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Bilaga A 
 

PRIMÄRA TJÄNSTER1 

Kategori  Beskrivning  CPC-referens- 
nummer2 

CPV- referensnummer  

1  Underhålls- och reparationstjäns-
ter  

6112, 6122, 633, 
886  

Från 50100000-6 till 50884000-5  
(utom 50310000-1 till 
50324200-4 och 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0) och från 
51000000-9 till 51900000-1 

2  Landtransport3, även säkerhets- 
och kurirtransporter, med undan-
tag av postbefordran  

712 
(utom 71235), 
7512, 87304  

Från 60100000-9 till 60183000-4 
(utom 60160000-7, 60161000-4, 
60220000-6), och från  
64120000-3 till 64121200-2  

3  Flygtransport av passagerare och 
gods, med undantag av postbe-
fordran  

73 (utom 7321)  Från 60410000-5 till 60424120-3 
(utom 60411000-2, 60421000-5), 
och 60500000-3,  
från 60440000-4 till 60445000-9 

4  Postbefordran på land 4och i luf-
ten  

71235, 7321  60160000-7, 60161000-4, 
60411000-2, 60421000-5 

5  Telekommunikationstjänster  752  Från 64200000-8 till  
64228200-2, 72318000-7, och 
från 72700000-7 till 72720000-3 

6  Finansiella tjänster: 
a) Försäkringstjänster 
b) Bank- och investeringstjänster5  

ex 81, 812, 814  Från 66100000-1 till 66720000-3 

7  Databehandlingstjänster och 
därmed sammanhängande tjäns-
ter  

84  Från 50310000-1 till  
50324200-4, 
från 72000000-5 till 72920000-5 
(utom 72318000-7 och från 
72700000-7 till 72720000-3), 
79342410-4 

                                                 
1 Vid olikheter i tolkningen mellan CPV och CPC skall CPC- nomenklaturen tillämpas. 
2 CPC-nomenklatur (preliminär version) som används för att fastställa tillämpningsområdet för direktiv  

92/50/EEG. 
3 Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18. 
4 Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18. 
5 Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepap-

per eller andra finansiella instrument samt centralbankstjänster.  

Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, befintliga byggna-

der eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls 

samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av form, skall dock omfattas av denna lag. 
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8  Forsknings- och utvecklings- 
tjänster6 

85  Från 73000000-2 till 73436000-7  
(utom 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0) 

9  Redovisnings-, revisions- och 
bokföringstjänster  
 

862  Från 79210000-9 till 79223000-3 

10  Marknads- och opinions- 
undersökningar  

864  Från 79300000-7 till  
79330000-6, och 79342310-9, 
79342311-6 

11  Organisationskonsulttjänster7 
och därmed sammanhängande 
tjänster  

865, 866  Från 73200000-4 till  
73220000-0, 
från 79400000-8 till 79421200-3 
och 79342000-3, 79342100-4, 
79342300-6, 79342320-2, 
79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7, 98362000-8 

12  Arkitekttjänster, tekniska kon-
sulttjänster och integrerade tek-
niska tjänster, stadsplanering och 
landskapsarkitektur, därmed 
sammanhängande vetenskapliga 
och tekniska konsulttjänster,  
teknisk provning och analys  

867  Från 71000000-8 till 71900000-7 
(utom 71550000-8) och 
79994000-8 

13  Reklamtjänster  871  Från 79341000-6 till 79342200-5 
(utom 79342000-3 och 
79342100-4) 

14  Fastighetsstädning och fastig-
hetsförvaltning  

874,  
82201- 82206  

Från 70300000-4 till  
70340000-6, och från  
90900000-6 till 90924000-0 

15  Förlags- och tryckeritjänster mot 
arvode eller på kontrakt  

88442  Från 79800000-2 till  
79824000-6, 
från 79970000-6 till 79980000-7 

16  Avlopps- och renhållningstjäns-
ter, sanering och liknande tjäns-
ter  

94  Från 90400000-1 till 90743200-9 
(utom 90712200-3) 
från 90910000-9 till 90920000-2 
och 50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0 

