51.0
45.43.0
52.44.2
20.52.0
51.47.2
23.20.0
17.30.0
17
17.10.0
51.56.0
26.40.0
24.15.0
51.12.0
55.52.0
24.70.0
17.10.0
17.20.0
15.20.8
15.13.0
20.10.0
51.53.0
20.10.0
51.13.0
20.10.0
27.43.0
21.22.0
64.12.0
22.22.1
22.13.0
52.42.1
92.33.0
71.40.9
55.22.0
71.10.0
34.20.0
52.49.4
67.20.0
17.40.1
05.01.1
05.01.3
99.00.9
75.11.0
63.12.0
63.40.0
50.10.2
50.10.1
50.40.0
51.25.0
52.26.0
51.17.9
16.00.0
52.26.0
51.35.0
15.11.0
15.87.0
91.33.0

Tómstundaskólar ..........................................
Tómstundastarfsemi .....................................
Tómstundavörur, heildsala ..........................
Tómstundavörur, smásala ............................
Tónbönd, fjölföldun .....................................
Tónbönd, heildsala .......................................
Tónbönd, smásala ........................................
Tónkvíslir, framleiðsla .................................
Tónleikahald ................................................
Tónlistarfélög ...............................................
Tónlistarmenn, sjálfstætt starfandi ..............
Tónlistarskólar .............................................
Tónlistarskólinn í Reykjavík .......................
Trefjadúkur, ekki ofinn, framleiðsla ............
Trésmíðaverkstæði .......................................
Tréull, framleiðsla ........................................
Trévörur til heimilsnota, heildsala ..............
Trévörur, framleiðsla ...................................
Trévörur, heildsala .......................................
Trillur, framleiðsla .......................................
Trillur, útgerð ...............................................
Trjáiðnaður ...................................................
Trjámjöl, framleiðsla ...................................
Trollgarn, framleiðsla ..................................
Tróð, framleiðsla ..........................................
Trúfélög önnur en Þjóðkirkjan .....................
Tryggingastarfsemi .......................................
Tryggingastærðfræðingar .............................
Tryggingaumboð ...........................................
Tunnur úr málmi, framleiðsla ......................
Tunnur úr viði, framleiðsla ..........................
Túlkun ..........................................................
Túlkunartæki, framleiðsla ............................
Túnþökusala .................................................
Tússframleiðsla ............................................
Tvinnakefli úr viði, framleiðsla ...................
Tvistar (díóður), framleiðsla ........................
Tyggigúmmí, framleiðsla .............................
Tækjaleiga, ýmiss konar ..............................
Tækniráðgjöf ................................................
Tækniskóli Íslands .......................................
Tæknisöfn .....................................................
Tækniteiknun ...............................................
Tölvuefni, fjölföldun ....................................
Tölvuleikir, framleiðsla ...............................
Tölvupappír, framleiðsla ..............................
Tölvuprentarar, framleiðsla .........................
Tölvur, framleiðsla .......................................
Tölvur, heildsala ..........................................
Tölvur, leiga .................................................
Tölvur, viðgerðir ..........................................
Tölvusamskipti, rekstur ...............................
Tölvuverslanir ..............................................
Tölvuvélbúnaður, ráðgjöf .............................
Tölvuvogir, framleiðsla ................................
Tölvuþjónusta ...............................................
Töskuviðgerðir .............................................

80.42.9
92
51.47.9
52.48.7
22.31.0
51.43.0
52.45.3
36.30.0
92.31.0
91.33.0
92.31.0
80.42.2
80.30.0
17.53.0
20.30.9
20.10.0
51.47.9
20.51.0
51.47.9
35.11.0
05.01.4
20
20.10.0
17.52.1
17.54.0
91.31.9
66
67.20.0
67.20.0
28.71.0
20.40.0
74.83.1
32.30.0
52.48.9
24.66.0
20.51.0
32.10.0
15.84.0
71.34.0
74.20
80.30.0
92.52.0
74.20.9
22.33.0
36.50.0
21.23.0
30.02.0
30.02.0
51.64.1
71.33.0
72.50.0
72.60.0
52.49.3
72.10.0
29.53.2
72
52.71.0
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Ú

