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Klasse 1 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 1
I Niceklassifikationens klasse 1 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
•

"Kemikalier til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-,
havebrugs- og skovbrugsøjemed; uforarbejdede kunstige harpikser, uforarbejdet plastik; gødning;
ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske midler til konservering af næringsmidler;
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål."

Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•
•

kompost;
salt som konserveringsmiddel til andet end næringsmidler.
visse tilsætningsstoffer til fødevareindustrien (se den alfabetiske liste).

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•
•
•
•

naturlig harpiks i rå tilstand (kl. 2);
kemiske produkter til brug i medicinsk videnskab (kl. 5);
fungicider, herbicider og præparater til udryddelse af skadedyr (kl. 5);
klæbemidler til papirvarer eller til husholdningsbrug (kl. 16);
salt til konservering af næringsmidler (kl. 30);
dækningsmateriale af halm (kl. 31).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Produkter til brug i industrien
Er der tale om et præparat eller middel, der skal anvendes i industrien, vil klasse 1 typisk være den rette klasse at
klassificere varen i, dette uanset at den samme type vare også anvendes til andre formål. Eksempelvis klassificeres
varen "kamferolie" i klasse 3, men når kamferolie anvendes til industrielle formål, klassificeres den i klasse 1, idet
den dog præciseres til "Kamferolie til industrielle formål".
Visse varer klassificeres dog i andre klasser uanset at de er til industriel brug. Eksempelvis "olier til industriel brug"
og " voks til industriel brug" klassificeres i klasse 4, som er hovedklasse for alle olier og fedtstoffer
Kemiske produkter
Klasse 1 omfatter hovedsageligt kemiske produkter til brug i industrien, videnskaben og i landbruget, herunder
sådanne som bruges til fremstilling af varer, også selvom de færdige varer klassificeres i andre klasser.
Særligt skal bemærkes, at kemiske produkter til andre formål end brug i industrien, videnskaben eller landbruget, for
det meste vil være klassificeret i andre klasser. Her skal specielt fremhæves "rengøringsmidler" og "vaskemidler", der
begge klassificeres i klasse 3, som er hovedklassen for denne type varer. Se hertil TMClass om rengøringsmidler i
klasse 3.
Er der derimod tale om, at varerne er nogle særlige "rengøringsmidler", der skal anvendes i en industriel proces,
klassificeres sådanne varer i klasse 1. I så tilfælde skal "rengøringsmidler" præciseres til eksempelvis "industrielle
rengøringsmidler til brug i fabrikationsprocesser" eller lignende betegnelser. Se hertil TMClass om rengøringsmidler i
klasse 1.

Endvidere skal særligt fremhæves kemiske produkter til medicinsk/veterinær brug. Kemiske produkter til brug i
laboratorier klassificeres i klasse 1, medmindre der er tale om medicinske eller
veterinærmedicinske laboratorieundersøgelser med henblik på medicinsk behandling af mennesker og dyr.
Klasse 2 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 2
I Niceklassifikationens klasse 2 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
•

"Malinger, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler;
naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug ved maling og dekorering og inden for
trykkerivirksomhed og kunst."

Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•
•

maling, fernis og lak til industri, håndværk og kunst;
farvestoffer til farvning af beklædning;
farvestoffer til næringsmidler og drikkevarer.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•
•
•

uforarbejdede kunstige harpikser (kl. 1);
blånelse til vask (kl. 3);
kosmetiske farver (kl. 3);
farvelader (artikler til skolebrug) (kl. 16);
isolerende malinger, fernisser og lakker (kl. 17).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Et særkende for denne klasse er, at den omfatter farver af forskellig type og til forskelligt formål. Således
vil farvestoffer til brug i fremstillingen af produkter, herunder til fremstilling af næringsmidler, medicinalvarer, sæbe,
farvet papir og maling, som det klare udgangspunkt klassificeres i denne klasse.
Klasse 2 anses således som hovedklasse for farver og farvestoffer, hvilket indebærer, at farver eller farvestoffer, der
klassificeres i andre klasser end klasse 2, skal præciseres nærmere med angivelse af de særlige egenskaber eller
karakteristika disse farver har. Som eksempler herpå kan nævnes:
•
•
•
•
•
•
•

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

1 Farver til videnskabelige eller forskningsmæssige formål
3 Farve til øjenvipperne
3 Kosmetiske farver
5 Farvereagenser til detektering af plak på tænder
16 Farveblyanter
16 Farvekridt
16 Farvetusser

Klasse 2 anses også som hovedklasse for malinger, hvilket indebærer, at malinger, der klassificeres i andre klasser end
klasse 2, skal præciseres nærmere med angivelse af de særlige egenskaber eller karakteristika disse farver har. Som
eksempler herpå kan nævnes "isolerende maling" i klasse 17.
Klasse 3 (Sidst opdateret: 31-03-2016)

KLASSE 3
I Niceklassifikationens klasse 3 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
•

Blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber;
parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler.

Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•
•

Deodoriseringsmidler til mennesker eller til dyr
Duftpræparater til lokaler
Hygiejniske præparater, som er toiletartikler.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•
•

Kemiske produkter til rensning af skorstene (kl. 1);
Affedtningspræparater til brug i fabrikationsprocesser (kl. 1);
Deodoriseringsmidler, andre end til mennesker eller til dyr (kl. 5);
Slibesten (håndredskaber) (kl. 8).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Klasse 3 er hovedklasse for rengørings- og vaskemidler samt for præparater til rengøring og deodorisering af
mennesker og dyr.
Klassen omfatter særligt rengøringsmidler, som f.eks. vinduespudsemidler, præparater til polering mv. og vaskemidler
som f.eks. vaskepulver og skyllemiddel til tøjvask. Dog skal det bemærkes, at såfremt der er tale om rengørings- og
vaskemidler til brug i industrien, vil disse skulle præciseres og klassificeres i klasse 1, f.eks. "rengøringsmidler til
industribrug" og "vaskemidler til brug i en fremstillingsproces" TMClass om rengøringsmidler i klasse 1 og TMClass om
vaskemidler i klasse 1.
Derudover er klassen "hovedklasse" for æteriske olier, som er et deodoriseringsmiddel, der bruges til at give dufte til
lokaler såvel som madvarer. Ligeledes er klassen hovedklasse for røgelse, der også fungerer som deodoriseringsmiddel.
Dog er undtagelsen, når der er tale om røgelse med desinficerende eller medicinsk effekt, i så fald klassificeres
varerne i klasse 5, da hovedformålet så ikke længere er deodoriserende. TMClass om røgelse i klasse 5
Klassen omfatter ligeledes toiletartikler i form af præparater til rengøring og kosmetisk pleje af hår og krop, såsom
shampoo, balsam, badesæbe og body lotion. Duftpræparater er også omfattet af klasse 3, f.eks. deodoranter,
antiperspiranter og parfume.
Særligt skal det bemærkes, at shampoo og sæbe altid er omfattet af klasse 3, også shampoo og sæbe til dyr. Selvom
det er medicinsk, klassificeres det ikke i klasse 5. Dette begrundes med, at hovedfunktionen i shampoo og sæbe altid
er rengøring af hår og krop. Modsat gælder det for medicinske cremer, som klassificeres i klasse 5, fordi deres
hovedformål er den medicinske effekt. TMClass om cremer i klasse 5
Denne klasse omfatter kosmetiske tandplejemidler, såsom tandpasta, tandblegende præparater mv. Det skal særligt
bemærkes, at medicinsk tandpasta ligeledes klassificeres i denne klasse, fordi hovedformålet med tandpasta stadigt
er kosmetisk pleje, og eventuelle andre effekter tandpastaen må have, f.eks. behandling af isninger, kun er
sekundære effekter. Tandlægematerialer f.eks. cement til tænder, tandfyldematerialer mv. klassificeres i klasse
5. TMClass om tandlægematerialer i klasse 5

