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CPV-

kode 
HOVEDAFDELING F BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 

Hovedgruppe Gruppe Undergruppe Beskrivelse Bemærkninger 

45   Bygge- og anlægsvirksomhed Denne hovedgruppe omfatter: 

-  opførelse af nye bygninger og bygværker, restaurering og 

almindelige reparationer. 
 

45000000 

 45,1  Forberedende byggeplads-

arbejder 

 45100000 

  45,11 Nedrivning af bygninger; 

jordarbejder 

Denne undergruppe omfatter: 

-  nedrivning af bygninger og andre bygværker 

-  rydning af byggepladser 

-  jordarbejder: afgravning, påfyldning, nivellering og 

planering af byggepladser, grøftegravning, fjernelse af 

klippe og sten, sprængning etc. 

-  klargøring til minedrift: 

-  Fjernelse af overjord og anden klargøring samt andet 

45110000 

https://erst.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=dir20140024-full#p2
javascript:void(0);
javascript:void(0);


forberedende arbejde i forbindelse med mineanlæg 

Denne undergruppe omfatter også: 

-  Byggepladsafvanding 

-  afvanding af landbrugs- og skovbrugsarealer. 
 

  45,12 Prøveboringer og andre former 

for boringer 

Denne undergruppe omfatter: 

-  prøveboringer og udtagning af prøver i forbindelse med 

bygge- og anlægsarbejder, geofysiske og geologiske 

undersøgelser eller til lignende formål 

Denne undergruppe omfatter ikke: 

-  boring af olie- og gasproduktionsbrønde, jf. 11.20 

-  brøndboring, jf. 45.25 

-  skaktsænkning, jf. 45.25 

-  olie- og gasprospektering, geofysiske, geologiske og 

seismiske undersøgelser, jf. 74.20 
 

45120000 

 45,2  Opførelse af bygninger eller 

dele heraf; anlægsarbejder 

 45200000 

  45,21 Almindelige byggearbejder 

omfattende bygninger og 

ingeniørarbejde 

Denne undergruppe omfatter: 

-  opførelse af alle typer bygninger og udførelse af 

anlægsarbejder 

-  broer, herunder til hovedveje udført som pæledæk, 

viadukter, tunneler og undergrundsbaner 

-  fjernrørledninger, kommunikations- og elledninger — 

rørledninger samt kommunikations- og elledninger i byer 

-  supplerende anlægsarbejder i byer 

-  samling og opførelse af præfabrikerede bygninger på 

45210000 

Undtagen: 

– 

45213316 

45220000 

45231000 



stedet 

Denne undergruppe omfatter ikke: 

-  servicevirksomhed i forbindelse med olie- og 

gasudvinding, jf. 11.20 

-  opførelse af komplette, præfabrikerede bygninger af dele 

— ikke af beton — som er af egen produktion, jf. 

hovedgruppe 20, 26 og 28 

-  bygge- og anlægsarbejder, undtagen opførelse af 

bygninger, i forbindelse med stadioner, svømmebassiner, 

sportshaller, tennisbaner, golfbaner og andre sportsanlæg 

jf. 45.23 

-  installationsvirksomhed, jf. 45.3 

-  færdiggørelse af bygninger, jf. 45.4 

-  arkitekt- og ingeniørvirksomhed, jf. 74.20 

-  byggeledelse i forbindelse med bygge- og anlægs-

arbejder, jf. 74.20 
 

45232000 

  45,22 Udførelse af tagdækning og 

tagkonstruktioner 

Denne undergruppe omfatter: 

-  udførelse af tagkonstruktioner 

-  udførelse af tagdækning 

-  fugtisolering 
 

45261000 

  45,23 Anlæg af veje, flyvepladser og 

sportsanlæg 

Denne undergruppe omfatter: 

-  anlæg af motorveje, veje, gader og andre køreveje og 

gangstier 

-  anlæg af jernbaner 

-  anlæg af start- og landingsbaner til fly 

-  anlægsarbejder i forbindelse med stadioner, svøm-

– 

45212212 

og DA03 

– 

45230000 



mebassiner, sportshaller, tennisbaner, golfbaner og andre 

sportsanlæg 

-  vejafstribning og afmærkning af parkeringsbåse. 

Denne undergruppe omfatter ikke: 

-  forberedende jordarbejder, jf. 45.11. 
 

undtagen: 

– 

45231000 

– 

45232000 

– 

45234115 

  45,24 Udførelse af vandbyg-

ningsanlæg 

Denne undergruppe omfatter: 

-  anlæg af: 

-  sejlløb, havne- og flodbygningsværker, lystbådehavne 

(marinaer), sluser osv. 

-  dæmninger og diger 

-  opmudring 

-  arbejder under vand. 
 