U
Ull, kembing .................................................
Ull, óunnin, heildsala ...................................
Ull, spuni ......................................................
Ullarefni, vefnaður .......................................
Ullarteppi, framleiðsla .................................
Ullarþvottur ..................................................
Umboðsmaður Alþingis ...............................
Umboðsverslun með annað en bíla ..............
Umbrot ..........................................................
Umbúðaefni, heildsala .................................
Umbúðir úr bylgjupappír og -pappa, framleiðsla
Umbúðir úr klæddum pappa, framleiðsla ....
Umbúðir úr léttmálmum, framleiðsla ..........
Umbúðir úr plasti, framleiðsla ....................
Umbúðir úr viði, framleiðsla .......................
Umbúðir, heildsala .......................................
Umferðarljós, uppsetning ............................
Umhverfismælingar ......................................
Umriðlar, framleiðsla ...................................
Umslög, framleiðsla .....................................
Undanrenna, framleiðsla ..............................
Undirfatnaður, framleiðsla ...........................
Undirstöður undir mannvirki, bygging ........
Undirvagnar með hreyflum, framleiðsla .....
Undirvagnar með hreyflum, viðgerðir .........
Ungbarnaeftirlit ............................................
Ungbarnafatnaður, framleiðsla ....................
Unglingadeildir ............................................
Unglingaráðgjöf ...........................................
Unglingasambýli ..........................................
Unglingavinna ..............................................
Ungmennafélög ............................................
Uppboð á fiski ..............................................
Uppboðsstarfsemi .........................................
Uppsetning einingahúsa úr viði, eigin
framleiðsla .............................................
Uppsetning einingahúsa, framleiðsla annarra
Uppsetning gluggatjalda ..............................
Uppsetning innréttinga, eigin framleiðsla ...
Uppsetning innréttinga, framleiðsla annarra
Uppsetning málmbygginga, eigin framleiðsla
Uppsetning vinnupalla .................................
Uppskipunarfyrirtæki ...................................
Uppstoppun dýra ..........................................
Upptökuvélar fyrir hljóðupptöku, framleiðsla
Upptökuvélar fyrir myndbönd, framleiðsla .
Uppþvottaburstar, framleiðsla .....................
Uppþvottaefni, framleiðsla ..........................
Uppþvottavélar til heimilisnota, framleiðsla
Uppþvottavélar til heimilisnota, viðgerðir ..
Uppþvottavélar, heildsala ............................
Uppþvottavélar, smásala ..............................
Utanborðsmótorar, framleiðsla ....................
Utanborðsmótorar, viðgerðir ........................
Utanríkisþjónustan .......................................

17.10.0
51.24.0
17.10.0
17.20.0
17.40.2
17.10.0
75.11.0
51
22.24.0
51.56.0
21.21.0
21.21.0
28.72.0
25.22.0
20.40.0
51.65.9
45.31.0
74.30.0
31.10.0
21.23.0
15.51.0
18.23.0
45.20.0
34.10.0
50.20.0
85.12.1
18.24.0
85.32.9
85.32.9
85.31.1
85.32.4
92.62.0
51.17.2
74.84.0
20.30.1
45.20.0
52.44.3
36.13.0
45.42.0
28.11.0
45.20.0
63.11.0
36.63.0
32.30.0
32.30.0
36.62.0
24.51.0
29.71.0
52.72.0
51.43.0
52.45.1
29.11.0
29.11.0
75.21.0

