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EU’s brancheliste (Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 

– bilag 3) 

Virksomheder med følgende NACE-koder er tilskudsberettigede i den nye tilskudsordning. Så-
fremt en eller flere af din virksomheds produktionsenheder har en hovedaktivitet blandt listens 
68 aktiviteter, har virksomheden mulighed for at søge om tilskud hos Energistyrelsen. En betin-
gelse for at opnå tilskud til PSO-betalingen er, at virksomheden indgår en aftale om energieffekti-
visering med Energistyrelsen. Læs mere på www.ens.dk\tilskudPSO 
  

NACE-kode Branche 

510 Indvinding af stenkul 

729 Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme 

811 Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer 

891 
Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødnings-
stoffer 

893 Saltindvinding 

899 Anden råstofindvinding i.a.n. 

1032 Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft 

1039 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager 

1041 Fremstilling af olier og fedtstoffer 

1062 Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter 

1104 Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer 

1106 Fremstilling af malt 

1310 Forbehandling og spinding af tekstilfibre 

1320 Vævning af tekstiler 

1394 Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer 

1395 Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler 

1411 Fremstilling af beklædningsartikler af læder 

1610 Udsavning og høvling af træ 

1621 Fremstilling af finerplader og træbaserede plader 

1711 Fremstilling af papirmasse 

1712 Fremstilling af papir og pap 

1722 
Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af 
papir og pap 

1920 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter 

2011 Fremstilling af industrigasser 

2012 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter 

2013 Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier 

2014 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier 

2015 Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter 

2016 Fremstilling af plast i ubearbejdet form 
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2017 Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form 

2060 Fremstilling af kemofibre 

2110 Fremstilling af farmaceutiske råvarer 

2221 Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast 

2222 Fremstilling af plastemballage 

2311 Fremstilling af planglas 

2312 Formning og forarbejdning af planglas 

2313 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv. 

2314 Fremstilling af glasfiber 

2319 Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) 

2320 Fremstilling af ildfaste produkter 

2331 Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser 

2332 Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler  

2342 Fremstilling af keramiske sanitetsartikler 

2343 Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele 

2349 Fremstilling af andre keramiske produkter 

2351 Fremstilling af cement 

2352 Fremstilling af kalk og gips 

2399 Fremstilling af asfalt og tagpap 

2399 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. 

2410 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer 

2420 Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål 

2431 Fremstilling af stænger ved koldtrækning 

2432 Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning 

2434 Fremstilling af tråd ved koldtrækning 

2441 Fremstilling af ædelmetaller 

2442 Fremstilling af aluminium 

2443 Fremstilling af bly, zink og tin 

2444 Fremstilling af kobber 

2445 Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller 

2446 Oparbejdning af nukleart brændsel 

2451 Støbning af jernprodukter 

2452 Støbning af stålprodukter 

2453 Støbning af letmetalprodukter 

2454 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter 

2611 Fremstilling af elektroniske komponenter og plader 

2680 Fremstilling af magnetiske og optiske media 

2720 Fremstilling af batterier og akkumulatorer 

3299 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. 

3832 Genbrug af sorterede materialer 
 