Klasse 4 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 4
I Niceklassifikationens klasse 4 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv;
brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•
•

olier og fedtstoffer til industriel brug
brændstof
belysningsmidler

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•

visse specielle olier og fedtstoffer til industriel brug

Særlige forhold der kendetegner klassen
Er der tale om olie, fedtstoffer og smøremidler, der skal anvendes i industrien, vil klasse 4 typisk være den rette
klasse at klassificere varen i.
Det skal her bemærkes, at specielle olier, eksempelvis olier til belægning (klasse 2), kosmetiske olier (klasse 3),
medicinske olier (klasse 5) og spiselige olier (klasse 29) ikke hører til i denne klasse. Varens formål kan med andre
ord være afgørende for hvilken klasse varen klassificeres i.
Det er således afgørende at holde sig for øje hvad formålet med olien/smøremidlet er, for at kunne klassificere varen
korrekt.
Er varen et brændstof i form af eksempelvis benzin, dieselolie, briketter, ethanol, gas eller træ klassificeres denne i
klasse 4. Det afgørende er således varens formål, nemlig det at blive brugt som brændstof.
Klasse 4 omfatter tillige belysningsstoffer. Et belysningsstof kan eksempelvis omfatte propan, olier, gas, fedtstof,
voks eller andet brændstof til belysning samt stearinlys og væger til belysning. Det afgørende er, at formålet er
belysning.

Klasse 5 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 5
I Niceklassifikationens klasse 5 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
•

Farmaceutiske, medicinske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål;
diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til
spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering,
tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider

Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:

•
•
•
•
•
•

Hygiejniske præparater til personlig pleje, undtagen toiletartikler;
Bleer til spædbørn og inkontinente;
Deodoriseringsmidler, andre end til mennesker eller til dyr;
Kosttilskud, der er beregnet som tilskud til en normal kost eller som er gavnligt for helbredet;
Måltidserstatninger, diætetiske fødevarer og drikke, der er tilpasset medicinsk eller veterinær-medicinsk
brug:
Cigaretter uden tobak til medicinske formål.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•
•

Hygiejniske præparater, som er toiletartikler (kl. 3);
Deodoriseringsmidler til brug for mennesker eller dyr (kl. 3);
Støttende bandager (kl. 10).
Måltidserstatninger, diætetiske fødevarer og drikke, der ikke er til medicinsk eller veterinær-medicinsk brug
(Kl. 29, 30, 31, 32 eller 33).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Klasse 5 er hovedklasse for farmaceutiske og medicinske præparater til mennesker og dyr, desinfektionsmidler og
midler til bekæmpelse af skadedyr, svampe og ukrudt.
Denne klasse omfatter særligt farmaceutiske og medicinske præparater, hvilket er præparater, som lindrer, helbreder
eller forebygger sygdomme, sår mv. Dette kan f.eks. være "plaster" eller "forbindsstoffer" som er "imprægnerede med
farmaceutiske midler" eller "cremer til behandling af allergi".
Kosmetiske cremer klassificeres i klasse 3, mens klasse 5 indeholder cremer til medicinsk brug, da medicinske cremers
formål er behandling. TMClass for cremer i klasse 3. Medicinsk shampoo og sæbe klassificeres dog i klasse 3, fordi
præparaternes hovedformål anses for at være pleje/rengøring af hår og hud. TMClass for kosmetiske præparater med
medicinsk effekt i klasse 3
Kosttilskud og fødevarer
Denne klasse er hovedklasse for kosttilskud, og vi accepterer kosttilskud uden nærmere præcisering. Kosttilskud er
kendetegnet ved, at de supplerer den almindelige kost, f.eks. ved at tilføre vitaminer og at det ikke spises som
almindeligt mad. Det kan f.eks. være kosttilskud til medicinsk brug, f.eks. "kosttilskud til kolesterolkontrol", som
forebygger for højt kolesterol. Dog skal det bemærkes, at ikke-medicinsk kosttilskud, der eksempelvis hovedsageligt
er baseret på fisk eller grøntsager skal præciseres og klassificeres i klasse 29, og såfremt de hovedsageligt er baseret
på korn skal de præciseres og klassificeres i klasse 30.
Det samme gør sig gældende for funktionelle fødevarer. Funktionelle fødevarer er fødevarer, som er tilsat stoffer eller
på anden måde specielt udviklet til at have bestemte virkninger, samt kan fremme sundheden eller forebygge
sygdomme (fx hjerte- og karlidelser). Denne klasse er hovedklasse for funktionelle fødevarer, mens funktionelle
fødevarer uden medicinsk formål, og som hovedsageligt er baseret på f.eks. grøntsager eller korn skal præciseres og
klassificeres i henholdsvis klasse 29 og 30.
Denne klasse er hovedklasse for nutraceuticals, som er naturlige, fødevarebaserede stoffer, som har en medicinsk
indvirkning på kroppen. Da der udelukkende er tale om stoffer med medicinsk virkning, kan disse ikke klassificeres i
andre klasser end klasse 5.
Helsekost har, modsat kosttilskud og funktionelle fødevarer, ikke en hovedklasse, da helsekost kan være helt
almindelige fødevarer, f.eks. kan helsekost være gryn med særligt højt fiberindhold, som skal præciseres og
klassificeres i klasse 30, men det kan også være næringsmidler tilsat stoffer, som giver det en naturmedicinsk
virkning, og så skal det præciseres og klassificeres i klasse 5.

Medicinske instrumenter og apparater
Denne klasse er hovedklasse for farmaceutiske og medicinske præparater, dvs. f.eks. smertestillende medicin,
medicinske cremer mv. Derimod er medicinske instrumenter og apparater ikke omfattet af denne klasse. Disse hører
til i klasse 10. TMClass for medicinske intrumenter og apparater i klasse 10
Forbindinger og bandager
Forbindinger og bandager skal altid præciseres, således at det fremgår, om der er tale om bandager og forbindinger
til brug for sår. Disse klassificeres i klasse 5. Er der tale om støttende bandager eller forbindinger, f.eks. til en
knæskade, klassificeres disse i klasse 10.
Levende og kunstige implantater og organer
Denne klasse omfatter levende og biologiske organer og implantater. Dette vil f.eks. sige, at et hjerte fra en
organdonor præciseres og klassificeres i denne klasse. Derimod skal kunstige organer og implantater præciseres og
klassificeres i klasse 10, da alle former for proteser, både legemsdele, organer mv. klassificeres i klasse 10. TMClass
for kunstige legemsdele og organer i klasse 10
Maling med bakteriedræbende egenskaber
Bakteriedræbende midler klassificeres normalt i klasse 5, men "bakteriedræbende maling" klassificeres i klasse 2.