Úr, heildsala .................................................
Úra- og klukkuverslanir ...............................
Úran, auðgað, framleiðsla ............................
Úrannám .......................................................
Úrarmbönd úr málmi, framleiðsla ...............
Úraviðgerðir .................................................
Úrgangsefni, heildsala .................................
Úrgler, framleiðsla .......................................
Úrkeðjur, framleiðsla ...................................
Úrsmíði .........................................................
Úrverk, framleiðsla ......................................
Útblásturslokar í brunahreyfla, framleiðsla
Útblástursrör fyrir bíla, framleiðsla .............
Útfararþjónusta ............................................
Útflutningsráð ..............................................
Útflutningur á fiski .......................................
Útgáfa bóka ..................................................
Útgáfa dagblaða ...........................................
Útgáfa fagtímarita ........................................
Útgáfa geisladiska ........................................
Útgáfa hljóðritaðs efnis ...............................
Útgáfa hljómplatna .......................................
Útgáfa póstkorta ...........................................
Útgáfa segulbanda með áteknu efni ............
Útgáfa tímarita .............................................
Útgáfa veggspjalda .......................................
Útgáfa örfilmuefnis ......................................
Útgáfustarfemi ..............................................
Útgerð báta án sérveiðiheimilda ..................
Útgerð frystiskipa .........................................
Útgerð frystitogara .......................................
Útgerð humarveiðibáta ................................
Útgerð hvalveiðiskipa ..................................
Útgerð loðnuskipa ........................................
Útgerð rækjubáta ..........................................
Útgerð rækjufrystiskipa ...............................
Útgerð síldarbáta ..........................................
Útgerð smábáta ............................................
Útgerð togbáta ..............................................
Útgerð vinnsluskipa .....................................
Útideildir fyrir unglinga ...............................
Útilegubúnaður, heildsala ............................
Útilegubúnaður, smásala ..............................
Útiljós, framleiðsla ......................................
Útimarkaðir ..................................................
Útlendingaeftirlit ..........................................
Útskipunarfyrirtæki ......................................
Útstillingar ...................................................
Útstillingargínur, framleiðsla .......................
Útstöðvar fyrir tölvur, framleiðsla ...............
Útvarps- og sjónvarpstækjaverslanir ...........
Útvarpsefni, framleiðsla ..............................
Útvarpssendar, framleiðsla ..........................
Útvarpsstöðvar .............................................
Útvarpstæki í bíla, heildsala og smásala .....

51.47.3
52.48.4
23.30.0
12.00.0
33.50.0
52.73.0
51.57.0
26.15.0
33.50.0
33.50.0
33.50.0
29.11.0
34.30.0
93.03.0
74.14.9
51.38.0
22.11
22.12
22.15.0
22.14.0
22.14.0
22.14.0
22.15.0
22.14.0
22.13.0
22.15.0
22.15.0
22
05.01.3
05.01.2
05.01.2
05.01.3
05.01.5
05.01.3
05.01.3
05.01.2
05.01.3
05.01.4
05.01.3
05.01.2
85.32.9
51.47.9
52.48.6
31.50.0
52.62.0
75.24.0
63.11.0
74.40.9
36.63.0
30.02.0
52.45.2
92.20.0
32.20.0
92.20.0
50.30.0
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Útvarpstæki,
Útvarpstæki,
Útvarpstæki,
Útvarpstæki,
Útvarpstæki,

framleiðsla ..............................
heildsala .................................
leiga ........................................
smásala ...................................
viðgerðir .................................

