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Ný starfsgreinaskrá
tekin í notkun 1. júlí 2012

Formáli
Eftir að hætt var birtingu opinberrar starfgreinaskrár hjá Rotary International var ákveðið að gera 
nýja starfsgreinaskrá fyrir íslenska umdæmið. Skráin sem notast hafði verið við var mjög ófullkomin 
og nýttist ekki sem skildi. Umdæmisráð hefur ákveðið að ný starfsgreinaskrá, byggð á ISAT  2008 
atvinnugreinaflokkuninni, verði tekin að fullu í gagnið 1. júlí 2012 og var hún kynnt á fræðslumótinu 
17. mars 2012 svo klúbbunum gæfist kostur á að endurraða félögum sínum í nýjar starfsgreinar.

Ábendingar
•	 Öllum klúbbfélögum skal endurraða í starfsgrein og nota 2 stafa tölu (fyrstu 2 úr atvinnugreinanr.).
•	 Klúbbfélagar sem komnir eru á eftirlaun eru flokkaðir í þá starfsgrein er þeir síðast tilheyrðu.
•	 Oftast er hægt að miða við atvinnugrein þess fyrirtækis/stofnunar/félags sem viðkomandi vinnur 

hjá. Hægt er að sjá atvinnugreinanúmer fyrirtækja í fyrirtækjaskrá á www.rsk.is/fyrirtaekjaskra og 
einnig á www.ja.is velja fyrirtæki - smella á Sjá nánar og svo Fyrirtækjaskrá. (Aðeins eru notaðir 
fyrstu tveir tölustafirnir úr atvinnugreinaflokkun RSK.)

•	 Stundum sýnir atvinnugrein fyrirtækis ekki á hvaða forsendum viðkomandi kemur í rótarý. T.d. gæti 
starfsmannastjóri í álveri frekar flokkast undir 78 Atvinnumiðlun heldur en í 24 Framleiðsla málma. 
(Dæmi um slíkt eru á næstu blaðsíðu.)

•	 Starfsheiti er ekki sama og starfsgrein/atvinnugrein. Lögfræðingur sem starfar t.d. í lífeyrissjóði 
flokkast frekar í 65 Vátryggingarstarfsemi og lífeyrissjóðir frekar en 69 Lögfræðiþjónusta og 
reikningshald.

•	 Rekstrarform og eignarhald hefur ekki áhrif á flokkunina. Þannig falla bæði ríkisrekin leikhús og 
einkarekin leikhús í starfsgrein/atvinnugrein 90 Skapandi listir og afþreying.

Verklag
1. Sem fyrst, og fyrir 1. júní skulu allir klúbbar hafa raðað félögum sínum í starfsgrein skv. nýju 

starfsgreinaflokkuninni.
2. Kynning nýja starfsgreinaflokkun fyrir félögum klúbbsins þannig að þeir geti komið með 

ábendingar um eigin starfsgrein.
3. Skráið nýju starfsgreinarnar í Excel skjal með tveimur dálkum - kennitölu og starfsgreinanúmeri (2 

tölustöfum)
4. Sendið skjalið til gudni@rotary.is í síðasta lagi 11. júní 2012.

Finnur Sveinbjörnsson er reiðubúinn að veita frekari upplýsingar ef þörf krefur. Netfang hans er  
finnur@centrum.is og farsíminn 898 5955.

Finnið þið ekki viðeigandi starfsgrein undir 2 stafa kerfinu, skoðið þá leiðbeiningarnar sem hafa að 
geyma næstu tvo dálka í ISAT atvinnugreinaflokkuninni. Í þessu PDF skjali getið þið prófað að smella á 
Ctr-F og slá inn leitarorð.  Annars er hægt að fikra sig eftir flokkuninni og leita að viðeigandi starfsgrein 
sem lýsir starfsgrein viðkomandi, þá sem hann er eða ætti að vera fulltrúi fyrir, í klúbbnum.
Skoðið líka dæmin hér á eftir:



Dæmi
Prestþjónusta 94 Starfsemi félagasamtaka 

(9491 Starfsemi trúfélaga)

Starfsmannastjórn 78 Atvinnumiðlun 
(7830 Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi)

Fiskvinnsla 10 Matvælavinnsla 
(1020 Fiskvinnsla; vinnsla krabbadýra og lindýra)

Skipasmíðar 30 Framleiðsla annarra farartækja 
(3011 Smíði skipa og annarra fljótandi mannvirkja)

Verktakastarfsemi 41 Bygging húsnæðis; þróun byggingarverkefna 
(t.d. 4120 Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis)

 eða t.d. 42 Mannvirkjagerð  
(4211 Vegagerð)

Skipamiðlun 52 Vörugeymsla og stoðstarfsemi fyrir flutninga 
(5229 Önnur þjónusta tengd flutningum)

Pípulagnir 43 Sérhæfð byggingarstarfsemi 
(4322 Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa)
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A 01 Landbúnaður og tengd þjónusta    
   011   Ræktun nytjajurta annarra en fjölærra  

     0111  Kornrækt (að undanskildum hrísgrjónum), ræktun belgjurta og olíufræja
     0112  Hrísgrjónarækt
     0113  Ræktun grænmetis og melóna, róta og hnýðis
     0114  Ræktun sykurreyrs
     0115  Tóbaksræktun
     0116  Ræktun trefjajurta
     0119  Önnur ræktun nytjajurta sem ekki eru fjölærar

   012   Ræktun fjölærra nytjajurta  
     0121  Ræktun á þrúgum
     0122  Ræktun hitabeltisávaxta og ávaxta frá heittempraða beltinu
     0123  Ræktun sítrusávaxta
     0124  Ræktun kjarnaávaxta og steinaldina
     0125  Ræktun annarra ávaxta og hnetna af trjám og runnum
     0126  Ræktun olíuríkra ávaxta
     0127  Ræktun jurta til drykkjargerðar
     0128  Ræktun krydd- , ilm- og lyfjajurta
     0129  Ræktun annarra fjölærra nytjajurta

   013   Plöntufjölgun  
     0130  Plöntufjölgun

   014   Búfjárrækt  
     0141  Ræktun mjólkurkúa
     0142  Önnur nautgriparækt
     0143  Hrossarækt og ræktun annarra dýra af hrossaætt
     0144  Úlfaldarækt og ræktun dýra af úlfaldaætt
     0145  Sauðfjár- og geitarækt
     0146  Svínarækt
     0147  Alifuglarækt og eggjaframleiðsla
     0149  Ræktun annarra dýra

   015   Blandaður búskapur  
     0150  Blandaður búskapur

   016   Þjónustustarfsemi við landbúnað og starfsemi eftir uppskeru nytjajurta  
     0161  Þjónustustarfsemi við ræktun nytjajurta
     0162  Þjónustustarfsemi við búfjárrækt
     0163  Starfsemi að lokinni uppskeru
     0164  Vinnsla fræja fyrir sáningu

   017   Veiðar og tengd þjónustustarfsemi  
     0170  Veiðar og tengd þjónustustarfsemi

A 02 Skógrækt og skógarhögg    
   021   Skógrækt og önnur starfsemi tengd skógrækt  

     0210  Skógrækt og önnur starfsemi tengd skógrækt
   022   Skógarhögg  

     0220  Skógarhögg
   023   Söfnun afurða sem vaxa villtar en eru ekki tré  

     0230  Söfnun afurða sem vaxa villtar en eru ekki tré
   024   Þjónustustarfsemi við skógrækt  

     0240  Þjónustustarfsemi við skógrækt

A 03 Fiskveiðar og fiskeldi    
   031   Fiskveiðar  
   032   Eldi og ræktun í sjó og vatni  

