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85 Mineralvatten; Kolsyrade vätskor; Rening eller 

distribution av vatten; Avloppsledningar 
 

85a Mineralvatten; Kolsyrade vätskor 
85b Rening av vatten 
85c Rening av avloppsvatten 
85d Vattenledningsverk; Anläggningar eller anordningar för utvinning, 

magasinering eller distribution av dricksvatten 
85e Avloppsledningar; Tvättställ; Vaskar; Slasktrattar 
85f Tilloppsanordningar för tvättställ, vaskar, badkar eller duschar 
85g Springbrunnar; Finfördelare 
85h Vattenklosetter 
 

85a Mineralvatten; Kolsyrade vätskor (genom jäsning 6b-21) 
85a-1 Kemikalier för framställning av mineralvatten eller kolsyrade vätskor 
85a-2 Anordningar för framställning av kolsyrade vätskor (anordningar för utskänkning av 

kolsyrat vatten 64c-17) 
85a-3 Tillslutningsanordningar vid behållare för kolsyrade vätskor, t.ex. i kombination med 

gasbehållare (85a-5) 
85a-4 Gasbehållare för framställning av kolsyrade vätskor (17g-4; 64c-7) 
85a-5 Andra anordningar för behandling av naturligt eller konstgjort mineralvatten eller 

bordsvatten, t.ex. lagring eller distribution (85d); Radioaktivering av vatten 

85b Rening av vatten (filter 12d; mekanisk rening av vatten vid ångpannor 
13b-12 – 13b-21) 

85b-1/01 Rening av vatten, t.ex. dricksvatten, med hjälp av kemikalier; Mjukgöring eller 
hårdgöring av vatten i allmänhet 

85b-1/05 Behandling av vatten genom jonbyte, t.ex. mjukgöring (12i-38/01) [-52] 
85b-1/05 Mjukgöring av vatten genom jonbyte (12i-38/01) [52-] 
85b:1/07 Borttagande av järn eller mangan från vatten (12d; 85b-2/01 – 85b-4) 
85b-1/10 Kemisk rening av vatten med hjälp av oxiderande medel (med ozon 85b-1/11; med 

halogener 85b-1/12) 
85b-1/11 Rening med ozon (12i-15; 12i-13/10) 
85b-1/12 Rening av vatten med klor, brom, jod, hypokloriter eller andra klorföreningar 
85b-1/20 Kemisk rening av vatten genom tillsättning eller borttagande av gas 
85b-1/25 Kemisk rening genom bestrålning med kvicksilverlampor e.d. 
85b-1/30 Kemisk rening med hjälp av elektrisk ström 
85b-1/35 Oorganiska medel för att förhindra avsättning av pannsten 
85b-1/36 Organiska medel för att förhindra avsättning av pannsten 
85b-1/40 Medel för upplösning av pannsten 
85b-1/42 Bestrykningsmedel för att förhindra avsättning av pannsten (22g-3; 22g-7/01; 

22g-7/02; 22g-10/01) 
85b-2/01 Vattenreningsanläggningar som utnyttjar kemiska fällningsmedel; Kalkmättare för 

vattenrenare (matarvattenrenare 13b-19) 
85b-2/02 Anläggningar för borttagning av järn; Anläggningar för luftning av vatten 
85b-2/03 Anordningar för vattenbehandling med hjälp av jonbytare  
85b-3/01 Anordningar för tillförsel av gasformiga ämnen vid vattenrening (12f-4; 42e-21) 
85b-3/02 Anordningar för tillförsel av vätskeformiga ämnen vid vattenrening (12f-4; 42e-21) 
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85b-3/03 Anordningar för tillförsel av fasta ämnen vid vattenrening (12f-4; 42e-21) 
85b-4 Rening av vatten genom destillation (12a-5; 13b-14) 

85c Rening av avloppsvatten 
85c-1 Kemisk rening av avloppsvatten 
85c-2 Kemisk-mekanisk rening av avloppsvatten 
85c-3/01 Rening av avloppsvatten i biologiska filter e.d. 
85c-3/02 Rening av avloppsvatten med hjälp av aktiverat slam 
85c-4 Elektrolytisk rening av avloppsvatten (12d-1/05; 85b-1/30) 
85c-5 Rening av avloppsvatten genom centrifugalkraft (centrifuger 82b) 