32.30.0
51.43.0
52.45.2
52.45.2
52.72.0

V
Varahlutir í bíla, heildsala og smásala ........
Varahlutir í bíla, smásala .............................
Varahlutir í skellinöðrur, heildsala og smásala
Varahlutir í vélhjól, heildsala og smásala ...
Varmaskiptar, framleiðsla og viðhald ..........
Varnargarðar, bygging ..................................
Varnarliðið ....................................................
Varnarmál .....................................................
Vartappar (öryggi), framleiðsla ....................
Vasaklútar úr pappír, framleiðsla ................
Vasaklútar, framleiðsla ................................
Vasar úr steypu gifsi o.þ.h., framleiðsla ......
Vaselín, framleiðsla .....................................
Vaskar úr málmi, framleiðsla .......................
Vaskar úr plasti, framleiðsla ........................
Vaskar úr postulíni, framleiðsla ...................
Vaskar, heildsala ..........................................
Vatnabílar, framleiðsla .................................
Vatnamælingar ..............................................
Vatnsból, gerð ..............................................
Vatnsefni, framleiðsla ..................................
Vatnsveitur ...................................................
Vattefni, framleiðsla .....................................
Vatteruð teppi, framleiðsla ..........................
Vax, tilbúið, framleiðsla ..............................
Vátryggingamiðlun .......................................
Vátryggingfélög ............................................
Veðmálastarfsemi .........................................
Veðreiðabrautir, rekstur ...............................
Veðurstofa Íslands ........................................
Vefjariðnaður, hráefni, umboðsverslun .......
Vefnaðarvara til heimilisnota, smásala ........
Vefnaðarvara, heildsala ................................
Vefnaðarvara, umboðsverslun ......................
Vefnaðarvöruverslun ....................................
Vefnaður .......................................................
Vegagerð .......................................................
Vegalaus börn, heimili .................................
Vegamerkingar, málun .................................
Vegaskilti úr málmi, framleiðsla .................
Veggdúkur, lagning ......................................
Veggflísar úr plasti, framleiðsla ..................
Veggfóðrun ...................................................
Veggfóður, framleiðsla .................................
Veggfóður, heildsala .....................................
Veggfóðurverslanir .......................................
Veggklæðing úr pappír, framleiðsla .............
Veggklæðing úr plasti, framleiðsla ..............
Veggklæðing úr steinefnum, lagning ...........
Veggklæðing úr viði, lagning .......................
Veggskilti úr plasti, framleiðsla ...................

50.30.0
50.10.1
50.40.0
50.40.0
29.23.0
45.20.0
99.00.1
75.22.0
31.20.0
21.22.0
18.24.0
26.66.0
23.20.0
28.75.0
25.23.0
26.22.0
51.53.0
34.10.0
74.20.5
45.20.0
24.11.0
41.00.0
17.54.0
17.40.2
24.51.0
67.20.0
66
92.71.0
92.61.0
73.10.0
51.11.0
52.44.3
51.41.0
51.16.0
52.41.0
17.20.0
45.20.0
85.31.1
45.44.1
28.75.0
45.43.0
25.23.0
45.43.0
21.24.0
51.53.0
52.46.2
21.24.0
25.23.0
45.43.0
45.42.0
25.23.0

Veggspjöld, útgáfa ........................................
Veiðarfæragerð .............................................
Veiðarfæri, heildsala ....................................
Veiðibátar, framleiðsla .................................
Veiðibátar, viðgerðir ....................................
Veiðibúnaður fyrir dýraveiðar, framleiðsla .
Veiðibúnaður fyrir stangaveiði, framleiðsla
Veiðifélög .....................................................
Veiðileyfi, sala ..............................................
Veiðistangir, framleiðsla ..............................
Veifur, framleiðsla ........................................
Veisluvarningur, heildsala ............................
Veitingahúsarekstur ......................................
Veitingavagnar, framleiðsla .........................
Veitukerfi, lagning ........................................
Verðbréfamiðlun ...........................................
Verðbréfasjóðir .............................................
Verðbréfaverslun á eigin reikning ...............
Verkfræðiráðgjöf, byggingar og mannvirkjagerð
Verkfræðiráðgjöf, framleiðslutækni ............
Verkfræðiráðgjöf, véltækni ..........................
Verkfæraverslanir .........................................
Verkfæri, framleiðsla ...................................
Verkfæri, umboðsverslun .............................
Verkmenntaskólar ........................................
Verksmiðjuskip, útgerð ................................
Vermútframleiðsla ........................................
Verndaðir vinnustaðir ...................................
Verslunarhúsgögn önnur en stólar, framleiðsla
Verslunarhúsgögn, heildsala ........................
Verslunarráð Íslands ....................................
Vesti, prjónuð, framleiðsla ...........................
Vélar án stjórnanda, leiga ............................
Vélar fyrir drykkjarvöruiðnað, framleiðsla .
Vélar fyrir fataiðnað, framleiðsla ................
Vélar fyrir fiskvinnslu, framleiðsla .............
Vélar fyrir gúmmíiðnað, framleiðsla ...........
Vélar fyrir landbúnað, framleiðsla ..............
Vélar fyrir leðuriðnað, framleiðsla ..............
Vélar fyrir mannvirkjagerð, framleiðsla ......
Vélar fyrir matvælaiðnað, framleiðsla .........
Vélar fyrir málmvinnslu ...............................
Vélar fyrir pappírsiðnað, framleiðsla ..........
Vélar fyrir plastiðnað, framleiðsla ..............
Vélar fyrir prentiðnað, framleiðsla ..............
Vélar fyrir sementsframleiðslu, framleiðsla
Vélar fyrir skógrækt, framleiðsla ................
Vélar fyrir skrifstofur, framleiðsla ...............
Vélar fyrir textíliðnað, framleiðsla ..............
Vélar fyrir tóbaksiðnað, framleiðsla ............
Vélar til mannvirkjagerðar, heildsala ..........
Vélar til vefjariðnaðar, heildsala .................
Vélar, heildsala ............................................
Vélar, smíði og viðgerðir .............................
Vélar, umboðsverslun ..................................
Vélaverkfræðingar, ráðgefandi ....................
Vélaviðgerðir ................................................
Vélbúnaður, umboðsverslun ........................