     0321  Eldi og ræktun í sjó
     0322  Eldi og ræktun í ferskvatni

B 05 Kolanám    
   051   Steinkolanám  

     0510  Steinkolanám
   052   Brúnkolanám  

     0520  Brúnkolanám

B 06 Vinnsla á hráolíu og jarðgasi    
   061   Vinnsla á hráolíu  

     0610  Vinnsla á hráolíu
   062   Vinnsla á jarðgasi  

     0620  Vinnsla á jarðgasi
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B 07 Málmnám og málmvinnsla    
   071   Járnnám  

     0710  Járnnám
   072   Nám annarra málma en járns  

     0721  Nám á úran- og þórínmálmgrýti
     0729  Nám annarra málma en járns

B 08 Nám og vinnsla annarra hráefna úr jörðu    
   081   Grjót-, sand- og leirnám  

     0811  Grjótnám til skrautsteinagerðar og til bygginga, kalksteins-, gifs-, krítar- og flögubergsnám
     0812  Malar-,  sand- og leirnám

   089   Nám og vinnsla annarra ótalinna hráefna úr jörðu  
     0891  Nám og vinnsla á steinefnum til efnaiðnaðar og áburðargerðar
     0892  Mótekja
     0893  Saltnám
     0899  Nám og vinnsla annarra ótalinna hráefna úr jörðu

B 09 Þjónustustarfsemi við námuvinnslu    
   091   Þjónustustarfsemi við námuvinnslu á jarðolíu og jarðgasi  

     0910  Þjónustustarfsemi við námuvinnslu á jarðolíu og jarðgasi
   099   Þjónustustarfsemi fyrir vinnslu annarra hráefna úr jörðu  

     0990  Þjónustustarfsemi fyrir vinnslu annarra hráefna úr jörðu

C 10 Matvælaframleiðsla    
   101   Kjötiðnaður  

     1011  Slátrun og vinnsla á  kjöti, þó ekki alifuglakjöti
     1012  Slátrun og vinnsla á alifuglakjöti
     1013  Framleiðsla á kjötafurðum

   102   Fiskvinnsla; vinnsla krabbadýra og lindýra  
     1020  Fiskvinnsla; vinnsla krabbadýra og lindýra

   103   Vinnsla ávaxta og grænmetis  
     1031  Vinnsla á kartöflum
     1032  Framleiðsla á ávaxta- og grænmetissafa
     1039  Önnur ótalin vinnsla ávaxta og grænmetis

   104   Framleiðsla á jurta- og dýraolíu og feiti  
     1041  Framleiðsla á olíu og feiti
     1042  Framleiðsla á smjörlíki og svipaðri feiti til manneldis

   105   Framleiðsla á mjólkurafurðum  
     1051  Mjólkurbú og ostagerð
     1052  Ísgerð

   106   Framleiðsla á kornvöru, mjölva og mjölvavöru  
     1061  Framleiðsla á kornvöru
     1062  Framleiðsla á mjölva og mjölvavöru

   107   Framleiðsla á bakarís- og mjölkenndum vörum  
     1071  Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum
     1072  Framleiðsla á tvíbökum og kexi, framleiðsla á geymsluþolnu sætabrauði og kökum
     1073  Framleiðsla á pastavörum og svipuðum vörum

   108   Framleiðsla á öðrum matvælum  
     1081  Sykurframleiðsla
     1082  Framleiðsla á súkkulaði og sælgæti; kakói
     1083   Te- og kaffivinnsla
     1084  Framleiðsla á bragðefnum og kryddi
     1085  Framleiðsla á tilbúnum máltíðum og réttum
     1086  Framleiðsla á jafnblönduðum matvælum og sérfæði
     1089  Önnur ótalin framleiðsla á matvælum

   109   Fóðurframleiðsla  
     1091  Framleiðsla húsdýrafóðurs
     1092  Framleiðsla gæludýrafóðurs

C 11 Framleiðsla á drykkjarvörum    
   110   Framleiðsla á drykkjarvörum  

     1101  Eiming, hreinsun og blöndun áfengra drykkja
     1102  Framleiðsla á víni úr þrúgum
     1103  Framleiðsla annarra ávaxtavína
     1104  Framleiðsla á öðrum óeimuðum, gerjuðum drykkjarvörum
     1105  Bjórgerð
     1106  Maltgerð
     1107  Framleiðsla á gosdrykkjum, ölkelduvatni og öðru átöppuðu vatni
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C 12 Framleiðsla á tóbaksvörum    
   120   Framleiðsla á tóbaksvörum  

     1200  Framleiðsla á tóbaksvörum

C 13 Framleiðsla á textílvörum    
   131   Forvinnsla og spuni á textíltrefjum  

     1310  Forvinnsla og spuni á textíltrefjum
   132   Textílvefnaður  

     1320  Textílvefnaður
   133   Frágangur á textílum  

     1330  Frágangur á textílum
   139   Framleiðsla á annarri textílvöru  

     1391  Framleiðsla á hekluðum og prjónuðum dúk
     1392  Framleiðsla á tilbúinni spunavöru annarri en fatnaði
     1393  Framleiðsla á gólfteppum og mottum
     1394  Framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum
     1395  Framleiðsla á trefjadúk og vörum úr þeim, þó ekki fatnaði
     1396  Framleiðsla annarra tækni- og iðnaðartextíla
     1399  Framleiðsla á annarri ótalinni textílvöru

C 14 Fatagerð    
   141   Framleiðsla á fatnaði, þó ekki úr loðskinni  

     1411  Framleiðsla á leðurfatnaði
     1412  Vinnufatagerð
     1413  Framleiðsla á öðrum yfirfatnaði
     1414  Framleiðsla á nærfatnaði
     1419  Framleiðsla á öðrum fatnaði og fylgihlutum

   142   Framleiðsla á vörum úr loðskinnum  
     1420  Framleiðsla á vörum úr loðskinnum

   143   Framleiðsla á prjónuðum og hekluðum fatnaði  
     1431  Framleiðsla á sokkum og sokkavörum
     1439  Framleiðsla á öðrum prjónuðum og hekluðum fatnaði

C 15 Framleiðsla á leðri og leðurvörum    
   151   Sútun á leðri; framleiðsla á ferðatöskum, handtöskum, reiðtygjum og skyldum vörum, sútun og litun loðskinna 

   1511  Sútun leðurs; sútun og litun á loðskinni
     1512  Framleiðsla á ferðatöskum, handtöskum og áþekkum vörum; reiðtygjum og skyldum vörum

   152   Framleiðsla á skófatnaði  
     1520  Framleiðsla á skófatnaði

C 16 Framleiðsla á viði, viðarvörum og fl.    
   161   Sögun, heflun og fúavörn á viði  

     1610  Sögun, heflun og fúavörn á viði
   162   Framleiðsla á vörum úr viði, korki, hálmi og fléttiefnum  

     1621  Framleiðsla á viðarspæni og plötum að grunni til úr viði
     1622  Framleiðsla á samsettum parketgólfum
     1623  Framleiðsla á öðrum trésmíðavörum til bygginga
     1624  Framleiðsla á umbúðum úr viði
     1629  Framleiðsla á annarri viðarvöru; framleiðsla á vörum úr korki, hálmi og fléttiefnum

C 17 Framleiðsla á pappír og pappírsvöru    
   171   Framleiðsla á pappírskvoðu, pappír og pappa  

     1711  Framleiðsla á pappírskvoðu
     1712  Framleiðsla á pappír og pappa

   172   Framleiðsla á vörum úr pappír og pappa  
     1721  Framleiðsla á bylgjupappír og -pappa og umbúðum úr pappír og pappa
     1722  Framleiðsla á heimilis- og hreinlætisvörum úr pappír og pappa
     1723  Framleiðsla á skrifpappír og skrifstofuvörum úr pappír og pappa
     1724  Framleiðsla á veggfóðri
     1729  Framleiðsla á annarri pappírs- og pappavöru