 

                                                 
6 Med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande 

enheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande enheten. 
7 Med undantag av skiljemanna- och förlikningstjänster. 
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Bilaga B 
 

SEKUNDÄRA TJÄNSTEUPPHANDLINGAR 

Kategori  Beskrivning  CPC-
referensnummer  

CPV- referensnummer  

17  Hotell- och restaurangtjänster  64  Från 55100000-1 till 55524000-9, 
och 98340000-8 till 98341100-6 

18  Järnvägstransport  711  Från 60200000-0 till 60220000-6 

19  Sjötransport  72  Från 60600000-4 till 60653000-0, 
och från 63727000-1  
till 63727200-3 

20  Hjälptjänster och tjänster i an-
slutning till transporter  

74  Från 63000000-9 till 63734000-3 
(utom 63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3,  
och från 63727000-1  
till 63727200-3), och  98361000-1 

21  Juridiska tjänster  861  Från 79100000-5 till 79140000-7 

22  Rekrytering och urval av per-
sonal8 

872  Från 79600000-0 till 79635000-4 
(utom 79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0), och från  
98500000-8 till 98514000-9 

23  Spanings- och säkerhetstjäns-
ter, med undantag av säker-
hetstransporter  

873 (utom 87304)  Från 79700000-1 till 79723000-8 

24  Undervisning och  
yrkesutbildning  

92  Från 80100000-5 till 80660000-8 
(utom 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1) 

25  Hälsovård och socialtjänster  93  79611000-0, och från 85000000-9 
till 85323000-9 
(utom 85321000-5 och  
85322000-2) 

26  Fritids- och idrottsverksamhet 
samt kulturverksamhet 9 

96  Från 79995000-5 till 79995200-7, 
och från 92000000-1 till  
92700000-8 
(utom 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6) 

27  Övriga tjänster   
 

                                                 
8 Med undantag av anställningskontrakt. 
9 Med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller samproduktion av program som utförs 

av radio- och TV-bolag samt kontrakt om sändningstider. 
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Bilaga C 
 

                                                                        NACE 10 

Avdelning F  BYGGENTREPRENADER  

Huvud-
grupp  

Grupp  Under-
grupp  

Benämning  Anm.  

CPV- kod  

45    Byggverksamhet  Omfattar: 
nybyggnad, renovering och nor-
mal reparation  

45000000  

 45.1   Mark- och 
grundarbeten  
 

 45100000  

  45.11  Rivning av hus; 
markarbeten  

Omfattar: 
– rivning och rasering av 
byggnader och andra an-
läggningar 
–  röjning av byggplatser 
–  markarbeten: schaktning, 
deponering, nivellering av 
byggplatser, dikesgrävning, 
bergrensning, sprängning 
etc. 
–  iordningställande av 
gruvarbetsplatser 

 – avtäckning samt an-
nat iordningställande av 
ägor och platser som in-
nehåller mineraler 

 
Omfattar även: 

– dränering av byggplatser 
– dränering av jordbruks- el-
ler skogsbruksmark  

45110000  

  45.12  Markundersökning  Omfattar: 
– provborrning och tagning av 
kärnprov för byggande, för geo-
fysiska, geologiska eller liknande 
ändamål.  
 
Omfattar inte: 

– borrning av källor för pro-
duktion av råpetroleum eller 
naturgas, jfr 11.20 

45120000  

                                                 
10 Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska 

gemenskapen (EGT L 293, 24.10.1990, s. 1). Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 

761/93 (EGT L 83, 3.4.1993, s. 1). Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och NACE, skall NACE- nomenklatu-

ren tillämpas. 