22.15.0
17.52.2
51.65.1
35.11.0
35.11.0
36.40.0
36.40.0
70.20.3
92.72.0
36.40.0
17.40.1
51.47.9
55.30
35.50.0
45.20.0
67.12.0
65.23.1
65.23.9
74.20.1
74.20.2
74.20.2
52.46.1
28.62.0
51.15.0
80.22.0
15.20.8
15.95.0
85.32.7
36.12.0
51.65.9
91.11.0
17.72.0
71
29.53.9
29.54.0
29.53
29.56.0
29.32.0
29.54.0
29.52.0
29.53.1
29.51.0
29.55.0
29.56.0
29.56.0
29.52.0
29.32.0
30.01.0
29.54.0
29.53.9
51.62.0
51.63.0
51.6
29
51.14.0
74.20.2
29
51.14.0
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Vélhjól, framleiðsla .....................................
Vélhjól, heildsala og smásala ......................
Vélhjól, umboðsstarfsemi ............................
Vélmenni fyrir fjöldaframleiðslu, framleiðsla
Vélmenni fyrir fjöldaframleiðslu, heildsala
Vélritun ........................................................
Vélritunarpappír, framleiðsla ......................
Vélsleðar, heildsala og smásala ...................
Vélsmiðjur ....................................................
Vélsmíði .......................................................
Véltækni, verkfræðiráðgjöf ..........................
Viðargólf, lagning ........................................
Viðarkol, framleiðsla ...................................
Viðarplötur, framleiðsla ...............................
Viðarspónn, framleiðsla ...............................
Viðgerðir á bílum .........................................
Viðgerðir á boðlögnum ................................
Viðgerðir á byggingum .................................
Viðgerðir á færiböndum ...............................
Viðgerðir á gull- og silfurmunum ................
Viðgerðir á heimilistækjum .........................
Viðgerðir á hjólbörðum ................................
Viðgerðir á hlutum til einkanota og heimilisnota
Viðgerðir á hreinlætistækjalögnum .............
Viðgerðir á húsgögnum ................................
Viðgerðir á húshitunarofnum .......................
Viðgerðir á krönum og lokum ......................
Viðgerðir á línuspilum .................................
Viðgerðir á lyftum ........................................
Viðgerðir á netaspilum .................................
Viðgerðir á pípulögnum ...............................
Viðgerðir á raflögnum ..................................
Viðgerðir á rafmagnsvélum og tækjum .......
Viðgerðir á rúllustigum ................................
Viðgerðir á skartgripum ...............................
Viðgerðir á skrifstofuvélum .........................
Viðgerðir á tölvum .......................................
Viðgerðir á úrum og klukkum ......................
Viðgerðir á útvarps- og sjónvarpstækjum ....
Viðgerðir á veiðarfærum ..............................
Viðgerðir á vélhjólum og skellinöðrum .......
Viðgerðir á vélum .........................................
Viðgerðir skemmti- og sportbáta .................
Viðgerðir, málmsmíði ..................................
Viðhald á aflfærslubúnaði ............................
Viðhald á dráttarvélum ................................
Viðhald á frystivélum ...................................
Viðhald á loftdælum .....................................
Viðhald á loftræstikerfum ............................
Viðhald á loftþjöppum .................................
Viðhald á offsettprentvélum .........................
Viðhald á vélum fyrir gúmmíiðnað ..............
Viðhald á vélum fyrir plastiðnað .................
Viðhald á vélum fyrir prentiðnað .................
Viðhald á vökvadælum .................................
Viðhald loftfara ............................................
Viðhald skipshreyfla ....................................
Viðnámsmælar fyrir rafmagn, framleiðsla ...