C 18 Prentun og fjölföldun upptekins efnis    
   181   Prentun og tengd þjónustustarfsemi  

     1811  Prentun dagblaða
     1812  Önnur prentun
     1813  Undirbúningur fyrir prentun
     1814  Bókband og tengd þjónusta
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   182   Fjölföldun upptekins efnis  
     1820  Fjölföldun upptekins efnis

C 19 Framleiðsla á koksi og hreinsuðum olíuvörum    
   191   Koksframleiðsla  

     1910  Koksframleiðsla
   192   Framleiðsla á hreinsuðum olíuvörum  

     1920  Framleiðsla á hreinsuðum olíuvörum

C 20 Framleiðsla á efnum og efnavörum    
   201   Framleiðsla á grunnefnum til efnaiðnaðar, áburði og köfnunarefnissamböndum, plastefnum og syntetísku 

gúmmíi í óunnu formi  
     2011  Framleiðsla á iðnaðargasi
     2012  Framleiðsla á lit og litarefnum
     2013  Framleiðsla á öðrum ólífrænum grunnefnum til efnaiðnaðar
     2014  Framleiðsla á öðrum lífrænum grunnefnum til efnaiðnaðar
     2015  Framleiðsla á tilbúnum áburði og köfnunarefnissamböndum
     2016  Framleiðsla á plasthráefnum
     2017  Framleiðsla á syntetísku gúmmíi til úrvinnslu

   202   Framleiðsla á skordýra- og illgresiseyði og öðrum efnum til nota í landbúnaði  
     2020  Framleiðsla á skordýra- og illgresiseyði og öðrum efnum til nota í landbúnaði

   203   Framleiðsla á málningu, lökkum og svipuðum þekjuefnum, prentbleki og fylli- og þéttiefnum  
     2030  Framleiðsla á málningu, lökkum og svipuðum þekjuefnum, prentbleki og fylli- og þéttiefnum

   204   Framleiðsla á sápu, hreinsi- og þvottaefnum, hreingerningar- og fægiefnum, ilmvatni og snyrtivörum 
     2041  Framleiðsla á sápu, hreinsi- og þvottaefnum, hreingerningar- og fægiefnum
     2042  Framleiðsla á ilmvatni og snyrtivörum

   205   Framleiðsla á öðrum efnavörum  
     2051  Framleiðsla á sprengiefnum
     2052  Framleiðsla á lími
     2053  Framleiðsla á ilmolíum
     2059  Framleiðsla á annarri ótalinni efnavöru

   206   Framleiðsla gerviþráðar  
     2060  Framleiðsla gerviþráðar

C 21 Framleiðsla á lyfjum og efnum til lyfjagerðar    
   211   Framleiðsla á efnum til lyfjagerðar  

     2110  Framleiðsla á efnum til lyfjagerðar
   212   Lyfjaframleiðsla  

     2120  Lyfjaframleiðsla

C 22 Framleiðsla á gúmmí- og plastvörum    
   221   Framleiðsla á gúmmívörum  

     2211  Framleiðsla á gúmmíhjólbörðum og hjólbarðaslöngum, sólun notaðra gúmmíhjólbarða
     2219  Framleiðsla á öðrum gúmmívörum

   222   Framleiðsla á plastvörum  
     2221  Framleiðsla á plötum, þynnum, slöngum og prófílum úr plasti
     2222  Framleiðsla á umbúðaplasti
     2223  Framleiðsla á byggingarvörum úr plasti
     2229  Framleiðsla á öðrum plastvörum

C 23 Framleiðsla á  vörum úr málmlausum steinefnum    
   231   Framleiðsla á gleri og vörum úr gleri  

     2311  Framleiðsla á flotgleri
     2312  Skurður og vinnsla á flotgleri
     2313  Framleiðsla á glerílátum
     2314  Framleiðsla á glertrefjum
     2319  Framleiðsla og vinnsla á öðru gleri, þ.m.t. glervara til tæknilegra nota

   232   Framleiðsla á eldföstum vörum  
     2320  Framleiðsla á eldföstum vörum

   233   Framleiðsla á byggingarefnum úr leir  
     2331  Framleiðsla á flísum og hellum úr leir
     2332  Framleiðsla á byggingarvörum úr brenndum leir

   234   Framleiðsla á annarri postulíns- og leirvöru  
     2341  Framleiðsla á heimilisvörum og skrautmunum úr leir og postulíni
     2342  Framleiðsla á hreinlætistækjum úr leir og postulíni
     2343  Framleiðsla á einangrurum og tengjum úr leir
     2344  Framleiðsla á annarri leirvöru til tæknilegra nota
     2349  Framleiðsla á öðrum leirvörum
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   235   Framleiðsla á sementi, kalki og gifsi  
     2351  Sementsframleiðsla
     2352  Kalk- og gifsframleiðsla

   236   Framleiðsla á vörum úr steinsteypu, sementi og gifsi  
     2361  Framleiðsla á byggingarefni úr steinsteypu
     2362  Framleiðsla á byggingarefni úr gifsi
     2363  Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu
     2364  Framleiðsla á steinlími
     2365  Framleiðsla á vörum úr trefjasementi
     2369  Framleiðsla á öðrum vörum úr steinsteypu, sementi og gifsi

   237   Steinsmíði  
     2370  Steinsmíði

   239   Framleiðsla á öðrum vörum úr málmlausum steinefnum  
     2391  Framleiðsla á vörum til slípunar
     2399  Framleiðsla á öðrum ótöldum vörum úr málmlausum steinefnum

C 24 Framleiðsla málma    
   241   Framleiðsla á járni, stáli og járnblendi  

     2410  Framleiðsla á járni, stáli og járnblendi
   242   Framleiðsla á rörum, pípum, holum prófílum og tengihlutum úr stáli  

     2420  Framleiðsla á rörum, pípum, holum prófílum og tengihlutum úr stáli
   243   Framleiðsla á öðrum vörum úr frumunnu stáli  

     2431  Kalddráttur stanga
     2432  Kaldvölsun flatstáls
     2433  Kaldmótun
     2434  Kalddráttur víra

   244   Framleiðsla góðmálma og málma sem ekki innihalda járn  
     2441  Framleiðsla góðmálma
     2442  Álframleiðsla
     2443  Blý-, sink- og tinframleiðsla
     2444  Koparframleiðsla
     2445  Framleiðsla annarra málma sem ekki innihalda járn
     2446  Vinnsla á kjarnorkueldsneyti

   245   Málmsteypa  
     2451  Járnsteypa
     2452  Stálsteypa
     2453  Steypa léttmálma
     2454  Steypa annarra málma sem ekki innihalda járn

C 25 Framleiðsla á málmvörum, að undanskildum vélum og búnaði   
 

   251   Framleiðsla á byggingarefni úr málmi  
     2511  Framleiðsla á  burðarvirkjum og byggingareiningum úr málmi
     2512  Framleiðsla á hurðum og gluggum úr málmi

   252   Framleiðsla á geymum, kerum og ílátum úr málmi  
     2521  Framleiðsla á miðstöðvarofnum og -kötlum
     2529  Framleiðsla á öðrum geymum, kerum og ílátum úr málmi

   253   Framleiðsla á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum  
     2530  Framleiðsla á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum

   254   Vopna- og skotfæraframleiðsla  
     2540  Vopna- og skotfæraframleiðsla

   255   Eldsmíði og önnur málmsmíði; sindurmótun  
     2550  Eldsmíði og önnur málmsmíði; sindurmótun

   256   Meðhöndlun og húðun málma, vélvinnsla  
     2561  Meðhöndlun og húðun málma
     2562  Vélvinnsla málma

   257   Framleiðsla á eggjárni, verkfærum og ýmiss konar járnvöru  
     2571  Framleiðsla á hnífapörum, hnífum, skærum, o.þ.h.
     2572  Framleiðsla á lásum og lömum
     2573  Framleiðsla á verkfærum, þó ekki vélknúnum

   259   Framleiðsla annarra málmvara  
     2591  Framleiðsla á stáltunnum og svipuðum ílátum
     2592  Framleiðsla á umbúðum úr léttmálmi
     2593  Framleiðsla á keðjum,  fjöðrum og vörum úr vír
     2594  Framleiðsla á boltum og skrúfum
     2599  Framleiðsla á öðrum ótöldum málmvörum
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C 26 Framleiðsla á tölvu-, rafeinda- og optískum vörum    
   261   Framleiðsla á rafeindaíhlutum og spjöldum  

     2611  Framleiðsla á rafeindaíhlutum
     2612  Framleiðsla á fullbúnum rafeindaspjöldum

   262   Framleiðsla á tölvum og jaðarbúnaði  
     2620  Framleiðsla á tölvum og jaðarbúnaði

   263   Framleiðsla fjarskiptabúnaðar  
     2630  Framleiðsla fjarskiptabúnaðar

   264   Framleiðsla á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og skyldum búnaði  
     2640  Framleiðsla á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og skyldum búnaði

   265   Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og leiðsögu, úrum og klukkum  
     2651  Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og leiðsögu
     2652  Framleiðsla á úrum og klukkum

   266   Framleiðsla á búnaði til geislunar, rafmagnslækninga og rafmagnslækningameðferðar  
     2660  Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar

   267   Framleiðsla á optískum tækjum og ljósmyndabúnaði  
     2670  Framleiðsla á optískum tækjum og ljósmyndabúnaði

   268   Framleiðsla á segul- og optískum miðlum  
     2680  Framleiðsla á segul- og optískum miðlum

C 27 Framleiðsla á rafbúnaði og heimilistækjum    
   271   Framleiðsla á rafhreyflum, rafölum, spennubreytum og dreifi- og stjórnbúnaði fyrir rafmagn.  

     2711  Framleiðsla á rafhreyflum, rafölum og spennubreytum
     2712  Framleiðsla á dreifi- og stjórnbúnaði fyrir raforku

   272   Framleiðsla rafhlaðna og rafgeyma  
     2720  Framleiðsla rafhlaðna og rafgeyma

   273   Framleiðsla á leiðslum, köplum og leiðslubúnaði  
     2731  Framleiðsla á ljósleiðaraköplum
     2732  Framleiðsla á öðrum rafeinda- og rafmagnsvírum og köplum
     2733  Framleiðsla á leiðslubúnaði

   274   Framleiðsla á rafljósabúnaði  
     2740  Framleiðsla á rafljósabúnaði

   275   Framleiðsla á heimilistækjum  
     2751  Framleiðsla rafknúinna heimilistækja
     2752  Framleiðsla heimilistækja, annarra en rafknúinna

   279   Framleiðsla á öðrum rafbúnaði  
     2790  Framleiðsla á öðrum rafbúnaði

C 28 Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum og tækjum    
   281   Framleiðsla á vélum til almennra nota  

     2811  Framleiðsla hreyfla og hverfla, þó ekki í loftför, ökutæki eða vélhjól
     2812  Framleiðsla á vökvaaflsbúnaði
     2813  Framleiðsla á öðrum dælum og þjöppum
     2814  Framleiðsla á krönum og lokum
     2815  Framleiðsla á legum, tannhjólum, drifum og drifbúnaði

   282   Framleiðsla á öðrum vélum til almennra nota  
     2821  Framleiðsla á ofnum, bræðsluofnum og brennurum
     2822  Framleiðsla á lyftitækjum og færslubúnaði
     2823  Framleiðsla á skrifstofuvélum og –búnaði, þó ekki tölvum og jaðarbúnaði
     2824  Framleiðsla á aflknúnum handverkfærum
     2825  Framleiðsla á kæli- og loftræstibúnaði, þó ekki til  heimilisnota
     2829  Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum til almennra nota

   283   Framleiðsla á vélum til nota í landbúnaði og skógrækt  
     2830  Framleiðsla á vélum til nota í landbúnaði og skógrækt

   284   Framleiðsla á vélum til mótunar á málmi og smíðavélum  
     2841  Framleiðsla á vélum til mótunar á málmi
     2849  Framleiðsla á öðrum ótöldum smíðavélum

   289   Framleiðsla á öðrum sérhæfðum vélum  
     2891  Framleiðsla á vélum til málmvinnslu
     2892  Framleiðsla á vélum til mannvirkjagerðar, námugraftrar og vinnslu hráefna úr jörðu
     2893  Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu
     2894  Framleiðsla á vélum fyrir textíl-, fata- og leðurframleiðslu
     2895  Framleiðsla á vélum til pappírs- og pappaframleiðslu
     2896  Framleiðsla á vélum til plast- og gúmmívinnslu
     2899  Framleiðsla á öðrum ótöldum sérhæfðum vélum
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C 29 Framleiðsla á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum    
   291   Framleiðsla vélknúinna ökutækja  

     2910  Framleiðsla vélknúinna ökutækja
   292   Smíði yfirbygginga fyrir vélknúin ökutæki og framleiðsla tengivagna  

     2920  Smíði yfirbygginga fyrir vélknúin ökutæki og framleiðsla tengivagna
   293   Framleiðsla á íhlutum og aukabúnaði í vélknúin ökutæki og hreyfla þeirra  

     2931  Framleiðsla á raf- og rafeindabúnaði í vélknúin ökutæki og hreyfla þeirra
     2932  Framleiðsla á öðrum íhlutum og aukabúnaði í vélknúin ökutæki og hreyfla þeirra

C 30 Framleiðsla annarra farartækja    
   301   Skipa- og bátasmíði  

     3011  Smíði skipa og annarra fljótandi mannvirkja
     3012  Smíði skemmti- og sportbáta

   302   Framleiðsla eimreiða og járnbrautarvagna  
     3020  Framleiðsla eimreiða og járnbrautarvagna

   303   Framleiðsla á loft- og geimförum og tengdum vélbúnaði  
     3030  Framleiðsla á loft- og geimförum og tengdum vélbúnaði

   304   Framleiðsla á hernaðarökutækjum  
     3040  Framleiðsla á hernaðarökutækjum

   309   Framleiðsla ótalinna farartækja  
     3091  Framleiðsla vélhjóla
     3092  Framleiðsla á reiðhjólum, barnavögnum og farartækjum fyrir hreyfihamlaða
     3099  Framleiðsla annarra ótaldra farartækja

C 31 Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum    
   310   Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum  

     3101  Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum fyrir atvinnuhúsnæði
     3102  Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum í eldhús
     3103  Framleiðsla á dýnum
     3109  Framleiðsla á öðrum húsgögnum og innréttingum

C 32 Framleiðsla, önnur    
   321   Smíði skartgripa, skrautmuna og skyldra vara  

     3211  Myntslátta
     3212  Skartgripasmíði og skyld framleiðsla
     3213  Framleiðsla á óekta skartgripum og skyldum vörum

   322   Hljóðfærasmíði  
     3220  Hljóðfærasmíði

   323   Framleiðsla á íþróttavörum  
     3230  Framleiðsla á íþróttavörum

   324   Framleiðsla á spilum og leikföngum  
     3240  Framleiðsla á spilum og leikföngum

   325   Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga  
     3250  Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga

   329   Önnur framleiðsla  
     3291  Framleiðsla á sópum og burstum
     3299  Önnur ótalin framleiðsla

C 33 Viðgerðir og uppsetning vélbúnaðar og tækja    
   331   Viðgerðir á málmvörum, vélum og búnaði  

     3311  Viðgerðir á málmvörum
     3312  Viðgerðir á vélbúnaði
     3313  Viðgerðir á rafeindabúnaði og optískum tækjum
     3314  Viðgerðir á rafbúnaði
     3315  Viðgerðir og viðhald á skipum og bátum
     3316  Viðgerðir og viðhald á loftförum og geimförum
     3317  Viðgerðir og viðhald á öðrum ótöldum flutningatækjum
     3319  Viðgerðir á öðrum búnaði

   332   Uppsetning á vélum og búnaði til nota í atvinnuskyni  
     3320  Uppsetning á vélum og búnaði til nota í atvinnuskyni

D 35 Rafmagns-, gas- og hitaveitur    
   351   Raforkuframleiðsla, flutningur og dreifing  

     3511  Framleiðsla rafmagns
     3512  Flutningur rafmagns
     3513  Dreifing rafmagns
     3514  Viðskipti með rafmagn
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   352   Gasframleiðsla; dreifing á loftkenndu eldsneyti um leiðslur  
     3521  Gasframleiðsla
     3522  Dreifing á loftkenndu eldsneyti um leiðslur
     3523  Viðskipti með gas um leiðslur

   353   Hitaveita  
     3530  Hitaveita

E 36 Vatnsveita, öflun og meðferð vatns    
   360   Vatnsveita, öflun og meðferð vatns  

     3600  Vatnsveita, öflun og meðferð vatns

E 37 Fráveita    
   370   Fráveita  

     3700  Fráveita

E 38 Sorphirða, förgun og endurnýting efnis    
   381   Sorphirða  

     3811  Söfnun hættulítils sorps
     3812  Söfnun hættulegs úrgangs

   382   Meðhöndlun og förgun úrgangs  
     3821  Meðhöndlun og förgun hættulítils sorps
     3822  Meðhöndlun og förgun hættulegs úrgangs

   383   Endurnýting efnis  
     3831  Niðurrif á ónýtum hlutum
     3832  Endurnýting flokkaðra efna

E 39 Afmengun og önnur meðhöndlun úrgangs    
   390   Afmengun og önnur þjónusta við meðhöndlun úrgangs  

     3900  Afmengun og önnur þjónusta við meðhöndlun úrgangs

F 41 Bygging húsnæðis; þróun byggingarverkefna    
   411   Þróun byggingarverkefna  

     4110  Þróun byggingarverkefna
   412   Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis  

     4120  Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

F 42 Mannvirkjagerð    
   421   Vegagerð og lagning járnbrauta  

     4211  Vegagerð
     4212  Lagning járnbrauta og neðanjarðarjárnbrauta
     4213  Brúarsmíði og jarðgangagerð

   422   Gerð þjónustumannvirkja  
     4221  Gerð þjónustumannvirkja fyrir vatn
     4222  Bygging þjónustumannvirkja fyrir rafmagn og fjarskipti

   429   Bygging annarra mannvirkja  
     4291  Gerð vatnsmannvirkja
     4299  Bygging annarra ótalinna mannvirkja

F 43 Sérhæfð byggingarstarfsemi    
   431   Niðurrif og undirbúningur byggingarsvæðis  

     4311  Niðurrif
     4312  Undirbúningsvinna á byggingarsvæði
     4313  Tilraunaboranir og borvinna

   432   Raflagnir, pípulagnir og önnur starfsemi við uppsetningu í byggingariðnaði  
     4321  Raflagnir
     4322  Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa
     4329  Önnur uppsetning í mannvirki

   433   Frágangur bygginga  
     4331  Múrhúðun
     4332  Uppsetning innréttinga
     4333  Lagning gólfefna og veggefna
     4334  Málningarvinna og glerjun
     4339  Annar frágangur bygginga

   439   Önnur sérhæfð byggingarstarfsemi  
     4391  Vinna við þök
     4399  Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi
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G 45 Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum  
   451   Sala vélknúinna ökutækja, þó ekki vélhjóla  

     4511  Bílasala
     4519  Sala á öðrum vélknúnum ökutækjum og tengivögnum, þó ekki vélhjólum

   452   Bílaviðgerðir og viðhald  
     4520  Bílaviðgerðir og viðhald

   453   Sala varahluta og aukabúnaðar í bíla  
     4531  Heildverslun með varahluti og aukabúnað í bíla
     4532  Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

   454   Sala, viðhald og viðgerðir vélhjóla og hluta og aukabúnaðar til þeirra  
     4540  Sala, viðhald og viðgerðir vélhjóla og hluta og aukabúnaðar til þeirra

G 46 Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum    
   461   Umboðsverslun gegn þóknun eða samkvæmt samningi  

     4611  Umboðsverslun með hráefni úr landbúnaði, lifandi dýr, textílhráefni og hálfunna vöru
     4612  Umboðsverslun með eldsneyti, málmgrýti, málma og íðefni til iðnaðarnota
     4613  Umboðsverslun með timbur og byggingarefni
     4614  Umboðsverslun með vélar, iðnaðarvélar, skip og loftför
     4615  Umboðsverslun með húsgögn, heimilisbúnað og járnvörur
     4616  Umboðsverslun með textílefni, fatnað, loðfelda, skófatnað og leðurvörur
     4617  Umboðsverslun með matvöru, drykkjarvöru og tóbak
     4618  Umboðsverslun sem sérhæfir sig í sölu á öðrum tilteknum vörum eða vöruflokkum
     4619  Blönduð umboðsverslun

   462   Heildverslun með hráefni úr landbúnaði og lifandi dýr  
     4621  Heildverslun með korn, óunnið tóbak, fræ og dýrafóður
     4622  Heildverslun með blóm og plöntur
     4623  Heildverslun með lifandi dýr
     4624  Heildverslun með húðir, skinn og leður

   463   Heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak  
     4631  Heildverslun með ávexti og grænmeti
     4632  Heildverslun með kjöt og kjötvöru
     4633  Heildverslun með mjólkurafurðir, egg, matarolíu og -feiti
     4634  Heildverslun með drykkjarvörur
     4635  Heildverslun með tóbaksvöru
     4636  Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti
     4637  Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd
     4638  Heildverslun með fisk og önnur matvæli
     4639  Blönduð heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

   464   Heildverslun með heimilisbúnað  
     4641  Heildverslun með textílvöru
     4642  Heildverslun með fatnað og skófatnað
     4643  Heildverslun með heimilistæki, útvörp, sjónvörp og tengdar vörur
     4644  Heildverslun með postulín, glervöru og hreingerningarefni
     4645  Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur
     4646  Heildverslun með lyf og lækningavörur
     4647  Heildverslun með húsgögn, teppi og ljósabúnað
     4648  Heildverslun með úr og skartgripi
     4649  Heildverslun með aðrar vörur til heimilisnota

   465   Heildverslun með upplýsinga- og fjarskiptatæki  
     4651  Heildverslun með tölvur, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað
     4652  Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda hluti

   466   Heildverslun með aðrar vélar, tæki og hluti til þeirra  
     4661  Heildverslun með landbúnaðarvélar, -tæki og hluti til þeirra
     4662  Heildverslun með smíðavélar
     4663  Heildverslun með vélbúnað til námavinnslu, byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar
     4664  Heildverslun með vélar til textíliðnaðar, sauma- og prjónavélar
     4665  Heildverslun með skrifstofuhúsgögn
     4666  Heildverslun með aðrar skrifstofuvélar og tæki
     4669  Heildverslun með aðrar vélar og tæki

