
Atvinnugreinaflokkun VR, yfir- og undirflokkar ÍSAT flokkur

Verslun og þjónusta

Stórmarkaðir, matvöruverslanir, bakarí og söluturnar Smásala á matvöru, drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum

 Blönduð smásala

 Önnur blönduð smásala

Matvælaframleiðsla - framleiðsla á bakarís- og mjölkenndum vörum

Verslun með heimilisvarning, fatnað og aðra sérvöru Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum

Smásala á öðrum heimilisbúnaði í sérverslunum

Smásala á vörum sem tengjast menningu og afþreyingu í sérverslunum

Smásala á öðrum vörum í sérverslunum

Smásala úr söluvögnum og á mörkuðum

Smásala, ekki í verslunum, úr söluvögnum eða á mörkuðum

Viðgerðir á tölvum og hlutum til einka- og heimilisnota

Verslun með lyf, hjúkrunar- og snyrtivöru Lyfjaverslanir

 Smásala á lækninga- og hjúkrunarvörum í sérverslunum

 Smásala á snyrtivörum og sápum í sérverslunum

Byggingavöruverslanir Smásala á járn- og byggingarvöru, málningu og gleri í sérverslunum

Heildsala / umboðssala / bílasala

Heildverslun með eldsneyti, málma, timbur o.fl. Heildverslun með aðrar vélar, tæki og hluti til þeirra

 Önnur sérhæfð heildverslun

Heildverslun með lyf, heimilisvöru eða fatnað Heildverslun með heimilisbúnað

Heildverslun með matvöru og/eða drykkjarvöru Umboðsverslun með matvöru, drykkjarvöru og tóbak

 Heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

Heildverslun með ýmsar vörur Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum

 Blönduð heildverslun

Sala og viðgerðir á bílum, verslun með ökutækjatengda þjónustu Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum

Bensínstöðvar
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Samgöngur, flutningar og ferðaþjónusta

Ferðaþjónusta önnur en hótel og veitingahús Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta

 Leiga á vélknúnum ökutækjum

Flugsamgöngur Flutningar með flugi

 Þjónustustarfsemi tengd flutningum með flugi

Hótel og veitingahús Rekstur gististaða

 Veitingasala og -þjónusta

Samgöngur á sjó og landi, flutningaþjónusta Flutningar á landi og eftir leiðslum

 Flutningar á sjó og vatnaleiðum

 Vörugeymsla og stoðstarfsemi fyrir flutninga

 Póst- og boðberaþjónusta

Fjármál, tölvuþjónusta og önnur sérhæfð þjónusta

Fasteignaviðskipti Fasteignaviðskipti

Fjarskipti og sala fjarskiptabúnaðar Fjarskipti

 Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda hluti

 Smásala á fjarskiptabúnaði í sérverslunum

Fjármálastarfsemi, tryggingar og lífeyrissjóðir Fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða

 Vátryggingafélög, endurtryggingafélög og lífeyrissjóðir, þó ekki lögboðnar almannatryggingar

 Starfsemi tengd fjármálaþjónustu og vátryggingum

Upplýsingatækni, hugbúnaðargerð og tölvusala og -þjónusta Hugbúnaðarútgáfa

Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni

Starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu

Heildverslun með upplýsinga- og fjarskiptatæki

Smásala á upplýsinga- og fjarskiptabúnaði í sérverslunum

Smásala á hljóð- og myndbandsbúnaði í sérverslunum
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Lögfræðiþjónusta og reikningshald Lögfræðiþjónusta og reikningshald

Sérhæfð þjónusta, t.d. auglýsingar, rannsóknir, verkfræði- og 

arkitektaþjónusta o.s.fr. Atvinnumiðlun

Auglýsingastarfsemi og markaðsrannsóknir

Dýralækningar

Fasteignarumsýsla, hreingerningarþjónusta og skrúðgarðyrkja

Leigustarfsemi, þó ekki fasteignaleiga

Skrifstofuþjónusta og önnur þjónusta við atvinnurekstur

Starfsemi arkitekta og verkfræðinga; tæknilegar prófanir og greining

Starfsemi höfuðstöðva, starfsemi við rekstrarráðgjöf

Vísindarannsóknir og þróunarstarf

Önnur ótalin þjónusta við atvinnurekstur

önnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

öryggis- og rannsóknarstarfsemi

Ýmis þjónusta / starfsemi samtaka og félaga

Starfsemi samtaka og félaga Starfsemi félagasamtaka

Tómstunda-, íþrótta-, fræðslu- og menningarstarfsemi Fræðslustarfsemi

 Skapandi listir og afþreying

 Starfsemi safna og önnur menningarstarfsemi

 Fjárhættu- og veðmálastarfsemi

 Íþrótta- og tómstundastarfsemi

Ýmis opinber, persónuleg þjónusta og heilbrigðisstarfsemi Vatnsveita, öflun og meðferð vatns