35.41.0
50.40.0
50.40.0
29.56.0
51.65.9
74.83.2
21.23.0
50.40.0
28.52.0
29
74.20.2
45.42.0
24.14.0
20.20.0
20.20.0
50.20.0
45.31.0
45.20.0
29.22.0
36.22.0
52.72.0
50.20.0
52.7
45.33.0
36.14.0
45.33.0
29.13.0
29.22.0
29.22.0
29.22.0
45.33.0
45.31.0
31
29.22.0
36.22.0
72.50.0
72.50.0
52.73.0
52.72.0
17.52.2
50.40.0
29
35.12.0
28
29.14.0
29.31.0
29.23.0
29.12.0
29.23.0
29.12.0
29.56.0
29.56.0
29.56.0
29.56.0
29.12.0
35.30.0
29.11.0
33.20.0

Viðskiptaráðuneytið .....................................
Viðtæki fyrir símritun, framleiðsla ..............
Viðtæki fyrir símtækni, framleiðsla .............
Viðvörunarkerfi, rafstýrð, framleiðsla .........
Vikur, heildsala ............................................
Vikurnám ......................................................
Vikurvörur, framleiðsla ................................
Vindlar, framleiðsla .....................................
Vindrafstöðvar, framleiðsla .........................
Vindur, framleiðsla ......................................
Vinnsluskip, útgerð ......................................
Vinnueftirlit ríkisins .....................................
Vinnufatnaður, framleiðsla ..........................
Vinnumálasamband samvinnufélaganna .....
Vinnumiðlun .................................................
Vinnupallaleiga með uppsetningu ...............
Vinnupallar án uppsetningar, leiga ..............
Vinnustaðahúsgögn önnur en stólar, framleiðsla
Vinnuveitendasamband Íslands ...................
Vinnuvélar án stjórnanda, leiga ...................
Vinnuvélar með stjórnanda, leiga ................
Vinnuvélar, heildsala ...................................
Viskýframleiðsla ..........................................
Vistheimili barna ..........................................
Vistir fyrir skip, heildsala ............................
Vistun á einkaheimilum ...............................
Vitavarsla ......................................................
Vín úr ávöxtum, framleiðsla ........................
Vín úr vínberjum, framleiðsla .....................
Vín, heildsala ...............................................
Vínandi, hreinn, framleiðsla ........................
Vínedik, framleiðsla ....................................
Vínýlasetat, framleiðsla ...............................
Vír úr áli, framleiðsla ..................................
Vír úr stáli, framleiðsla ................................
Vírdráttur ......................................................
Vírvörur, framleiðsla ....................................
Vítamín, framleiðsla ....................................
Vodkaframleiðsla ..........................................
Vogir, framleiðsla og viðhald .......................
Vopnaframleiðsla ..........................................
Vorrúllur, framleiðsla ...................................
Vottun ...........................................................
Vængir á flugvélar og svifflugur, framleiðsla
Vængir á flugvélar og svifflugur, viðgerðir .
Værðarvoðir, framleiðsla .............................
Vöktun ..........................................................
Vökvadælur, framleiðsla og viðhald ............
Vökvahverflar, framleiðsla ..........................
Völsunarvélar, framleiðsla ...........................
Vöruafgreiðsla ..............................................
Vöruafgreiðsla fyrir flutninga með skipum .
Vörubílaakstur ..............................................
Vörubílapallar, framleiðsla ..........................
Vörubílar án bílstjóra, leiga .........................
Vörubílar, notaðir, umboðsverslun og smásala
Vörubílar, nýir, smásala ...............................
Vörubretti úr viði, framleiðsla .....................