Anläggningar för klarning av avloppsvatten 
85c-6/01 allmänt (12d-1/01; 55d-13/10) 
85c-6/02 med anordningar för avskiljning av fett eller flytande ämnen (23a-4; 85e-9; 85e-9/05) 
85c-6/03 Sandfång eller bräddavlopp för överbelastning 
85c-6/04 Anordningar för uttagning av slam 
85c-6/05 Rötning av avloppsslam; Behållare för rötning av slam 
85c-6/06 Stånggaller eller silar för avloppsvatten (12d-13; 12d-15/01 – 12d-17) 
85c-6/07 Regleranordningar för tillopp eller avlopp 
85c-6/08 Fördelningsanordningar 
85c-6/09 Anordningar för avvattning av avloppsslam (82a) 

85d Vattenledningsverk; Anläggningar eller anordningar för utvinning, 
magasinering eller distribution av dricksvatten (pumpar 59; 
utformning av behållare 37f; kranar, ventiler, slider 47g) 

85d-1 Rörbrunnar; Filter eller andra anläggningar för utvinning av vatten (12d) 
85d-2 Ledningar för distribution av vatten 
85d-3 Behållare för hushållsvatten (37f-3/02) 
85d-4 Tappningsanordningar för dricksvattenledningar eller dricksvattenbrunnar (tappkranar, 

ventiler 47g) [-52] 
85d-4 Skyddsanordningar för avloppsventiler vid dricksvattenledningar, t.ex. vid utbyte av 

utloppsventiler (utloppsventiler 47g-1/02); Ventiler för dricksvattenfontäner [52-] 
85d-5 Tappningsrör med slanganslutningar 
85d-6 Anordningar för förhindrande av stötar eller för ljuddämpning i dricksvattenledningar 

(vid ventiler i allmänhet 47g-35, 47g-36) 
85d-7 Strålreglerare för tappningsrör 
85d-8 Skydd mot sprängning av vattenledningsrör vid frost 
85d-9 Anordningar för förebyggande av skador vid sprängning av vattenledningsrör 
85d-10 Anordningar för upptining av frusna vattenledningsrör (21h-10/08) 
85d-11 Anordningar för förhindrande av isbildning i vattenledningsrör (21h-10/08) 
85d-12 Vattenposter 
85d-13 Anordningar för tömning av vattenledningar (ventiler e.d. 47g-37) 
85d-14 Luftintag för stigrör vid dricksvattenledningar (in- eller utsläppningsanordningar för luft 

i allmänhet 47g-38) 

85e Avloppsledningar; Tvättställ; Vaskar; Slasktrattar 
(klarningsanläggningar 85c) 

85e-1 Avloppsledningsanläggningar i allmänhet 
85e-2 Anordningar för tömning av kanaler eller gropar med hjälp av tryckanordningar eller 

suganordningar [-52] 
85e-2 Anordning för tömning av avloppsledningar eller gropar [52-] 
85e-4 Anordningar för separation av fasta och flytande avfallsprodukter vid 

avloppsledningsanläggningar (allmänt 85c) [-52] 
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Avloppsledningsnät [52-] 
85e-4/01 Avloppsrör; Delar av avloppsrör 
85e-4/10 Förfaranden eller anordningar för utläggande av avloppsrör eller rördelar (47f-1/50) 
85e-4/20 Förbindning av avloppsrör eller rördelar; Tätning av rörskarvar 
85e-4/30 Rensningsöppningar för rör; Rensningsrör; Rensningslådor 
85e-4/40 Klämmor för anslutning, avgrening eller tillslutning 

85e-5 Ventilationsanordningar för kanaler eller gropar [-52] 

Ledningsnät vid avloppsledningsanläggningar (rör, allmänt 47f) [-52] 
85e-6 Avloppsledningar i gator [-52] 
85e-7 Avloppsledningar i hus [-52] 
85e-8/01 Förbindning av rör för avloppsledningar [-52] 
85e-8/10 Förfaranden vid utläggning av rörsträngar [-52] 

Kloakbrunnar; Golvbrunnar [-52] 
85e-9/01 Anordningar för kloakbrunnar eller golvbrunnar, t.ex. slamsamlare eller anordningar 

för avspärrning av djur [-52] 
85e-9/05 Avskiljare för lättflytande vätskor; Fettsamlare [-52] 
85e-10 Brunnslock för kloakbrunnar, golvbrunnar e.d. [-52] 
85e-11 Rännor eller galler för kloakbrunnar eller golvbrunnar [-52] 

Gaslås eller vattenlås vid avloppsledningsanläggningar [-52] 
85e-12 för avloppsrör [-52] 
85e-13 för golv eller kloakbrunnar [-52] 
85e-14 med anordningar för att förhindra uppsugning av avspärrningsvattnet [-52] 

Anordningar för avspärrning av avloppsledningar [-52] 
85e-17 Anordningar för att förhindra återsugning vid avloppsledningsanläggningar (47g) [-52] 

Anordningar för rengöring av avloppsledningar [-52] 
85e-18 Redskap för rengöring eller för avlägsnande av tilltäppningar vid avloppsledningar 

(85h) [-52] 
85e-19 Kloakskopor för kanaler eller kloakbrunnar [-52] 
85e-20 Spolanordningar för avloppsledningar [-52] 

Andra anordningar eller detaljer vid avloppsledningar [52-] 
85e-5 Nedstigningsschakt (schaktlock 85e-11) [52-] 
85e-6 Anordningar för ventilation av avloppsledningar eller gropar [52-] 
85e-7 I avloppsledningen inbyggda reservutgångar; Sandavskiljare, galler eller liknande 

anordningar för separation av flytande och fasta avfallsprodukter (avskiljare för 
lättflytande föremål, fettsamlare 85e-9) [52-] 

85e-8/01 Avloppsbrunnar för regnvatten, t.ex. för tak eller gator; Golvbrunnar, t.ex. med 
vattenlås [52-] 

85e-8/10 Galler för avloppsbrunnar [52-] 
85e-9 Avskiljare för lättflytande föremål; Fettsamlare [52-] 
85e-10 Brunnar för snötippning [52-] 
85e-11/01 Lock eller överstycken för brunnar [52-] 
85e-11/05 Stegjärn [52-] 
85e-12 I avloppsledningar inbyggda gropar för desinfektion, neutralisation eller kylning [52-] 
85e-13 Anordningar för uppsugning av avloppsvatten [52-] 
85e-15/01 Anordningar för avspärrning av avloppsledningar i allmänhet [52-] 
85e-15/05 Anordningar för förhindrande av inträngande av råttor eller andra skadedjur i 

avloppsledningar [52-] 
85e-15/10 Anordningar för förhindrande av återsugning av avloppsvattnet; Återsugningslås [52-] 
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Anordningar för rengöring av avloppsledningar [52-] 
85e-18/01 Anordningar för rengöring av avloppsledningar eller stigledningar (spolanordningar 

85e-18/20) [52-] 
85e-18/05 Anordningar för rengöring eller avlägsnande av igensättningar i avlopp, vaskar eller 

slasktrattar [52-] 
85e-18/10 Kloakskopor [52-] 
85e-18/20 Anordningar för spolning av avloppsledningar [52-] 

Vattenlås för avloppsledningar [52-] 
85e-19/01 allmänt [52-] 
85e-19/05 med anordningar för att förhindra uppsugning av avspärrningsvattnet [52-] 

Tvättställ, vaskar eller slasktrattar anslutna till avloppsledningen; Avlopp 
eller bräddavlopp vid badkar (34c; 34i; 34k; 34l) 

85e-21/01 Byggnadsteknisk utformning av tvättställ 
85e-21/05 Byggnadsteknisk utformning av vaskar eller slasktrattar (badkar 34k) 
85e-21/08 Byggnadsteknisk utformning av tvättbassänger [52-] 
85e-21/10 Avloppsventiler [-52] 
85e-21/10 Utloppsanordningar, avloppsventiler eller manövreringsanordningar för 

avloppsventiler [52-] 
85e-21/11 Anordningar för manövrering av avloppsventiler [-52] 
85e-21/15 Bräddavlopp 
85e-21/20 Silar eller liknande insatskroppar för avlopp 
85e-21/25 Bärarmar eller stöd för fästning eller fasthållande av tvättställ, vaskar eller slasktrattar 
85e-21/30 Tömningsanordningar eller bräddavlopp för badkar [-52] 

85f Tilloppsanordningar för tvättställ, vaskar, badkar eller duschar, 
t.ex. blandningsbatterier eller duschanordningar (blandningsventiler 
i allmänhet 47g-20/02; duschanordningar som inte är anslutna till en 
vattenledning 34k-6) 