Fráveita

Sorphirða, meðhöndlun og förgun sorps; endurnýting efnis

Afmengun og önnur þjónusta við meðhöndlun úrgangs

Opinber stjórnsýsla, varnarmál og almannatryggingar

Heilbrigðisþjónusta

Umönnun á dvalarheimilum

Félagsþjónusta án dvalar á stofnun
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Ýmis opinber, persónuleg þjónusta og heilbrigðisstarfsemi, frh, Önnur þjónustustarfsemi

Heimilishald með launuðu starfsfólki

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

Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt

Rafmagns-, gas- og hitaveitur

Iðnaður / framleiðsla

Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð Bygging húsnæðis; þróun byggingarverkefna

 Mannvirkjagerð

 Sérhæfð byggingarstarfsemi

Fjölmiðlar, prentiðnaður og útgáfa (ekki hugbúnaðarútgáfa) Prentun og fjölföldun upptekins efnis

 Útgáfustarfsemi

 Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni; hljóðupptaka og tónlistarútgáfa

 Útvarps- og sjónvarpsútsending; dagskrárgerð

Matvæla- og drykkjariðnaður Matvælaframleiðsla

 Framleiðsla á drykkjarvörum

 Framleiðsla á tóbaksvörum

 Ræktun nytjajurta og búfjárrækt, veiðar og tengd þjónustustarfsemi

 Fiskveiðar og fiskeldi

Ýmis iðnaður/framleiðsla, þ.m.t. lyfjaiðnaður, framleiðsla véla og tækja 

o.fl. Fatagerð

Framleiðsla annarra farartækja

Framleiðsla á  vörum úr málmlausum steinefnum

Framleiðsla á efnum og efnavörum

Framleiðsla á gúmmí- og plastvörum

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum

Framleiðsla á koksi og hreinsuðum olíuvörum

Framleiðsla á leðri og leðurvörum
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Ýmis iðnaður/framleiðsla, þ.m.t. lyfjaiðnaður, framleiðsla véla og tækja 

o.fl., frh. Framleiðsla á lyfjum og efnum til lyfjagerðar

Framleiðsla á málmvörum, að undanskildum vélum og búnaði

Framleiðsla á pappír og pappírsvöru

Framleiðsla á rafbúnaði og heimilistækjum

Framleiðsla á textílvörum

Framleiðsla á tölvu-, rafeinda- og optískum vörum

Framleiðsla á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum

Framleiðsla á viði, viðarvörum og korki, önnur en húsgagnagerð; framleiðsla á vörum úr hálmi og 

fléttuefnum

Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum og tækjum

Framleiðsla málma

Framleiðsla, ót.a.s.

Kolanám

Málmnám og málmvinnsla

Nám og vinnsla annarra hráefna úr jörðu

Skógrækt og skógarhögg

Viðgerðir og uppsetning vélbúnaðar og tækja

Vinnsla á hráolíu og jarðgasi

Þjónustustarfsemi við námuvinnslu

Athugið: 

Atvinnugreinaflokkun VR er byggð á Ísat,  atvinnugreinaflokkun Hagstofunnar með nokkrum breytingum. Á þessum lista má sjá atvinnugreinaflokkun VR og hvernig hún byggir á 

Ísat. Í flestum tilfellum er um að ræða samsvarandi flokkun, þó heitin kunni að vera aðeins öðruvísi. Í nokkrum tilfellum er um að ræða færslu undirflokka atvinnugreina Ísat, t.d. 

eru bakarí flokkuð með matvöruverslunum og sérverslunum með matvöru hjá VR en eru flokkuð sem framleiðslufyrirtæki í  Ísat. Heildverslun og smásala eru einnig flokkuð á 

lítillega annan hátt hjá VR en skv. Ísat. Þá má benda á að fjarskipti eru tekin út sem sérflokkur hjá VR, bæði sala á fjarskiptabúnaði og tengd þjónusta, en þau eru undir Upplýsingar 

og fjarskipti í flokkun Ísat. Og að lokum má benda á að útgáfustarfsemi er tvískipt í flokkun VR, hugbúnaðarútgáfa er tekin með upplýsingatækni en önnur útgáfa er tekin saman.
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