Klasse 6 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 6
I Niceklassifikationens klasse 6 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal
til jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd af uædle metaller; klejnsmedearbejder, små genstande af metal
(isenkramvarer); metalrør; pengeskabe; malm."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•

Klasse 6 omfatter hovedsageligt rå eller delvist forarbejdede uædle metaller, såvel som enkle produkter
heraf.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•
•

Bauxit (kl. 1).
Kviksølv, antimon, alkalimetaller og salte af alkalimetaller (kl. 1).
Bladmetaller og metalpulver til brug inden for maling, dekoration, trykning og kunst (kl. 2).
Visse varer fremstillet af uædle metaller, der er klassificeret i henhold til deres funktion eller formål (se den
alfabetiske liste).

Upræcise klassehovedtermer
Klasse 6 indeholdte tidligere én af de i alt 11 klassehovedtermer alle varemærkemyndighederne i EU udpegede som

upræcise, og dermed kunne disse ikke stå alene i varefortegnelsen, uden at være præciseret. Denne praksisændring
trådte i kraft den 1. januar 2014 i Danmark, og den 1. januar 2016 blev mange af disse taget ud af klassehovederne,
heriblandt varer af uædle metaller fra klasse 6.
Det er derfor ikke længere muligt at registrere et mærke for termen varer af uædle metaller, på trods af, at tidligere
registreringer kan indeholde denne term. Det må præciseres hvilke typer af varer der er tale om, som
eksempelvis byggematerialer af uædle metaller.

Særlige forhold der kendetegner klassen
Klasse 6 omfatter ikke alle varer lavet af metal, men kan opfattes som klassen for varer af metal, der ikke klassificeres
andetsteds efter deres formål. Der er ikke præcise retningslinjer, hvorfor det er vigtigt at bruge den alfabetiske liste,
til klassificering af disse typer varer. En overordnet betragtning kan dog være, at de mere grove varer af metal, går i
klasse 6, samt de varer nævnt i klassehovedet, som eksempelvis byggematerialer af metal og små isenkramvarer.
Der oplistes her et par eksempler på varer af metal der går i klasse 6, mens beslægtede varer er klassificeret efter
deres formål og derfor i andre klasser.
Klasse 6
Låse af metal
Telefonbokse af metal
Metalgelændere til badekar og brusere
Propper [stoppere] af metal

Riste af metal

Klokker af metal

Nøgleskilte af uædle metaller
Metalliske betjeningskæder til persienner
Stiger af metal

Andre klasser
Elektriske låse af metal (klasse 9)
Klassificeres efter elektronikken
Brusekabiner af metal (klasse 11)
Klassificeres efter det sanitære formål
Propper af metal til brusere, badekar og håndvaske (klasse
11)
Klassificeres efter det sanitære formål
Pejseriste af metal til brug i hjemmet (klasse 11)
Klassificeres sammen med pejse, der har et opvarmende
formål
Cykelklokker af metal (klasse 12)
Klassificeres sammen med cykler, der er et befordringsmiddel
og derfor klasse 12
Nøglevedhæng af metal (klasse 14)
Klassificeres som et pyntevedhæng
Gardinhægter af metal (klasse 20)
Klassificeres sammen med møbler, som tilbehør til gardiner
Møbler af metal (klasse 20)
Klassificeres under overbegrebet møbler, selvom de er lavet
af metal

Metalvarer vs. Varer af metal
Varer af metal, er en upræcis term, da det ikke fremgår hvilke typer varer der er tale om. Modsat er metalvarer
tilstrækkelig præcist, da der her er tale om branche bestemte varer, eksempelvis smedjevarer. Eksempler på
accepterede termer hvori indgår metalvarer: metalvarer til brug ved byggevirksomhed, metalvarer til brug ved byggeri,
og skiferhager [metalvarer].
Byggematerialer
Byggematerialer klassificeres i fire forskellige klasser, alt efter formål. Overordnet kan de fire klasser adskilles således:
•
•
•
•

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

6: Byggematerialer af metal (se alfabetisk liste).
17: Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; bøjelige slanger, ikke af metal.
19: Byggematerialer ikke af metal, herunder gulvbelægning.
27: Gulvbelægning til eksisterende gulve.

Klasse 7 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 7
I Niceklassifikationen klasse 7 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele
(ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner; salgsautomater."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•

dele af alle typer af motorer og maskiner;
elektriske rengøringsmaskiner og - apparater.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•

visse specielle maskiner og værktøjsmaskiner (se den alfabetiske liste);
håndværktøj og redskaber, der er hånddrevne(kl. 8);
motorer til befordringsmidler til brug på land (kl. 12).

Upræcise klassehovedtermer
Klasse 7 indeholder den upræcise klassehovedterm "maskiner". Alle varemærkemyndighederne i EU har udpeget 11
klassehovedtermer som upræcise. Termen kan derfor ikke længere stå alene i varefortegnelsen, uden at være
præciseret. Dette gælder også selvom tidligere registreringer kan indeholde denne term. Denne praksisændring trådte
i kraft den 1. januar 2014 i Danmark.
Maskiner skal derfor præciseres, eksempelvis ved at beskrive, hvad maskinen skal bruges til. Termerne
"landbrugsmaksiner" og "maskiner til forarbejdning af plastic" er eksempler på termer, der kan accepteres.

Særlige forhold der kendetegner klassen
Håndværktøj og redskaber
Er der tale om et håndværktøj eller et redskab, vil klasse 8 være den rette klasse at klassificere varen i. Eksempelvis
klassificeres varen "elektrisk hårklipper" i klasse 8, da Nice-systemet anser denne for et håndværktøj og ikke en
maskine. At en elektrisk hårklipper er drevet af en lille motor ændrer ikke herpå. Er der derimod tale om en
elektrisk rengøringsmaskine, som f.eks. en vaske- eller opvaskemaskine, er klasse 7 den rigtige klasse.
Motorer til befordringsmidler til brug på land
Hvis der er tale om en motor, beregnet til et befordringsmiddel til brug på land, eksempelvis motorer til biler, cykler,
motorcykler og kørestole, skal varen klassificeres i klasse 12. Andre motorer til befordringsmidler, fx "flymotorer" og
"bådmotorer" klassificeres i klasse 7. Afgørende for hvorvidt man skal klassificere varen "motor" i klasse 7 eller 12 er
altså, om motoren skal bruges til landkøretøjer, andre køretøjer eller til maskiner. Af samme årsag skal det
præciseres i en ansøgning, hvilken type motor der er tale om.
3D Printere
Printere klassificeres normalt i klasse 9, da de er et fotografisk og/eller optisk apparat. 3D-printere og 3Dprinterpenne klassificeres i klasse 7, da der er tale om en maskine.

Klasse 8 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 8
I Niceklassifikationens klasse 8 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
Håndværktøj og redskaber (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barberknive og maskiner.
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•

knivsmedevarer, gafler og skeer af ædle metaller;
elektriske barbermaskiner og hårklippere (håndværktøj).