85f-4 Blandningsbatterier [52-] 
85f-5 Duschanordningar 
85f-6 Duschmunstycken 
85f-8 Tilloppsledningar eller andra tillbehör (byggnadsteknisk utformning av tvättställ eller 

vaskar 85e-21; badkar 34k) 

85g Springbrunnar; Finfördelare (rumsspringbrunnar 34l) 
85g-1 Springbrunnar i allmänhet (rumsspringbrunnar 34l-26; belysning 4b; 21f) 
85g-2 Stålrör för springbrunnar (61a-16; 45f-25) 
85g-3 Finfördelare för vätskor för allmän användning som inte omfattas av specialklasser 

(specialklasser t.ex. 8a-1; 12a-3; 12e-1/02; 12e-2; 12e-4; 17e-4/02; 19c-11/36; 
19c-19/16; 23f-4; 24b-8; 24b-9; 26c-3; 27d-2/01; 30k-9; 30k-10; 30k-11; 33c-21/02; 
34c-8/06; 36d-1/11; 36d-1/13; 37d-32/02; 39a; 45b-27; 45f-23/05; 45f-25; 45f-26; 
45k-4/01 – 45k-4/40; 46c2-43; 46c2-85 – 46c2-91; 48b-11/01; 48b-12; 48b-7/00; 49l-3; 
53e-4; 53i-4; 75c-22; 75c-23; 80b-5/06 – 80b-5/07) 

85h Vattenklosetter 
85h-1 Spolcisterner med klockhävertar 
85h-2/01 Spolcisterner med knärörshävertar 
85h-2/02 Böjbara hävertrör 
85h-2/03 Utlösning av hävertverkan genom inpressning av vatten 
85h-2/04 Utlösning av hävertverkan genom höjning av vattennivån, t.ex. genom flottörer 
85h-2/05 Ventilation av hävertar 
85h-3/01 Spolcisterner med anordningar för ventilstängning 
85h-3/02 Tilloppsventiler (47g) 
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85h-3/03 Spolcisterner med anordningar för spolning med olika vattenmängder 
85h-4 Intermittent verkande spolcisterner med hävertar 
85h-5 Intermittent verkande spolcisterner utan hävertar 
85h-6 Spolanordningar med luftklockor eller tryckklockor 
85h-7 Spolcisterner med tippbara behållare 
85h-8 Spolcisterner som är tomma då de inte används 
85h-9 Spolanordningar utan vattenbehållare, t.ex. spolventiler, spolkranar eller slussventiler 

(automatiskt slutande ventiler, kranar eller slider med avpassade vattenmängder i 
allmänhet 47g-7) 

85h-10/01 Anordningar vid stolslock, säten eller dörrar för utlösning av spolningen av klosetter 
(för järnvägsvagnar 20c-42) 

85h-10/02 Spolning igångsatt genom rörelse av locket eller sitsen 
85h-10/03 Spolning igångsatt genom rörelse av dörren 
85h-10/04 Spolning igångsatt med foten 
85h-11 Anordningar för att förhindra förorening av dricksvattenledningen  
85h-12/01 Klosettskålar med spolning (klosettstolar utan spolning 34k, klosetter för fartyg eller 

flygmaskiner 65a2-45; 62b-3/10) 
85h-12/02 Klosettskålar med hävert 
85h-12/03 Klosettskålar med behållare för spolvatten 
85h-13 Luckor eller tippskålar vid klosettstolar 
85h-14 Anordningar för rengöring i förbindelse med spolning av klosettskålar (34k-10/03; 

85e-18) 
85h-15 Rörförbindningar vid klosettskålar (47f) 
85h-16 Ventilation för vattenklosetter 
85h-17 Anordningar för desinfektion av vattenklosetter (30i-2) 

Andra anordningar vid vattenklosetter 
85h-18/01 allmänt 
85h-18/02 Utformning av spolvattenbehållare 
85h-18/03 Klosetter anordnade i rader  
85h-18/04 Spolvattenbehållare med två avdelningar 
85h-18/05 Bidéer (badanordningar för medicinsk användning 30f-11, strålbad, duschar 34k-6) 
85h-19 Urinaler med spolning (utan spolning 34k-7) 
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