   467   Önnur sérhæfð heildverslun  
     4671  Heildverslun með fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur
     4672  Heildverslun með málma og málmgrýti
     4673  Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki
     4674  Heildverslun með járnvöru, búnað til pípu- og hitalagna og hluti til þeirra
     4675  Heildverslun með efnavörur
     4676  Heildverslun með aðrar hálfunnar vörur
     4677  Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn

   469   Blönduð heildverslun  
     4690  Blönduð heildverslun
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G 47 Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum
   471   Blönduð smásala  

     4711  Blönduð smásala með matvöru, tóbak eða drykkjarvörur sem aðalvörur
     4719  Önnur blönduð smásala

   472   Smásala á matvöru, drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum  
     4721  Smásala á ávöxtum og grænmeti í sérverslunum
     4722  Smásala á kjöti og kjötvöru í sérverslunum
     4723  Fiskbúðir
     4724  Smásala á brauði, kökum, sætabrauði og sælgæti í sérverslunum
     4725  Smásala á drykkjarvöru í sérverslunum
     4726  Smásala á tóbaksvörum í sérverslunum
     4729  Önnur smásala á matvælum í sérverslunum

   473   Bensínstöðvar  
     4730  Bensínstöðvar

   474   Smásala á upplýsinga- og fjarskiptabúnaði í sérverslunum  
     4741  Smásala á tölvum, jaðarbúnaði og hugbúnaði í sérverslunum
     4742  Smásala á fjarskiptabúnaði í sérverslunum
     4743  Smásala á hljóð- og myndbandsbúnaði í sérverslunum

   475   Smásala á öðrum heimilisbúnaði í sérverslunum  
     4751  Smásala á textílvörum í sérverslunum
     4752  Smásala á járn- og byggingarvöru, málningu og gleri í sérverslunum
     4753  Smásala á teppum, mottum, gluggatjöldum, vegg- og gólfefnum í sérverslunum
     4754  Smásala á heimilistækjum í sérverslunum
     4759  Smásala á húsgögnum, ljósabúnaði og öðrum ótöldum búsáhöldum í sérverslunum

   476   Smásala á vörum sem tengjast menningu og afþreyingu í sérverslunum  
     4761  Smásala á bókum í sérverslunum
     4762  Smásala á dagblöðum og ritföngum í sérverslunum
     4763  Smásala á tónlistar- og myndupptökum í sérverslunum
     4764  Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum
     4765  Smásala á spilum og leikföngum í sérverslunum

   477   Smásala á öðrum vörum í sérverslunum  
     4771  Smásala á fatnaði í sérverslunum
     4772  Smásala á skófatnaði og leðurvörum í sérverslunum
     4773  Lyfjaverslanir
     4774  Smásala á lækninga- og hjúkrunarvörum í sérverslunum
     4775  Smásala á snyrtivörum og sápum í sérverslunum
     4776  Smásala á blómum, plöntum, fræjum, áburði, gæludýrum og gæludýrafóðri í sérverslunum
     4777  Smásala á úrum og skartgripum í sérverslunum
     4778  Önnur smásala á nýjum vörum í sérverslunum
     4779  Smásala á notuðum vörum í verslunum

   478   Smásala úr söluvögnum og á mörkuðum  
     4781  Smásala á mat-, drykkjar- og tóbaksvörum úr söluvögnum og á mörkuðum
     4782  Smásala á textílvörum, fatnaði og skófatnaði úr söluvögnum og á mörkuðum
     4789  Smásala á öðrum vörum úr söluvögnum og á mörkuðum

   479   Smásala, ekki í verslunum, úr söluvögnum eða á mörkuðum  
     4791  Smásala póstverslana eða um Netið
     4799  Önnur smásala, ekki í verslunum, úr söluvögnum eða á mörkuðum

H 49 Flutningar á landi og eftir leiðslum    
   491   Farþegaflutningar með járnbrautarlestum milli borga  

     4910  Farþegaflutningar með járnbrautarlestum milli borga
   492   Vöruflutningar með járnbrautarlestum  

     4920  Vöruflutningar með járnbrautarlestum
   493   Aðrir farþegaflutningar á landi  

     4931  Farþegaflutningar á landi, innanbæjar og í úthverfum
     4932  Rekstur leigubíla
     4939  Aðrir farþegaflutningar á landi

   494   Vöruflutningar á vegum og flutningsþjónusta  
     4941  Vöruflutningar á vegum
     4942  Flutningsþjónusta

   495   Flutningar eftir leiðslum  
     4950  Flutningar eftir leiðslum

H 50 Flutningar á sjó og vatnaleiðum    
   501   Millilanda- og strandsiglingar með farþega  

     5010  Millilanda- og strandsiglingar með farþega
   502   Millilanda- og strandsiglingar með vörur  

     5020  Millilanda- og strandsiglingar með vörur
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   503   Farþegaflutningar á skipgengum vatnaleiðum  
     5030  Farþegaflutningar á skipgengum vatnaleiðum

   504   Vöruflutningar á skipgengum vatnaleiðum  
     5040  Vöruflutningar á skipgengum vatnaleiðum

H 51 Flutningar með flugi    
   511   Farþegaflutningar með flugi  

     5110  Farþegaflutningar með flugi
   512   Vöruflutningar með flugi og geimferðir  

     5121  Vöruflutningar með flugi
     5122  Geimferðir

H 52 Vörugeymsla og stoðstarfsemi fyrir flutninga    
   521   Vörugeymsla  

     5210  Vörugeymsla
   522   Stoðstarfsemi fyrir flutninga  

     5221  Þjónustustarfsemi tengd flutningum á landi
     5222  Þjónustustarfsemi tengd flutningum á sjó og vatni
     5223  Þjónustustarfsemi tengd flutningum með flugi
     5224  Vöruafgreiðsla
     5229  Önnur þjónusta tengd flutningum

H 53 Póst- og boðberaþjónusta    
   531   Almenn póstþjónusta  

     5310  Almenn póstþjónusta
   532   Önnur póst- og boðberaþjónusta  

     5320  Önnur póst- og boðberaþjónusta

I 55 Rekstur gististaða    
   551   Hótel og gistiheimili  

     5510  Hótel og gistiheimili
   552   Orlofsdvalarstaðir og annars konar gistiaðstaða  

     5520  Orlofsdvalarstaðir og annars konar gistiaðstaða
   553   Tjaldsvæði, svæði fyrir húsbíla og hjólhýsi  

     5530  Tjaldsvæði, svæði fyrir húsbíla og hjólhýsi
   559   Önnur gistiaðstaða  

     5590  Önnur gistiaðstaða

I 56 Veitingasala og -þjónusta    
   561   Veitingastaðir  

     5610  Veitingastaðir
   562   Veisluþjónusta og önnur veitingaþjónusta  

     5621  Veisluþjónusta
     5629  Önnur ótalin veitingaþjónusta

   563   Krár, kaffihús og dansstaðir o.þ.h.  
     5630  Krár, kaffihús og dansstaðir o.þ.h.

J 58 Útgáfustarfsemi    
   581   Bókaútgáfa, tímaritaútgáfa og önnur útgáfustarfsemi  

     5811  Bókaútgáfa
     5812  Útgáfa skráa og póstlista
     5813  Dagblaðaútgáfa
     5814  Tímaritaútgáfa
     5819  Önnur útgáfustarfsemi

   582   Hugbúnaðarútgáfa  
     5821  Útgáfa tölvuleikja
     5829  Önnur hugbúnaðarútgáfa

j 59 Framleiðsla á margmiðlunarefni og tónlistarútgáfa    
   591   Starfsemi á sviði kvikmynda, myndbanda og sjónvarpsefnis  