75.13.0
32.20.0
32.20.0
31.62.0
51.53.0
14.21.0
26.82.9
16.00.0
31.10.0
29.22.0
05.01.2
75.13.0
18.21.0
91.11.0
74.50.0
45.20.0
71.32.0
36.12.0
91.11.0
71.32.0
45.50.0
51.62.0
15.91.0
85.31.1
51.70.0
85.31.2
63.22.0
15.94.0
15.93.0
51.34.0
15.92.0
15.87.0
24.16.0
27.42.0
27.34.0
27.34.0
28.73.0
24.42.0
15.91.0
29.24.0
29.60.0
15.89.0
74.30.0
35.30.0
35.30.0
17.40.2
74.60.0
29.12.0
29.11.0
29.51.0
63.11.0
63.22.0
60.24.2
34.20.0
71.21.0
50.10.2
50.10.1
20.40.0
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Vöruflutningabílar án bílstjóra, leiga ..........
Vöruflutningabílar, framleiðsla ...................
Vöruflutningamiðstöðvar .............................
Vörugeymslur ...............................................
Vörusýningastarfsemi ..................................
Vöruþróunarverkefni ....................................

71.21.0
34.10.0
63.21.0
63.12.0
74.84.0
74.14.9

Y
Yfirbyggingar fyrir bíla, framleiðsla ...........
Yfirfatnaður, framleiðsla .............................
Yfirhafnir, framleiðsla .................................
Ylrækt ...........................................................

34.20.0
18.22.0
18.22.0
01.12

Þ
Þakefni, klæðing ...........................................
Þakpappaframleiðsla ....................................
Þaksperrur, framleiðsla ................................
Þaksteinar úr trefjasementi, framleiðsla ......
Þeytivindur, framleiðsla ...............................
Þéttar, framleiðsla ........................................
Þétti úr gúmmi, framleiðsla .........................
Þéttiefni, framleiðsla ....................................
Þéttilistar, heildsala .....................................
Þjálfunarstöðvar fyrir fatlaða eða sjúka ......
Þjóðarbókhlaða ............................................
Þjóðdansafélög .............................................
Þjóðgarðar ....................................................
Þjóðhagsstofnun ...........................................
Þjóðkirkjan ...................................................
Þjóðskrá ........................................................
Þjónusta við fiskveiðar ................................
Þjónusta tengd hráolíu- og jarðgasvinnslu ..
Þjónusta við búfjárrækt ................................
Þjónusta við jarðyrkju ..................................
Þjónusta við skógrækt ..................................
Þjónustuflug .................................................
Þjónustuíbúðir fyrir aldraða .........................
Þjónustumiðstöðvar fyrir aldraða ................
Þotuhreyflar, framleiðsla ..............................
Þórínnám ......................................................
Þríhjól, framleiðsla ......................................
Þrykkilitir, framleiðsla .................................
Þungavinnuvélar með stjórnanda, leiga .......
Þurrkarar fyrir fatahreinsanir, framleiðsla ...
Þurrkarar fyrir þvottahús, framleiðsla .........
Þurrkarar til heimilisnota, framleiðsla ........
Þurrkarar, heildsala ......................................
Þurrkarar, smásala ........................................
Þurrkublöð, framleiðsla ...............................
Þurrkuð blóm, framleiðsla ...........................
Þurrkunarbúnaður fyrir ýmsan iðnað,
framleiðsla .............................................
Þurrmjólk, framleiðsla .................................

45.20.0
26.82.2
20.30.9
26.65.0
29.24.0
32.10.0
25.13.0
24.30.0
51.53.0
85.32.7
92.51.2
92.62.0
92.53.0
75.11.0
91.31.1
75.14.0
05.03.0
11.20.0
01.42.0
01.41.1
02.02.0
62.20.0
85.31.3
85.32.6
35.30.0
12.00.0
36.50.0
24.30.0
45.50.0
29.54.0
29.54.0
29.71.0
51.43.0
52.45.1
31.61.0
36.63.0
29.56.0
15.51.0

Þurrsápa, framleiðsla ...................................
Þvottabalar, framleiðsla ...............................
Þvottaefni, framleiðsla .................................
Þvottahús ......................................................
Þvottahúsvélar, framleiðsla ..........................
Þvottasnúrur, framleiðsla .............................
Þvottavélar fyrir þvottahús, framleiðsla ......
Þvottavélar fyrir þvottahús, viðgerðir ..........
Þvottavélar til heimilisnota, framleiðsla .....
Þvottavélar til heimilisnota, viðgerðir .........
Þvottavélar, heildsala ...................................
Þvottavélar, smásala .....................................
Þyrluhreyflar, framleiðsla og viðgerðir ........
Þyrlur, viðhald ..............................................
Þyrlusmíði ....................................................
Þýðingar og túlkun .......................................
Þörungamjöl, framleiðsla .............................
Þörungar, hreinsun og þurrkun ....................
Þörungavinnslan ...........................................

24.51.0
28.75.0
24.51.0
93.01.0
29.54.0
17.52.1
29.54.0
29.54.0
29.71.0
52.72.0
51.43.0
52.45.1
35.30.0
35.30.0
35.30.0
74.83.1
15.71.3
15.71.3
15.71.3

Æ
Æðarrækt ......................................................
Æskulýðsfélög ..............................................
Æskulýðsstarfsemi .......................................
Ættfræðistofur ..............................................

01.25.9
91.33.0
85.32.4
93.05.0

Ö
Ökuskólar .....................................................
Öl, framleiðsla .............................................
Öl, heildsala .................................................
Öldrunarlækningadeildir ..............................
Öldungadeildir framhaldsskóla ...................
Öndunartæki, framleiðsla ............................
Örbylgjuofnar, framleiðsla ...........................
Örfilmuefni, útgáfa .......................................
Örybylgjuofnar, heildsala .............................
Öryggi (vartappar), framleiðsla ...................
Öryggisbelti í bíla, framleiðsla ....................
Öryggisbúnaður, heildsala ...........................
Öryggisbúnaður/fatnaður, heildsala .............
Öryggisgæsla ................................................
Öryggishjálmar úr málmi, framleiðsla ........
Öryggiskerfi, rafstýrð, framleiðsla og viðhald
Öryggiskerfi, rafvélvirk, framleiðsla ...........
Öryggiskerfi, vélvirk, framleiðsla ................
Öryggisprófanir ökutækja ............................
Öryggisþjónusta ...........................................
Öryrkjabandalagið ........................................
Öskjur úr léttmálmum, framleiðsla .............
Öskjur úr pappa, framleiðsla .......................
Öskjur úr plasti, framleiðsla ........................
Öskjur úr viði, framleiðsla ...........................
Öxlar fyrir bíla, framleiðsla .........................

80.41.0
15.96.0
51.34.0
85.11.1
80.42.1
33.10.0
29.71.0
22.15.0
51.43.0
31.20.0
34.30.0
51.70.0
51.70.0
74.60.0
28.75.0
31.62.0
35.20.0
35.20.0
74.30.0
74.60.0
85.32.8
28.72.0
21.21.0
25.22.0
20.51.0
34.30.0