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•
•
•
•

visse specielle instrumenter (se den alfabetiske liste)
værktøjsmaskiner og motordrevne redskaber (kl. 7)
kirurgiske knive (kl. 10)
sidevåben i form af skydevåben (kl. 13)
papirknive (kl. 16)
fægtevåben (kl. 28)

Særlige forhold der kendetegner klassen
Ædle metaller og legeringer heraf
Klasse 14 omfatter hovedsagligt ædle metaller og legeringer heraf. Her tænkes eksempelvis på "smykker", "ure" og
"juveler". Man kan have den tanke, at eksempelvis en gaffel af guld således skal klassificeres i klasse 14, da den er
lavet af et ædelt metal. Dette er dog ikke tilfældet. Det afgørende her er nemlig, hvad produktet skal bruges til, og
ikke hvad det er lavet af. En gaffel af guld skal klassificeres i klasse 8.
Knivsmedevarer, gafler og skeer
Alle typer af bestik, køkkenknive og redskaber til tilberedning af mad går hovedsagligt i klasse 8. Dog klassificeres
serveringsredskaber, eksempelvis "salatbestik" og "serveringsskeer", i klasse 21. Det er desuden værd at bemærke, at
"engangsservice af plastic" også går i klasse 8. Herudover indeholder klasse 8 også skarpe og stumpe våben, her
tænkes eksempelvis på "knive", "sabler" og "bajonetter". Er der tale om fægtevåben er klasse 28 den rigtige klasse,
fordi der er tale om sportsudstyr. Er der tale om kirurgiske knive i form af eksempelvis kirurgiske "skalpeller" er klasse
10 den relevante klasse. Afgørende for, i hvilken klasse en kniv skal klassificeres, er altså hvad kniven skal bruges til.
Håndværktøj
Hånddrevet værktøj og redskaber skal som udgangspunkt klassificeres i klasse 8. Her tænkes eksempelvis på
"skruetrækkere", "koben" eller "hammere". Hvis værktøjet er motordrevet, vil den rette klasse ikke længere være
klasse 8, men derimod klasse 7, da værktøjet får karakter af maskiner.
Klasse 9 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 9
I Niceklassifikationens klasse 9 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt
apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning;

apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af
elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til
optagelse; CD'er, DVD'er og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til mønt-opererede apparater;
kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•
•
•
•

apparater og instrumenter til videnskabelig forskning i laboratorier;
apparater og instrumenter til manøvrering af skibe, såsom apparater og instrumenter til måling og
transmission af ordrer;
vinkelmålere;
hulkortmaskiner til kontorbrug;
alle former for computerprogrammer og software uanset optagemedie eller måde disse udbredes på, dvs.
software lagret på magnetiske medier eller downloaded fra et fjern-computernetværk.

Endvidere fremgår det at de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•

følgende elektriske apparater og instrumenter:

a) elektromekaniske apparater til køkkenbrug (kværne og miksere til næringsmidler, frugt-pressere, elektriske
kaffemøller etc.), og visse andre apparater og instrumenter drevet af en elektrisk motor. Disse klassificeres i klasse 7;
b) apparater til pumpning eller dosering af brændstof (kl. 7);
c) elektriske barbermaskiner, hårklippere (håndredskaber) og strygejern (kl. 8);
d) elektriske apparater til rumopvarmning eller til opvarmning af væsker, til madlavning, til ventilation m.v. (kl. 11);
e) elektriske tandbørster og kamme (kl. 21).
•
•
•

ure og andre kronometriske instrumenter (kl. 14);
kontrolure (kl. 14);
underholdningsapparater til brug med eksterne skærme eller monitorer (kl. 28).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Elektriske varer
At en vare er elektrisk betyder ikke, at denne varer nødvendigvis klassificeres i klasse 9. Fx klassificeres "elektriske
sakse", "elektrisk piskere" og "elektriske vinduesåbnere" i klasse 7, "elektriske glattejern til hår" i klasse 8 og
elektriske lommelygter i klasse 11.
Software
Software kan stå alene i klasse 9. Uanset hvad softwaren skal bruges til, eller hvilke programmer der ligger
på. Spillesoftware går i klasse 9, men apparaterne til at spille spillet på, klassificeres i klasse 28, uanset om
spilleapparatet har sin egen monitor eller ej.
Hvis indehaver ønsker selve tjenesteydelsen at tilvejebringe software på internettet, så andre kan anvende dette, så
klassificeres dette i klasse 42 i form af termen "stillen software til rådighed på et globalt computernetværk". Læs
mere om software i brugerbrev af februar 2009.

Computer hardware
"Computer hardware" er en acceptabel term. Derimod accepteres termen "hardware" ikke, da dette også kan være fx
isenkramvarer eller jernvarer.
Bankkort, hævekort, kontokort o.lign. i klasse 9.
Disse termer skal præciseres med "kodede" eller "magnetiske" for at adskille dem fra de kort, der er af papir, karton
eller plastic, og som ikke er beregnet til specifikke formål. Disse klassificeres i klasse 16. Nøglekort af plastic, ikkekodede og ikke magnetiske, klassificeres i klasse 20.
Computertaksker
Computertasker klassificeres i klasse 9, hvis de er specielt udformede til computere, mens de klassificeres i klasse 18,
hvis de ikke er specielt udformede til computere.
De korrekte termer er således:
•
•

Computertasker (specielt udformede), klasse 9
Computertasker (ikke specielt udformede), klasse 18

Smartwatches
"Smartwatches" klassificeres i klasse 9. Udover at det er tale om et ur, er der også tale om et "wearable computing
devices", hvori der er inkorporeret andre funktioner som fx en browser og adgang til internet, diverse målere
(eksempelvis puls- eller blodtryksmåler), eller en telefon. Derfor kan det ikke længere siges, at et smartwatch's
primære funktion er et ur, der er derimod tale om et stykke bærbart computerudstyr, som også bruges som et ur.
Klasse 10 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 10
I Niceklassifikationens klasse 10 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
•

Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; kunstige lemmer, øjne og
tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer.

Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•
•

Specielle møbler til medicinsk brug;
Hygiejniske artikler af gummi (se den alfabetiske liste)
Støttende bandager.

Særlige forhold der kendetegner klassen
Klasse 10 er hovedklasse for medicinske apparater og instrumenter, samt kunstige lemmer og organer.
Denne klasse er hovedklasse for medicinske apparater og instrumenter, f.eks. klassificeres en skalpel til kirurgi i
denne klasse.
Derimod er medicinske og farmaceutiske præparater ikke omfattet af denne klasse. Disse hører til i klasse 5. Et
eksempel herpå er bandager. Forbindinger og bandager skal altid præciseres, således at det fremgår, om der er tale
om bandager og forbindinger til brug for sår. Disse klassificeres i klasse 5. Er der tale om støttende bandager eller
forbindinger, f.eks. til en knæskade , klassificeres disse i klasse 10. TMClass for medicinske og farmaceutiske
præparater i klasse 5

Denne klasse omfatter særligt apparater til kirurgisk, medicinsk, odontologisk og veterinær brug, f.eks. "apparater til
ultralydsbehandling" og "røntgenapparater til medicinsk brug". Dog skal det bemærkes, at det kun er apparater til
medicinsk brug, der klassificeres i klasse 10, og disse skal derfor præciseres. Andre apparater klassificeres som
udgangspunkt i klasse 9, f.eks. er "røntgenapparater, som ikke har medicinsk formål" et apparat til optagelse, som
har hovedklasse i klasse 9. TMClass for røntgenapparater i klasse 9
Levende og kunstige implantater og organer
Denne klasse omfatter kunstige organer og implantater. Derimod omfatter klassen ikke levende organer og
implantater, disse klassificeres i klasse 5. Dette vil f.eks. sige, at et hjerte fra en organdonor præciseres og
klassificeres i denne klasse. TMClass for levende implantater i klasse 5
Møbler og kørestole
Denne klasse omfatter særligt specielle møbler til medicinsk og kirurgisk brug, f.eks. "senge, specielt udformet til
medicinske formål". Møbler, herunder også senge har klasse 20 som hovedklasse, og det er derfor kun særligt
udformede møbler til medicinsk og kirurgisk brug, der skal klassificeres i klasse 10. Disse skal derfor præciseres, så
det er klart, de er særligt udformede. TMClass om møbler i klasse 20
Denne klasse omfatter ligeledes særligt udformede stole til medicinske formål. Det skal dog bemærkes, at kørestole
ikke klassificeres i denne klasse, men derimod i klasse 12. Dette begrundes med, at en kørestols hovedformål er
befordring af personer, som ikke kan gå selv. Selvom dette også kan anses som medicinsk brug, er dette kun et
sekundært formål. TMClass om kørestole i klasse 12
Legetøj til seksuel brug
Denne klasse omfatter særligt sexlegetøj, såsom "sexdukker" og "kunstige penisser som hjælpemiddel til seksuel
stimulering til brug for voksne". Det skal bemærkes, at det kun er legetøj til brug for seksuel stimulering, der
klassificeres i denne klasse, og dette skal derfor fremgå klart af varefortegnelsen. Andet legetøj har hovedklasse i
klasse 28. TMClass for legetøj i klasse 28. Begrundelsen for at sexlegetøj klassificeres i klasse 10 er, at dets
hovedformål er at give en terapeutisk eller medicinsk virkning i form af stimulans.

Klasse 11 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 11
I Niceklassifikationens klasse 11 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, madlavning, køling, tørring, ventilation og vand-forsyning,
samt til sanitære formål."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•
•
•
•

luftkonditioneringsapparater
sengevarmere, varmedunke, varmebækkener, elektriske eller ikke-elektriske
elektrisk opvarmede puder og tæpper, ikke til medicinske formål
elektriske kedler
elektrisk kogegrej

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•

dampproducerende apparater (dele af maskiner) (kl. 7)
elektrisk opvarmede beklædningsgenstande (kl. 9)

Særlige forhold der kendetegner klassen
Særligt om apparater til opvarmning, køling, tørring og ventilation
Klasse 11 omfatter forskellige konditioneringsapparater uanset deres form og slutplacering. Eksempelvis klassificeres
aircondition systemer i klasse 11 uanset om de er til biler eller bygninger. "Interne afkølingsventilatorer til
computere" klassificeres dog i klasse 9, da disse er en hardwaredel til computere. Vær også opmærksom på, at klasse
11 ikke omfatter ovne til laboratoriebrug, som klassificeres i klasse 9.
Særligt om apparater til madlavning
Klasse 11 omfatter tillige elektriske madlavningsapparater. Et madlavningsapparat er karakteriseret ved at det
færdiggør maden. Det vil altså sige, at vaffeljernet, bagemaskinen og sandwichristeren klassificeres i klasse 11,
ligesom elektriske gryder og pander og elektriske køkkenmaskiner til madlavning klassificeres i klasse 11. Derimod skal
ikke-elektriske gryder og pander klassificeres i klasse 21. Røremaskinen og blenderen klassificeres i henholdsvis klasse
7 og 21 afhængig af om de er elektriske eller ikke-elektriske, da disse varer ikke "færdiggør" maden, men blot
"tilbereder" den.
Klasse 12 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 12
I Niceklassifikationens klasse 12 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Befordringsmidler; anordninger til befordring på land, i luften eller til vands."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•
•

motorer til befordringsmidler til brug på land
koblinger og transmissionsdele til befordringsmidler til brug på land
luftpudefartøjer

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•
•
•

visse specielle befordringsmidler, der ikke er til transportformål (se den alfabetiske liste)
visse dele til befordringsmidler (se den alfabetiske liste)
jernbanemateriel af metal (kl. 6)
motorer, koblinger og transmissionsdele, som ikke er til befordringsmidler til brug på land (kl. 7)
dele af alle typer af motorer og maskiner (kl. 7)

Særlige forhold der kendetegner klassen
Omfattet af klasse 12 er eksempelvis cykler, barnevogne, løbehjul, kørestole, knallerter, biler, tog, skibe og
flyvemaskiner. Derimod er landbrugsmaskiner ikke omfattet af klasse 12, men af klasse 7, da disse betragtes som
maskiner og ikke befordringsmidler. Tilsvarende klassificeres "brandbiler" i klasse 9, uanset at de transporterer
brandmænd og brandslukningsmateriale, idet hovedformålet med brandbiler er at slukke brande.

Klasse 12 omfatter tillige motorer til befordringsmidler til brug på land og dele til disse. Derimod skal motorer,
koblinger og transmissionsdele til brug for andre køretøjer end landkøretøjer klassificeres i andre klasser end klasse
12. Eksempelvis klassificeres motorer til fly og både i klasse 7.
Derudover skal man holde sig for øje, at visse dele af motorer og maskiner, herunder eksempelvis pumper til køling,
oliefiltre og vandpumper til motorer samt eldrevne og motordrevne save, klassificeres i klasse 7 - også for så vidt
disse skal anvendes til en motor til et landkøretøj. Disse dele skal derimod ikke forveksles med sådanne dele, som
ikke er en del af motoren, men som blot anvendes i forbindelse med en motor. Her kan eksempelvis nævnes
startkabler og sensorer til motorer, som derimod klassificeres i klasse 9.
Det er således vigtigt, at skelne mellem om der er tale om et køretøj med det formål at befordre noget eller nogen,
ligesom det er vigtig at skelne mellem om der er tale om en motor, til brug for et befordringsmiddel til brug på land,
eller til brug i luften eller til vands.
Klasse 13 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 13
I Niceklassifikationen anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Skydevåben; ammunition og projektiler; sprængstoffer; fyrværkerigenstande."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•

skydevåben
pyrotekniske produkter

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•

tændstikker

Særlige forhold der kendetegner klassen
Våben
Alle former for våben går som udgangspunkt i klasse 13. Blandt andet kan nævnes "geværer", "flammekastere" og
"gasbomber". Man skal dog være opmærksom på, at "skarpe og stumpe våben", også kendt som blankvåben, som
hovedregel går i klasse 8. Her tænkes bl.a. på hug- og stikvåben som eksempelvis "knive", "sabler" og "bajonetter".
Pyrotekniske produkter
Klasse 13 indeholder alle de pyrotekniske produkter. Ved et "pyroteknisk produkt" forstås et produkt, der indeholder
eksplosivstoffer eller en eksplosiv blanding af stoffer beregnet til at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg. Her tænkes
eksempelvis på "fyrværkeri". Dog er visse produkter, der måske kunne forbindes med fyrværkeri, undtaget af klasse
13. Det drejer sig bl.a. om "knallerter [fyrværkeri]" og "bordbomber", der begge skal klassificeres i klasse 28. Dette
skyldes, at en bordbombe anses for en festartikel og ikke et pyroteknisk produkt.
Tilbehør til våben
Som udgangspunkt skal tilbehør klassificeres i samme klasse, som det produkt tilbehøret vedrører. Eksempelvis går
"tasker til skydevåben" i klasse 13 (våben), da tasken er tilbehør til skydevåbnet.
Man skal dog være opmærksom på, at visse typer af tilbehør til våben anses for en selvstændig vare uden tilknytning
til klasse 13. Eksempelvis kan nævnes "kikkertsigte" og "infrarøde anordninger til sigtevåben", der begge går i klasse
9 og ikke klasse 13. Heller ikke "våbenskabe" klassificeres i klasse 13. Uanset at de er specialfremstillet til våben og
udelukkende kan indeholde disse, klassificeres de i klasse 20 som et møbel.

Våben til sport
Visse våben til sport klassificeres i klasse 28. Eksempelvis går "harpungeværer [våben]" i klasse 13, mens
"harpungeværer [sportsartikler]" går i klasse 28. Også "Paintball-pistoler" anses for at være en sportsartikel og
klassificeres i klasse 28.