     5911  Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni
     5912  Eftirvinnsla kvikmynda, myndbanda og sjónvarpsefnis
     5913  Dreifing á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni
     5914  Kvikmyndasýningar

   592   Hljóðupptaka og tónlistarútgáfa  
     5920  Hljóðupptaka og tónlistarútgáfa
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J 60 Útvarps- og sjónvarpsútsending; dagskrárgerð    
   601   Útvarpsútsendingar  

     6010  Útvarpsútsending og dagskrárgerð
   602   Sjónvarpsútsending og dagskrárgerð  

     6020  Sjónvarpsútsendingar og dagskrárgerð

J 61 Fjarskipti    
   611   Fjarskipti um streng  

     6110  Fjarskipti um streng
   612   Þráðlaus fjarskipti  

     6120  Þráðlaus fjarskipti
   613   Gervihnattafjarskipti  

     6130  Gervihnattafjarskipti
   619   Önnur fjarskiptastarfsemi  

     6190  Önnur fjarskiptastarfsemi

J 62 Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni    
   620   Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni  

     6201  Hugbúnaðargerð
     6202  Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni
     6203  Rekstur tölvukerfa
     6209  Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni

J 63 Starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu    
   631   Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi, vefgáttir  

     6311  Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi
     6312  Vefgáttir

   639   Önnur starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu  
     6391  Starfsemi fréttastofa
     6399  Önnur ótalin starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu

K 64 Fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða 
   641   Fjármálafyrirtæki  

     6411  Starfsemi seðlabanka
     6419  Önnur fjármálafyrirtæki

   642   Starfsemi eignarhaldsfélaga  
     6420  Starfsemi eignarhaldsfélaga

   643   Fjárvörslusjóðir, sjóðir og  önnur sérhæfð fjársýslufélög  
     6430  Fjárvörslusjóðir, sjóðir og önnur sérhæfð fjársýslufélög

   649   Önnur fjármálaþjónusta, þó ekki vátryggingafélög og lífeyrissjóðir  
     6491  Fjármögnunarleiga
     6492  Önnur lánaþjónusta
     6499  Önnur ótalin fjármálaþjónusta, þó ekki vátryggingafélög og lífeyrissjóði

K 65 Vátryggingarstarfsemi og lífeyrissjóðir, þó ekki lögboðnar 
almannatryggingar    

   651   Vátryggingar  
     6511  Líftryggingar
     6512  Skaðatryggingar

   652   Endurtryggingar  
     6520  Endurtryggingar

   653   Lífeyrissjóðir  
     6530  Lífeyrissjóðir

K 66 Starfsemi tengd fjármálaþjónustu og vátryggingum    
   661   Starfsemi tengd fjármálaþjónustu, þó ekki þjónusta vátryggingafélaga og lífeyrissjóða  

     6611  Stjórnun fjármálamarkaða
     6612  Starfsemi við miðlun verðbréfa og hrávörusamninga
     6619  Önnur ótalin starfsemi tengd fjármálaþjónustu, þó ekki vátryggingafélögum og lífeyrissjóðum

   662   Starfsemi tengd vátryggingum og lífeyrissjóðum  
     6621  Áhættu- og tjónamat
     6622  Starfsemi umboðsmanna og miðlara í vátryggingum
     6629  Önnur starfsemi tengd vátryggingum og lífeyrissjóðum

   663   Stýring verðbréfasjóða  
     6630  Stýring verðbréfasjóða
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L 68 Fasteignaviðskipti    
   681   Kaup og sala á eigin fasteignum  

     6810  Kaup og sala á eigin fasteignum
   682   Fasteignaleiga  

     6820  Fasteignaleiga
   683   Fasteignaviðskipti gegn þóknun eða samkvæmt samningi  

     6831  Fasteignamiðlun
     6832  Fasteignarekstur gegn þóknun eða samkvæmt samningi

M 69 Lögfræðiþjónusta og reikningshald    
   691   Lögfræðiþjónusta  

     6910  Lögfræðiþjónusta
   692   Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf  

     6920  Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

M 70 Starfsemi höfuðstöðva, starfsemi við rekstrarráðgjöf    
   701   Starfsemi höfuðstöðva  

     7010  Starfsemi höfuðstöðva
   702   Rekstrarráðgjöf  

     7021  Almannatengsl
     7022  Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

M 71 Starfsemi arkitekta og verkfræðinga; tæknilegar prófanir og greining  
   711   Starfsemi arkitekta og verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf  

     7111  Starfsemi arkitekta
     7112  Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

   712   Tæknilegar prófanir og greining  
     7120  Tæknilegar prófanir og greining

M 72 Vísindarannsóknir og þróunarstarf    
   721   Rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði  

     7211  Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni
     7219  Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði

   722   Rannsóknir og þróunarstarf í félags- og hugvísindum  
     7220  Rannsóknir og þróunarstarf í félags- og hugvísindum

M 73 Auglýsingastarfsemi og markaðsrannsóknir    
   731   Auglýsingastarfsemi  

     7311  Auglýsingastofur
     7312  Auglýsingamiðlun

   732   Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir  
     7320  Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir

M 74 Önnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi    
   741   Sérhæfð hönnun  

     7410  Sérhæfð hönnun
   742   Ljósmyndaþjónusta  

     7420  Ljósmyndaþjónusta
   743   Þýðingar- og túlkunarþjónusta  

     7430  Þýðingar- og túlkunarþjónusta
   749   Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi  

     7490  Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

M 75 Dýralækningar    
   750   Dýralækningar  

     7500  Dýralækningar

M 77 Leigustarfsemi, þó ekki fasteignaleiga    
   771   Leiga á vélknúnum ökutækjum  

     7711  Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum
     7712  Leiga á vörubifreiðum

   772   Leiga á munum til einka- og heimilisnota  
     7721  Leiga á tómstunda- og íþróttavörum
     7722  Leiga á myndböndum og -diskum
     7729  Leiga á öðrum ótöldum munum til einka- og heimilisnota

   773   Leiga á öðrum vélum og búnaði  
     7731  Leiga á landbúnaðarvélum og -tækjum
     7732  Leiga á vinnuvélum og tækjum til byggingaframkvæmda og mannvirkjagerðar
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     7733  Leiga á tölvum, skrifstofuvélum og -búnaði
     7734  Leiga á búnaði til flutninga á sjó- og vatnaleiðum
     7735  Leiga á loftförum
     7739  Leiga á öðrum ótöldum vélum og búnaði

   774   Leiga á hugverkum og skyldum eignum sem ekki njóta höfundarréttar  
     7740  Leiga á hugverkum og skyldum eignum sem ekki njóta höfundarréttar

M 78 Atvinnumiðlun    
   781   Ráðningarstofur  

     7810  Ráðningarstofur
   782   Starfsmannaleigur  

     7820  Starfsmannaleigur
   783   Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi  

     7830  Önnur þjónusta tengd starfsmannahaldi

M 79 Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta  
   791   Starfsemi ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda  

     7911  Ferðaskrifstofur
     7912  Ferðaskipuleggjendur

   799   Önnur bókunarþjónusta og tengd starfsemi  
     7990  Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu

M 80 Öryggis- og rannsóknarstarfsemi    
   801   Einkarekin öryggisþjónusta  

     8010  Einkarekin öryggisþjónusta
   802   Starfsemi við öryggiskerfaþjónustu  

     8020  Starfsemi við öryggiskerfaþjónustu
   803   Rannsóknarstarfsemi  

     8030  Rannsóknarstarfsemi

N 81 Fasteignarumsýsla, hreingerningarþjónusta og skrúðgarðyrkja   
   811   Blönduð fasteignarumsýsla  