45240000 

  45,25 Anden bygge- og 

anlægsvirksomhed, som kræver 

specialisering 

Denne undergruppe omfatter: 

-  bygge- og anlægsaktiviteter inden for et område, som er 

fælles for forskellige byggearbejder, og som kræver 

specialisering eller specialudstyr 

-  udførelse af fundamenter, herunder nedramning af pæle 

-  brøndboring, skaktsænkning 

-  opstilling af stålprofiler, som ikke er af egen produktion 

-  bøjning af stålprofiler 

-  opmuring og stensætning 

-  opstilling og demontering af stilladser og arbejds-

platforme, herunder også udlejning heraf 

-  opførelse/opstilling af skorstene og montering af 

45250000 

45262000 



industriovne. 

Denne undergruppe omfatter ikke: 

-  udlejning af stilladser uden opstilling og demontering, jf. 

71.32. 
 

 45,3  Bygningsinstallations- 

virksomhed 

 45300000 

  45,31 El-installationsvirksomhed Denne undergruppe omfatter: 

installation i bygninger eller andre bygværker af: 

-  elkabler og elarmaturer 

-  telekommunikationsanlæg 

-  elektriske varmeanlæg 

-  lokale antenneanlæg og radioantenner 

-  brandalarmer 

-  tyverialarmer 

-  elevatorer og rullende trapper 

-  lynafledere mv. 
 

45213316 

45310000 

Undtagen: 

– 

45316000 

  45,32 Isoleringsvirksomhed Denne undergruppe omfatter: 

-  installation af varme-, lyd- eller vibrationsisolering i 

bygninger eller andre bygværker 

Denne undergruppe omfatter ikke: 

-  fugtisolering, jf. 45.22. 
 

45320000 

  45,33 VVS-installatører og blikkensla-

ger-forretninger 

Denne undergruppe omfatter: 

-  installation i bygninger eller andre bygværker af: 

45330000 



-  rør- og sanitetsudstyr 

-  gasarmaturer 

-  varme-, ventilations-, køle- eller airconditionudstyr og -

kanaler 

-  sprinkleranlæg 

Denne undergruppe omfatter ikke: 

-  installation af elektriske varmeanlæg, jf. 45.31. 
 

  45,34 Anden installationsvirksomhed Denne undergruppe omfatter: 

-  installation af belysnings- og signalanlæg til veje, 

jernbaner, lufthavne og havne 

-  installation af armaturer og komponenter ikke andet steds 

nævnt i bygninger eller andre bygningsværker. 
 

45234115 

45316000 

45340000 

 45,4  Færdiggørelse af bygninger  45400000 

  45,41 Stukkatørvirksomhed Denne undergruppe omfatter: 

-  udførelse i bygninger eller andre bygværker af 

indvendige og udvendige pudse- og stukkatørarbejder, 

herunder også af det underliggende pudslag. 
 

45410000 

  45,42 Tømrer- og bygnings-

snedkerforretninger 

Denne undergruppe omfatter: 

-  i- og opsætning af udstyr, som ikke er af egen 

produktion: døre, vinduer, dør- og vinduesrammer, 

elementkøkkener, trapper, butikstilbehør o.l. af træ eller 

andre materialer 

-  indvendige færdiggørelsesarbejder, som f.eks. lofter, 

vægbeklædning af træ, flytbare skillevægge mv. 

Denne undergruppe omfatter ikke: 

45420000 



-  lægning af parketgulve og andre gulve af træ, jf. 45.43 
 

  45,43 Udførelse af gulvbelægninger 

og vægbeklædning 

Denne undergruppe omfatter: 

-  udførelse i bygninger eller andre bygværker af arbejder 

vedrørende: 

-  væg- eller gulvfliser af keramik, beton eller tilhuggede 

sten 

-  parket og anden gulvbelægning af træ, samt tæpper og 

gulvbelægninger af linoleum 

-  herunder også af gummi eller plast 

-  gulvbelægninger eller vægbeklædninger af terrazzo, 

marmor, granit eller skifer 

-  tapet 
 

45430000 

  45,44 Maler- og glarmester-

forretninger 

Denne undergruppe omfatter: 

-  indvendig og udvendig maling af bygninger 

-  maling af broer mv. 

-  isætning af glas, spejle mv. 

Denne undergruppe omfatter ikke: 

-  isætning af vinduer, jf. 45.42. 
 

45440000 

  45,45 Andet færdiggørelsesarbejde Denne undergruppe omfatter: 

-  anlæg af private svømmebassiner 

-  damprensning, sandblæsning o.l. af facader 

-  andet færdiggørelsesarbejde i og på bygninger i.a.n. 

Denne undergruppe omfatter ikke: 

45212212 

og DA04 

45450000 



-  indvendig rengøring af bygninger og andre bygværker, jf. 

74.70. 
 

 45,5  Udlejning af 

entreprenørmateriel med 

betjeningspersonale 

 45500000 

  45,50 Udlejning af 

entreprenørmateriel med 

betjeningspersonale 

Denne undergruppe omfatter ikke: 

-  udlejning af entreprenørmateriel uden betjenings-

personale, jf. 71.32. 
 

 

 