 Nr 798  

  

 

2471

– brunnsborrning, jfr 45.25 
– schaktsänkning, jfr 45.25 
– spårning av olje- och na-
turgasfält, utförande av geo-
fysiska, geologiska och 
seismiska undersökningar, 
jfr 74.20  

 45.2   Bygg- och anlägg-
ningsarbeten  

 45200000  

  45.21  Uppförande av hus 
och andra bygg-
nadsverk  

Omfattar: 
– byggande av alla slags 
byggnader 
– byggande av anläggningar 
inom väg- och vattenbygg-
nad o.d. 

– broar, inklusive såda-
na för upphöjda vägar, 
viadukter, tunnlar och 
tunnelbanor 
– rörledningar för fjärr-
transport, fjärrnät för el 
och telekommunikation 
– rörledningar i tätort, 
tätortsnät för el och te-
lekommunikation samt 
därmed förknippade ar-
beten 
– montering och upp-
förande på plats av 
monteringsfärdiga bygg-
nader. 

 
Omfattar inte: 

– tjänster i anslutning till rå-
petroleum och naturgasut-
vinning, jfr 11.20  
– uppförande av kompletta 
monteringsfärdiga byggna-
der av egentillverkade  
delar av annat material än 
betong,  
jfr  huvudgrupperna 20, 26 
och 28 
 – anläggning av stadion, 
simbassänger, idrottshallar, 
tennisbanor, golfbanor eller 
andra idrottsanläggningar, 
exklusive uppförande av 
byggnader, jfr 45.23 

45210000 
Utom: 
45213316 
45220000 
45231000 
45232000   
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– bygginstallationer, jfr 45.3 
– slutbehandling av byggna-
der, jfr 45.4 
– arkitektverksamhet och 
teknisk konsultverksamhet, 
jfr 74.20  
– projektledning för byggan-
de, jfr 74.20  

  45.22  Takarbeten Omfattar: 
– byggande av tak 
–  taktäckning 
–  impregnering  

45261000 
 

  45.23  Anläggning av vä-
gar, flygfält och id-
rottsanläggningar  

Omfattar: 
 –  anläggning av vägar, ga-
tor samt andra kör- och 
gångvägar 
–  anläggning av järnvägar 
–  anläggning av start- och 
landningsbanor på flygfält 
–   anläggning av stadion, 
simbassänger, idrottshallar, 
tennisbanor, golfbanor eller 
andra idrottsanläggningar, 
exklusive uppförande av 
byggnader 
–   målning av vägmarke-
ringar och markeringar på 
parkeringsplatser.  
 

Omfattar inte: 
– förberedande markarbeten, 
jfr 45.11  

45212212 
och 
DA03 
45230000 
utom: 
45231000 
45232000 
45234115 

  45.24  Vattenbyggnad  Omfattar anläggning av: 
– vattenleder, hamn- och 
flodarbeten, småbåtshamnar 
(marinor), slussar etc. 
– dammar, diken o.d. 
– muddring 
– undervattensarbete  

45240000  

  45.25  Andra bygg- och 
anläggningsarbeten 

Omfattar: 
– bygg- eller anläggnings-
verksamhet som är speciali-
serad inom något för olika 
slags konstruktioner gemen-
samt område och fordrar 
specialistkompetens eller 
specialutrustning 
– grundläggning inklusive 

pålning 

45250000 
45262000 
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– borrning och byggan-
de av brunnar, schakt-
sänkning 
– uppförande av icke 
egentillverkade  
stålelement 
– bockning av stål 
– murning och sten-
läggning 
– resning och nedmon-
tering av byggnadsställ-
ningar och arbetsplatt-
formar, inklusive uthyr-
ning av byggnadsställ-
ningar och arbetsplatt-
formar 
– uppförande av skor-
stenar och industriugnar 
 

Omfattar inte: 
– uthyrning av bygg-
nadsställningar utan 
resning och nedmonte-
ring, jfr 71.32  

 45.3   Bygginstallationer   45300000  

  45.31  Elinstallationer  Omfattar: 
installation i byggnader och 
andra anläggningar av:  

– elkablar och elarmatur 
– telekommunikationssystem 
– elvärmesystem 
– antenner 
– brandlarm 
– tjuvlarm 
– hissar och rulltrappor 
– åskledare etc.  