     8110  Blönduð fasteignarumsýsla
   812   Hreingerningarþjónusta  

     8121  Almenn þrif bygginga
     8122  Önnur þrif á byggingum og í iðnaði
     8129  Önnur ótalin hreingerningarþjónusta

   813   Skrúðgarðyrkja  
     8130  Skrúðgarðyrkja

N 82 Skrifstofuþjónusta og önnur þjónusta við atvinnurekstur    
   821   Skrifstofuþjónusta  

     8211  Blönduð skrifstofuþjónusta
     8219  Ljósritun, meðferð skjala og önnur sérhæfð skrifstofuþjónusta

   822   Símsvörun og úthringiþjónusta  
     8220  Símsvörun og úthringiþjónusta

   823   Skipulagning á ráðstefnum og vörusýningum  
     8230  Skipulagning á ráðstefnum og vörusýningum

   829   Önnur þjónusta við atvinnurekstur  
     8291  Innheimtuþjónusta og upplýsingar um lánstraust
     8292  Pökkunarstarfsemi
     8299  Önnur ótalin þjónusta við atvinnurekstur

O 84 Opinber stjórnsýsla, varnarmál og almannatryggingar    
   841   Æðsta stjórnsýsla ríkis, löggjafarstörf og framkvæmd efnahags- og félagsmála  

     8411  Almenn stjórnsýsla og löggjöf
     8412  Stjórnsýsla á sviði heilbrigðisþjónustu, mennta- og menningarmála og félagsmála, þó ekki almannatryggingar
     8413  Stjórnsýsla í þágu atvinnuveganna

   842   Utanríkisþjónusta, dómstólar, löggæsla og björgunarstarfsemi  
     8421  Utanríkisþjónusta
     8422  Varnarmál
     8423  Dómstólar og fangelsi
     8424  Löggæsla og almannaöryggi
     8425  Slökkviliðs- og björgunarstarfsemi

   843   Almannatryggingar  
     8430  Almannatryggingar
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P 85 Fræðslustarfsemi    
   851   Fræðslustarfsemi á leikskólastigi  

     8510  Fræðslustarfsemi á leikskólastigi
   852   Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi  

     8520  Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi
   853   Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi  

     8531  Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi - bóknám
     8532  Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – iðn- og verknám

   854   Fræðslustarfsemi á æðra námsstigi  
     8541  Fræðslustarfsemi á á viðbótarstigi
     8542  Fræðslustarfsemi á háskólastigi

   855   Önnur fræðslustarfsemi  
     8551  Íþrótta- og tómstundakennsla
     8552  Listnám
     8553  Ökuskólar, flugskólar o.þ.h.
     8559  Önnur ótalin fræðslustarfsemi

   856   Þjónusta við fræðslustarfsemi  
     8560  Þjónusta við fræðslustarfsemi

Q 86 Heilbrigðisþjónusta    
   861   Sjúkrahús  

     8610  Sjúkrahús
   862   Læknisþjónusta og tannlækningar  

     8621  Heilsugæsla og heimilislækningar
     8622  Sérfræðilækningar
     8623  Tannlækningar

   869   Önnur heilbrigðisþjónusta  
     8690  Önnur heilbrigðisþjónusta

Q 87 Umönnun á dvalarheimilum    
   871   Dvalarheimili með hjúkrun  

     8710  Dvalarheimili með hjúkrun
   872   Dvalarheimili á sviði þroskahömlunar, geðheilbrigðis og vímuefnamisnotkunar  

     8720  Dvalarheimili á sviði þroskahömlunar, geðheilbrigðis og vímuefnamisnotkunar
   873   Dvalarheimili fyrir aldraða og fatlaða  

     8730  Dvalarheimili fyrir aldraða og fatlaða
   879   Önnur ótalin dvalarheimili  

     8790  Önnur ótalin dvalarheimili

Q 88 Félagsþjónusta án dvalar á stofnun    
   881   Félagsþjónusta án gistiaðstöðu fyrir aldraða og fatlaða  

     8810  Félagsþjónusta án gistiaðstöðu fyrir aldraða og fatlaða
   889   Önnur félagsþjónusta án dvalar á stofnun  

     8891  Dagvistun barna
     8899  Önnur ótalin félagsþjónusta án dvalar á stofnun

R 90 Skapandi listir og afþreying    
   900   Skapandi listir og afþreying  

     9001  Sviðslistir
     9002  Þjónusta við sviðslistir
     9003  Listsköpun
     9004  Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir menningarstarfsemi

R 91 Starfsemi safna og önnur menningarstarfsemi    
   910   Starfsemi safna og önnur menningarstarfsemi  

     9101  Starfsemi bóka- og skjalasafna
     9102  Starfsemi safna
     9103  Rekstur sögulegra staða og bygginga og áþekkra ferðamannastaða
     9104  Starfsemi grasagarða, dýragarða og þjóðgarða

R 92 Fjárhættu- og veðmálastarfsemi    
   920   Fjárhættu- og veðmálastarfsemi  

     9200  Fjárhættu- og veðmálastarfsemi

R 93 Íþrótta- og tómstundastarfsemi    
   931   Íþróttastarfsemi  

     9311  Rekstur íþróttamannvirkja
     9312  Starfsemi íþróttafélaga
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     9313  Heilsu- og líkamsræktarstöðvar
     9319  Önnur íþróttastarfsemi

   932   Starfsemi tengd tómstundum og skemmtun  
     9321  Starfsemi skemmti- og þemagarða
     9329  Önnur ótalin skemmtun og tómstundastarf

R 94 Starfsemi félagasamtaka    
   941   Starfsemi samtaka í atvinnulífinu, félaga atvinnurekenda og annarra fagfélaga  

     9411  Starfsemi samtaka í atvinnulífinu og félaga atvinnurekenda
     9412  Starfsemi fagfélaga

   942   Starfsemi stéttarfélaga  
     9420  Starfsemi stéttarfélaga

   949   Starfsemi annarra félagasamtaka  
     9491  Starfsemi trúfélaga
     9492  Starfsemi stjórnmálasamtaka
     9499  Starfsemi ótalinna félagasamtaka

T 95 Viðgerðir á tölvum og hlutum til einka- og heimilisnota    
   951   Viðgerðir á tölvum og fjarskiptabúnaði  

     9511  Viðgerðir á tölvum og jaðarbúnaði
     9512  Viðgerðir á fjarskiptabúnaði

   952   Viðgerðir á hlutum til einka- og heimilisnota  
     9521  Viðgerðir á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og skyldum búnaði
     9522  Viðgerðir á heimilistækjum og heimilis- og garðyrkjuáhöldum
     9523  Viðgerðir á skófatnaði og leðurvörum
     9524  Viðgerðir á húsgögnum og áklæðum
     9525  Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum
     9529  Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota

T 96 Önnur þjónustustarfsemi    
   960   Önnur þjónustustarfsemi  

     9601  Þvottahús og efnalaugar
     9602  Hárgreiðslu- og snyrtistofur
     9603  Útfararþjónusta og tengd starfsemi
     9604  Nuddstofur, sólbaðsstofur, gufuböð o.þ.h.
     9609  Önnur ótalin þjónustustarfsemi

T 97 Heimilishald með launuðu starfsfólki    
   970   Heimilishald með launuðu starfsfólki  

     9700  Heimilishald með launuðu starfsfólki

T 98 Þjónustustarfsemi og framleiðsla á heimilum á ýmis konar vöru til eigin nota 
   

   981   Framleiðsla á heimilum á ýmis konar vöru til eigin nota  
     9810  Framleiðsla á heimilum á ýmis konar vöru til eigin nota

   982   Ýmis konar þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu  
     9820  Ýmis konar þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu

U 99 Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt   
   990   Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt  

     9900  Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt


