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PRVFS 1986:1 Bilaga 1 1

Klassindelning av varor och tjänster

Varor

1. Kemiska produkter för industriella, vetenskapliga och fotografiska
ändamål samt för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade
konsthartser, obearbetade plaster; gödselmedel; eldsläckningsmedel; pre-
parat för härdning samt lödning och svetsning av metall; konserveringsme-
del för livsmedel; garvämnen; bindemedel (klisterämnen) för industriella
ändamål.

2. Målarfärg, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och träimpregne-
ringsmedel; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; bladme-
tall och metallpulver för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer.

3. Blekmedel och andra preparat för tvättning av kläder; preparat för
rengöring, polering och fläckuttagning samt slipmedel; tvål; parfymeri-
varor, eteriska oljor, kosmetiska preparat, hårvatten; tandvårdspreparat.

4. Oljor och fetter för industriella ändamål; smörjmedel;  dammabsorbe-
rings-, dammfuktnings- och dammbindningsmedel; bränslen (även motor-
drivmedel) och lysämnen; ljus, vekar.

5. Farmacevtiska, veterinärmedicinska och hygieniska preparat; die-
tiska ämnen för medicinskt bruk, näringsmedel för spädbarn; plåster och
bandagematerial; material för plombering och avtryck av tänder; desinfek-
tionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur och ohyra; svamp- och
ogräsutrotningsmedel.

6. Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall;
monteringsfärdiga hus av metall; järnvägsbyggnadsmaterial av metall;
icke-elektriska kablar och metalltrådar; låsvaror och järnhandelsvaror
(små) av metall; metallrör; kassaskåp; föremål av oädla metaller, ej ingåen-
de i andra klasser; malmer.

7. Maskiner och verktygsmaskiner; motorer (dock ej för landfordon);
kopplingar och drivremmar (dock ej för landfordon); jordbruksredskap;
äggkläckningsapparater.

8. Handverktyg och handredskap; knivsmidesvaror, gafflar och skedar:
blanka vapen; rakapparater.

9. Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska, fotografiska, kine-
matografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och
instrument för vägning, mätning. signalering, kontroll, livräddning och
undervisning; apparater för upptagning, överföring och återgivning av ljud
och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor: försäljningsauto-
mater samt mekanismer för apparater med myntinkast; kassaapparater,
räknemaskiner och databehandlingsutrustning; eldsläckningsapparatur.

10. Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och
instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar;
suturmaterial.

11. Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kyl-
ning, torkning, ventilation och vattenledning samt för sanitära installatio-
ner.



12. Fordon; fortskaffningsmedel för befordring till lands, i luften eller i PRVFS 1986: 1
vatten.

13. Eldvapen; ammunition och projektiler; sprängämnen; fyrverkeripjä-
ser.

14. Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller
överdragna därmed och ej ingående i andra klasser; juvelerarvaror, ädla
stenar; ur och tidmätningsinstrument.

1.5. Musikinstrument.
16. Papper och papp samt produkter därav, ej ingående i andra klasser;

tryckalster; bokbinderimaterial; fotografier; pappershandelsvaror; binde-
medel (klisterämnen) för pappersvaror och för hushåll; konstnärsutrust-
ning; penslar, skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (dock ej möbler),
instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater); förpacknings-
material av plast (ej ingående i andra klasser); spelkort; trycktyper; kli-
chéer.

17. Kautschuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varor fram-
ställda av dessa material och icke ingående i andra klasser; varor av plast
(halvfabrikat); tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; böjliga rör,
icke-metalliska.

18. Läder och läderimitationer samt varor framställda av dessa material
och icke ingående i andra klasser; djurskinn och -hudar; koffertar och
resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och
sadelmakerivaror.

19. Byggmaterial (ej av metall), styva rör (ej av metall) för byggnads-
och anläggningsändamål; asfalt, tjära och bitumen; monteringsfärdiga hus
(e.j av metall); monument (ej av metall).

20. Möbler, speglar, tavelramar; varor icke ingående i andra klasser, av
trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal,
bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningsmedel för dessa material
eller av plast.

21. Hushållsartiklar och köksgeråd (dock ej av ädla metaller eller över-
dragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej penslar); borstma-
kerimaterial; redskap och material för rengöringsändamål; stålull; råglas
och glas i form av halvfabrikat (dock ej byggnadsmaterial); varor av glas,
porslin eller keramik, ej ingående i andra klasser.

22. Tåg, rep, linor, snören, nät, tält? markiser, presenningar, segel och
säckar, ej ingående i andra klasser; stoppningsmaterial (utom sådant av
gummi eller plast); obearbetat fibermaterial för textiltillverkning.

23. Tråd och garn för textil användning.
24. Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; över-

kast för sängar och bord.
25. Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.
26. Spetsar och broderier, band och snörmakerier; knappar, hakar och

hyskor, knappnålar och synålar; konstgjorda blommor.
27. Mattor, halmmattor, korkmattor och andra beläggningsmaterial för

golvytor; väggbeklädnad, ej av textilmaterial.
28. Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra

klasser; julgransprydnader.
29. Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och



PRVFS 1986: 1 inkokta frukter och grönsaker; sylter och geléer; ägg, mjölk och andra
mejeriprodukter; ätliga oljor och fetter; salladssåser; konserver.

30. Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sago, kaffeersättning; mjöl
och näringspreparat av säd, bröd, bakverk och konditorivaror, glass: ho-
nung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; ättika, såser (utom salladssåser);
kryddor; is.

31. Lantbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt säd, ej ingå-
ende i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och
utsäden; växter och naturliga blommor; näringsmedel för djur, malt.

32. Öl; mineralvatten, kolsyrade vatten och andra icke alkoholhaltiga
drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra preparat för framställ-
ning av drycker.

33. Alkoholhaltiga drycker (dock ej öl).
34. Tobak; artiklar för rökare; tändstickor.

Tjänster

35. Annons- och reklamverksamhet; bistånd vid skötsel av affärsverksam-
het.

36. Försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet.
37. Byggnads- och reparationsverksamhet.
38. Post-, radio- och telekommunikationsverksamhet.
39. Transport och magasinering.
40. Bearbetning och behandling av material och föremål.
41. Undervisning, utbildning och underhållning.
42. Tjänster ej ingående i klasserna 35-41.
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