45213316 
45310000 
Utom: 
45316000 

  45.32  Isoleringsarbeten  Omfattar: 
– installation i byggnader och 
andra anläggningar av värme-, 
ljud- eller vibrationsisolering 
 

Omfattar inte: 
– impregnering, jfr 45.22 

45320000  

  45.33  VVS-arbeten  Omfattar: 
– installation i byggnader och 
andra anläggningar av: 

– vattensystem samt sani-
tetsutrustning 
– gasarmaturer 

45330000  
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– värme-, ventilations-, kyl- 
och luftkonditioneringsut-
rustning inklusive  
ledningar 
 – sprinklersystem 
  

Omfattar inte: 
– installation av elvärmesy-
stem, jfr 45.31 

  45.34  Andra bygg-
installationer  

Omfattar: 
– installation av belysnings- 
och  signalsystem till vägar, 
järnvägar, flygfält och ham-
nar 
– installation i byggnader 
och andra anläggningar av 
andra armaturer och anord-
ningar  

45234115 
45316000 
45340000 

 45.4   Slutbehandling av 
byggnader  
 

 45400000  

  45.41  Puts-, fasad- och 
stuckaturarbeten  

Omfattar: 
– anbringande på byggnader 
och andra anläggningar av in-
vändig eller utvändig puts och 
stuck inklusive närstående bas-
material för putsning  

45410000  

  45.42  Byggnads-
snickeriarbeten  

Omfattar: 
– installation av   icke egentill-
verkade dörrar, fönster, dörr- 
och fönsterkarmar, kök med 
fast inredning, trappor, butiks-
inredning o.d., av trä eller 
andra material 
– invändig slutbehandling så-
som arbete med tak, väggbe-
klädnader av trä och flyttbara 
skiljeväggar etc. 
 

Omfattar inte: 
– läggning av parkett och 
andra golvbeläggningar av trä, 
jfr 45.43  

45420000 

  45.43  Golv- och väggbe-
läggningsarbeten  

Omfattar: 
 
– läggning, uppsättning eller 
fastsättning i byggnader och 
andra anläggningar av: 
 

45430000  
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– vägg- eller golvplattor av 
keramiskt material, betong 
eller huggen sten 
– parkett och andra golvbe-
läggningar av trä 
– mattor samt golvbelägg-
ningar av linoleum, inklusi-
ve av gummi eller plast 
– terrazzo-, marmor-, granit- 
eller skiffergolv eller - väg-
gar 
– tapeter  
 

  45.44  Måleri- och glas-
mästeriarbeten  

Omfattar: 
– invändig och utvändig mål-
ning av byggnader 
– målning av anläggningar 
inom väg- och vattenbyggnad 
o.d. 
– installation av glas, speglar 
etc.  
 
Omfattar inte: 
– installation av fönster,  
jfr 45.42  

45440000  

  45.45  Annan slutbehand-
ling av byggnader  

Omfattar: 
– installation av privata sim-
bassänger 
– rengöring med ånga, bläst-
ring och liknande behandling 
av fasader 
– annan slutbehandling av 
byggnader.  
 

Omfattar inte: 
– invändig rengöring av bygg-
nader och andra konstruktio-
ner, jfr 74.70  

45212212 
och 
DA04 
45450000 

 45.5   Uthyrning av bygg- 
och  
anläggningsma- 
skiner med förare  

 
 
 
 
 

45500000  

  45.50  Uthyrning av bygg- 
och  
anläggningsma- 
skiner med förare  

Omfattar inte: 
– uthyrning av bygg- och an-
läggningsmaskiner samt  
-utrustning utan förare, jfr 71.32  

45500000 

 