Klasse 14 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 14
I Niceklassifikationens klasse 14 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Ædle metaller og legeringer heraf juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter".
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
Klasse 14 omfatter hovedsageligt ædle metaller, varer af ædle metaller eller overtrukket hermed og juvelerarbejder og
smykker og ure i almindelighed.
Denne klasse omfatter særligt:
•
•

juvelerarbejder og smykker (dvs. uægte smykker, smykker af ædle metaller og ædelstene);
manchetknapper, slipsenåle.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
•

•

visse varer af ædle metaller, som er klassificeret i henhold til funktion eller formål (se den alfabetiske liste);
fx metal i folier og pulver til brug inden for maling, dekorattion, trykning og kunst (kl. 2); guldamalgam til
brug for tandlæger (kl. 5); knivsmedevarer, gafler og skeer (kl. 8); elektriske kontakter (kl. 9); skrivepenne
af guld (kl. 16); tepotter (kl. 21); guld- og sølvbroderi (kl. 26); cigarkasser (kl. 34)
kunstgenstande, ikke af ædle metaller (klassificeres efter det materiale, som de består af).

Upræcise klassehovedtermer
Klasse 14 indeholdte én af de i alt 11 klassehovedtermer alle varemærkemyndighederne i EU udpegede som upræcise,
og dermed kunne disse ikke stå alene i varefortegnelsen, uden at være præciseret. Denne praksisændring trådte i
kraft den 1. januar 2014 i Danmark, og den 1. januar 2016 blev mange af disse taget ud af klassehovederne,
heriblandt "varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser)" fra klasse 14.
Det er derfor ikke længere muligt at registrere et mærke for termen "varer af ædle metaller eller varer overtrukket
hermed (ikke indeholdt i andre klasser)", på trods af, at tidligere registreringer kan indeholde denne term. Det må
præciseres hvilke typer af varer der er tale om, som eksempelvis "kunstgenstande af ædle metaller".

Særlige forhold der kendetegner klassen
Som beskrevet ovenfor omfatter klasse 14 særligt varer af ædle metaller, smykker m.v. hvilke naturligt har en
forbindelse til hinanden. I denne sammenhæng skal det dog bemærkes, at smykker ikke alene af ædle metaller, men
også af alle andre materialer forefindes i klasse 14. Dette gælder f.eks. lædersmykker i form af armbånd samt smykker
af uædle metaller og similismykker.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at ikke alle varer af ædle metaller skal placeres i klasse 14. Som ovenfor anført skal
disse klassificeres i henhold til deres funktion eller formål. Således vil det forhold, at et materiale udgør et ædelt
metal eller er belagt hermed, ikke betyde at varen uden videre skal placeres i klasse 14, f.eks. hører "skrivepenne af
guld" til i klasse 16. Det samme gør sig gældende for ædelsten, hvor diamanter i form af rå ædelsten eller ædelsten i
smykker findes i klasse 14, men hvis funktionen med ædelstenen er som værktøj, for eksempel som glasskærer,
placeres den i klasse 7.
Herudover hører også ure til i klasse 14. Alle ure vil som udgangspunkt findes i denne klasse, hvorfor der indgår alt
fra digitale armbåndsure til mekaniske bornholmerure i klassen. Til disse varer er det værd at bemærke, at såfremt
hovedformålet med uret er at vise klokken vil de skulle klassificeres i klasse 14. Ure der også har en indbygget
funktion af stopur eller kompas, vil derfor skulle klassificeres i klasse 14 såfremt uret primært er konstrueret til at
vise tiden. Omvendt vil f.eks. "smartwatches" skulle klassificeres i klasse 9, da disse udgør en teknologisk vare hvis
formål rækker ud over primært, at virke som et ur.

Klasse 15 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 15
I Niceklassifikationens klasse 15 anvendes følgende eksempel på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Musikinstrumenter."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•
•

mekaniske pianoer og tilbehør dertil;
spilledåser;
elektriske og elektroniske musikinstrumenter.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•

apparater til optagelse, transmission, forstærkning og gengivelse af lyd (kl. 9).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Forholdet til klasse 9 og 18
Som klassehovedet indikerer omfatter klassen hovedsageligt musikinstrumenter, dvs. musikinstrumenter af enhver art,
som fx guitarer, cembaloer, bongotrommer, lirekasser og triangler, også selvom disse måtte være mekaniske eller
elektroniske. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at klasse 15 ikke omfatter de apparater, der anvendes til at
optage og gengive lyd, der klassificeres i klasse 9.
Derimod indeholder klasse 15 også en lang række øvrige produkter med relation til musikinstrumenterne, også
selvom disse ikke i sig selv kan betegnes som musikinstrumenter, eksempelvis "apparater til at vende nodeblade",
"buer til musikinstrumenter" og "dirigentstokke". Også diverse dele til instrumenter klassificeres i klasse 15,
eksempelvis "tangenter" eller "resonansbunde".
Hertil kommer, at klasse 15 også omfatter tasker, når disse er specielt udformet til instrumenter. Da klasse 18 er
"hovedklasse" for varen "tasker" gælder det dog, at det i klasse 15 skal være nærmere specificeret, at tasken er
specialudformet, eksempelvis "guitartasker". Er der ikke som sådan tale om en taske, kan formuleringen "etuier og
bærekasser til musikinstrumenter" også accepteres i klasse 15

Klasse 16 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 16
I NiceklassifikationenS klasse 16 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Papir og pap; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer(skriveredskaber og papirvarer);
klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og
kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til
emballeringsbrug; tryktyper; klichéer."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
Klasse 16 omfatter hovedsageligt papir og pap, varer fremstillet af disse materialer samt kontorartik-ler.
Denne klasse omfatter særligt:
•
•
•
•

Papirknive;
Duplikatorer;
Plastic i ark samt sække og poser, alt til brug som emballage;
Bordlinned af papir.

Endvidere fremgår det at de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•
•

Visse varer fremstillet af papir og pap , som er klassificeret i henhold til funktion eller formål (se den
alfabetiske liste);
Malinger (kl. 2);
Håndværktøj for kunstnere (fx spartler, billedhuggermejsler) (kl. 8);
Sengelinned af papir (kl. 24).

Upræcise klassehovedtermer
Klasse 16 indeholdte tidligere én af de i alt 11 klassehovedtermer alle varemærkemyndighederne i EU udpegede som
upræcise, og dermed kunne disse ikke stå alene i varefortegnelsen, uden at være præciseret. Denne praksisændring
trådte i kraft den 1. januar 2014 i Danmark, og den 1. januar 2016 blev mange af disse taget ud af klassehovederne,
heriblandt varer heraf [papir og pap] fra klasse 16.
Det er derfor ikke længere muligt at registrere et mærke for termen varer heraf [papir og pap], på trods af, at tidligere
registreringer kan indeholde denne term. Det må præciseres hvilke typer af varer der er tale om, som
eksempelvis affaldsposer af papir eller stilehæfter.

Særlige forhold der kendetegner klassen
Whiteboards
Alle typer af whiteboards klassificeres i klasse 16, fx magnetiske whiteboards.
Folier og film
"Folier af regenereret cellulose til indpakning", "vandtæt film af plastic til indpakning" og "film til indpakning af
næringsmidler" klassificeres i klasse 16. Dog klassificeres folier og film til andre formål end til indpakning i andre
klasser, afhængig af materialet og formålet.

"Festartikler af papir"
Disse klassificeres ikke i klasse 16, men i klasse 28. Papirhatte, serpentiner og lignende festartikler klassificeres i
klasse 28, uanset at de er fremstillet af papir, og uanset de forhandles i visse butikker, der er specialiseret i
papirvarer. "Papirservietter til bordbrug" klassificeres i klasse 16, også selv om det er til brug for festborde.
Servietter
Papirservietter til fjernelse af make-up og andre kosmetiske formål klassificeres i klasse 16, så længe de ikke er
imprægnerede. Servietter, der er imprægnerede, klassificeres i samme klasse, som det servietten er imprægneret med.
Fx servietter imprægneret med make-up fjerner klassificeres i klasse 3, og servietter imprægneret med medicinske
lotioner klassificeres i klasse 5.
Penge
"Pengesedler", "frimærker", "pengeclips", også "pengeclips af ædle metaller" klassificeres i klasse 16. "Bakker til
sortering og optælling af penge", "møntmåtter" og "mønttutter" anses for at være en kontorartikel og klassificeres i
klasse 16. Derimod klassificeres "mønter" i klasse 14.
Klasse 17 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 17
I Niceklassifikationens klasse 17 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Uforarbejdet og halvforarbejdet kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt erstatningsstoffer for alle disse
materialer; plastic i ekstruderet form til brug i fabrikation; tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; bøjelige
slanger, ikke af metal."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•
•
•

Klasse 17 omfatter hovedsageligt elektriske, varme- og lydisolerende materiale og plastic i form af ark,
blokke og stænger til brug i fabrikation, og varer fremstillet af materialer i denne klasse.
Gummi til slidbanepålægning på dæk.
Polstrings- og stopningsmateriale af gummi eller plastic.
Flydende forureningshindrende spærringer.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•

Visse varer fremstillet af materialer i denne klasse, som er klassificeret i henhold til deres funktion eller
formål (se den alfabetiske liste).

Upræcise klassehovedtermer
Klasse 17 indeholdte én af de i alt 11 klassehovedtermer alle varemærkemyndighederne i EU udpegede som upræcise,
og dermed kunne disse ikke stå alene i varefortegnelsen, uden at være præciseret. Denne praksisændring trådte i
kraft den 1. januar 2014 i Danmark, og den 1. januar 2016 blev mange af disse taget ud af klassehovederne,
heriblandt kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke
indeholdt i andre klasser, fra klasse 17.
Det er derfor ikke længere muligt at registrere et mærke for termen (...) varer fremstillet af disse materialer og ikke
indeholdt i andre klasser, på trods af, at tidligere registreringer kan indeholde denne term. Det må præciseres hvilke
typer af varer der er tale om, som eksempelvis fleksible gummislanger.

Særlige forhold der kendetegner klassen
Forholdet mellem klasse 6 - 17 - 19 - byggematerialer
Klasse 17 indeholder ikke byggematerialer af metal (klasse 6), eller byggematerialer ikke af metal (klasse 19), men
har alligevel et overlap til disse klasser, særligt klasse 19. Klasse 17 indeholder nemlig tætnings-, paknings- og
isoleringsmaterialer; bøjelige slanger, ikke af metal. Disse varer kunne opfattes som byggematerialer, men skal
klassificeres efter deres funktion og derfor ikke i klasse 6 eller 19. Se eventuelt den alfabetiske liste, ved
klassificering af bygningsmaterialer, for at adskille klasse 6, 17 og 19.
Klasse 18 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 18
I Niceklassifikationen anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Læder og læderimitationer; skind, huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske;
seletøj og sadelmagervarer."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•
•

Læder, læderimitationer,
rejseartikler, ikke indeholdt i andre klasser
Sadelmagervarer

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•

Beklædning, fodtøj, hovedbeklædning (se den alfabetiske liste).

Upræcise klassehovedtermer
Klasse 18 indeholdte tidligere én af de i alt 11 klassehovedtermer alle varemærkemyndigheder i EU udpegede som
upræcise, og dermed kunne disse ikke stå alene i varefortegnelsen, uden at være præciseret. Denne praksisændring
trådte i kraft den 1. januar 2014 i Danmark, og den 1. januar 2016 blev mange af disse taget ud af klassehovederne,
heriblandt "Varer fremstillet af læder og læderimitationer (ikke indeholdt i andre klasser)"
Det er derfor ikke længere muligt at registrere et mærke for termen varer fremstillet af læder og læderimitationer (ikke
indeholdt i andre klasser), på trods af, at tidligere registreringer kan indeholde denne term. Det må præciseres hvilke
typer af varer der er tale om, som eksempelvis dokumentmapper (lædervarer).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Særligt skal bemærkes, at tasker som udgangspunkt klassificeres i klasse 18, uanset det materiale som de er lavet af.
Såfremt taskerne er specielt udformet til en specifik vare, klassificeres taskerne i den samme klasse som varen
klassificeres i eksempelvis "Tasker til golfkøller (kl. 28). Det samme gør sig gældende for étuier, æsker og andre
beholdere, der er specielt udformet eller tilpasset til at indeholde en specifik vare eksempelvis "Étuier til ketjsere"
(kl. 28).
Klasse 18 indeholder ikke beklædningsgenstande til mennesker, selvom disse er fremstillet af læder. Sådanne varer
klassificeres som udgangspunkt i klasse 25. Det skal dog bemærkes, at beklædningsgenstande til dyr klassificeres i
klasse 18.
Visse varer af læder med en særlig tilknytning til en specifik vare klassificeres i andre klasser, eksempelvis "urremme
af læder" (kl. 14), og "bordskånere af læder" (kl. 21).

Klasse 19 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 19
I Niceklassifikationens klasse 19 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen;
transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal)."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•
•
•
•
•

Klasse 19 omfatter hovedsageligt byggematerialer, ikke af metal.
Halvforarbejdet træ (fx bjælker, planker og paneler).
Finér.
Glas til bygningsbrug (fx gulvfliser og glastegl).
Glasgranulater til vejmarkering.
Brevkasser af murværk.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•

Konserveringspræparater og vandtætningspræparater til cement (kl. 1).
Brandbeskyttende præparater (kl. 1).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Forholdet mellem klasse 6 - 17 - 19 - 27 - byggematerialer
Klasse 6 indeholder byggematerialer af metal, klasse 17 indeholder tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer;
bøjelige slanger, ikke af metal, mens klasse 19 indeholder byggematerialer ikke af metal.
Dermed skal alle byggematerialer, der ikke er omfattet af klasse 6 eller 17 (altså byggematerialer der ikke er af
metal, ikke er tætnings-, paknings- eller isoleringsmaterialer, og ikke er bøjelige slanger (ikke af metal))
klassificeres i klasse 19 (se nærmere nedenfor omkring gulvbelægning).
Se eventuelt den alfabetiske liste, ved klassificering af bygningsmaterialer, for at adskille klasse 6, 17 og 19.
I forhold til gulvbelægning, kan følgende eksempler påvise de fire forskellige muligheder for klassificering af
gulvbelægning der er, alt afhængig af materiale:
•
•
•
•

Gulvbelægning af metal (klasse 6)
Isolerende gulvbelægning (klasse 17)
Gulvbelægning af gummi og træ (klasse 19)
Gulvbelægninger af gummi (klasse 27) - ovenpå eksisterende gulv

Klasse 20 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 20
I Niceklassifikationens klasse 20 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Møbler, spejle, billedrammer; uforarbejdet og halvforarbejdet horn, ben, elfenben, hvalben eller perlemor; skaller og
skjold; merskum; gult rav".

Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
Klasse 20 omfatter hovedsageligt møbler og dele dertil såvel som visse varer fremstillet af træ, kork, rør, spanskrør,
vidje, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor, merskum og erstatninger for alle disse
materialer, eller af plastic.
Denne klasse omfatter særligt:
•
•
•
•
•

møbler af metal og campingmøbler;
sengeudstyr(fx madrasser, springmadrasser og puder);
spejle, møbler og toiletspejle;
nummerplader, ikke af metal;
brevkasser, ikke af metal og ikke af murværk.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
•
•

•
•
•
•

visse spejle, som er klassificeret i henhold til deres funktion eller formål (se den alfabetiske liste);
visse varer fremstillet af træ, kork, rør, spanskrør, vidje, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav,
perlemor, merskum og erstatninger for alle disse materialer, eller af plastic som er klassificeret i henhold til
deres funktion eller formål (se den alfabetiske liste)
specialmøbler til laboratorier (kl. 9);
special møbler til medicinsk brug (kl. 10);
sengelinned (kl. 24);
dundyner (kl. 24).

Upræcise klassehovedtermer
Klasse 20 indeholdte én af de i alt 11 klassehovedtermer alle varemærkemyndighederne i EU udpegede som upræcise,
og dermed kunne disse ikke stå alene i varefortegnelsen, uden at være præciseret. Denne praksisændring trådte i
kraft den 1. januar 2014 i Danmark, og den 1. januar 2016 blev mange af disse taget ud af klassehovederne,
heriblandt varer(ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben,
skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic fra klasse 20.
Det er derfor ikke længere muligt at registrere et mærke for termen varer(ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork,
rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt
erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic på trods af, at tidligere registreringer kan indeholde denne term.
Det må præciseres hvilke typer af varer der er tale om, som eksempelvis statuetter af træ.

Særlige forhold der kendetegner klassen
Som udgangspunkt skal alle møbler klassificeres i klasse 20. Dette gælder almindeligt inventar som benyttes i
hjemmet eller i erhvervsmæssig sammenhæng. Der skelnes heller ikke mellem om møblerne er til indendørs eller
udendørs brug. Hertil er det dog vigtigt, at holde sig for øje, at såfremt møblerne har en særlig funktion eller formål
skal de klassificeres herefter. Dette gælder f.eks. senge, specielt udformet til medicinsk brug, som hører til i klasse 10.
Møbler tilsigtet dyr findes også i klasse 20, for eksempel dyrehuse og senge til dyr. For så vidt angår bokse til heste, i
form af stalde, skal det dog bemærkes, at disse klassificeres i klasse 6 eller 19 alt efter hvilket materiale de er
fremstillet af. Dette eftersom at stalde nærmere forekommer som bygninger, bygningsinventar, end almindeligt
inventar og møbler.
Senge og udstyr til senge går i klasse 20. Udstyret gælder de varer som er en del af selve sengen, f.eks. sengerammer
og sengelameller. Disse varer skal skelnes fra tilbehør som almindeligvis benyttes med senge. Dette være sig dyner,

linned og lignende, som klassificeres i klasse 24 med andre tekstilvarer. Det skal dog i denne sammenhæng holdes for
øje, at puder, modsat dyner, er klassificeret i klasse 20.
Køkken og bademøbler
Skabe og hylder til bad og køkken klassificeres i klasse 20. Andet inventar, såsom vaske, emhætter og komfurer
klassificeres ikke i klasse 20.

Klasse 21 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 21
I Niceklassifikationens klasse 21 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster (undtagen malerbørster);
børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; uforarbejdet eller halvforarbejdet glas (undtagen glas
til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik".
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
Klasse 21 omfatter hovedsageligt små, håndbetjente redskaber og apparater til husholdnings- og køkkenbrug såvel
som toiletredskaber, glas- og porcelænsvarer.
Denne klasse omfatter særligt:
•
•
•
•

redskaber og beholdere til husholdnings- og køkkenbrug, fx køkkenredskaber, spande, pander og gryder af
jern, aluminium, plastic og andre materialer, små håndbetjente apparater til hakning, maling eller presning;
elektriske kamme;
elektriske tandbørster;
Stativer til fade og karafler.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
•
•
•
•
•
•

visse varer af glas, porcelæn og keramik som er klassificeret i henhold til deres funktion eller formål (se den
alfabetiske liste);
midler til rengøring, sæbe m.v. (kl. 3);
små apparater til hakning, maling eller presning som er drevet ved elektricitet (kl. 7);
barberknive og barbermaskiner, klippemaskiner (håndredskaber), metalredskaber til manicure og pedicure (kl.
8);
elektriske koge- og stegeredskaber (kl. 11);
toiletspejle (kl. 20).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Som det fremgår ovenfor, omfatter klasse 21 mange husholdnings- og køkkenredskaber, heriblandt service (spisestel)
i form af glas og tallerkener. Hertil skal det dog bemærkes, at noget service er placeret i andre klasser, nemlig bestik

som er klassificeret i klasse 8. I klasse 8 findes også andre varer som har en naturlig sammenhæng med
husholdningen og køkkenet, nemlig køkkenknive og andre redskaber til tilberedning af mad.
Derudover er det værd at bemærke, at klasse 21 indeholder de små håndbetjente husholdningsapparater til hakning,
maling og presning, hvorimod de tilsvarende elektroniske apparater forefindes i klasse 7. De større apparater til
husholdnings- og køkkenbrug (som ikke bruges til madlavning) f.eks. opvaskemaskiner skal ligeledes klassificeres i
klasse 7.
I klassehovedet indgår også betegnelsen "beholdere". Beholdere kan dog også klassificeres i andre klasser, f.eks.
efter varens materiale, "beholdere af metal" i klasse 6 og "beholdere, ikke af metal" i klasse 20. Beholdere kan, derfor
både klassificeres efter det materiale de er lavet af og efter formålet med disse. Således kan der opstå en situation
hvor varen synes, at kunne optræde i flere klasser. I denne situation er det formålet og varens funktion, som
bestemmer hvor denne rettelig skal klassificeres, hvorfor f.eks. "beholdere til husholdnings- og køkkenbrug (af
metal)" skal placeres i klasse 21.

Klasse 22 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 22
I Niceklassifikationens klasse 22 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Tovværk, reb, liner og snore; net; telte, markiser og presenninger; sejl; sække; polstrings- og stopningsmaterialer
(dog ikke af papir, pap, gummi eller af plastic); uforarbejdet tekstilfibermateriale."
Klasse 22 omfatter hovedsageligt "sejldug og andre materialer til fremstilling af sejl, tovværk, polstrings- og
stopningsmaterialer samt rå tekstilfibermaterialer.".
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•

snore og sejlgarn af naturlige eller kunstige tekstilfibre, af papir og af plastic.
sække og poser til transport eller opbevaring af varer og materialer i løs vægt (se den alfabetiske liste).

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•

visse net og poser (se den alfabetiske liste)
strenge til musikinstrumenter (klasse 15)
polstrings- og stopningsmaterialer af papir eller pap (klasse 16) gummi eller plastic (klasse 17)

Særlige forhold der kendetegner klassen
Snore
De "snore", der klassificeres i klasse 22, er som udgangspunkt af tekstilfibre, og har ikke et specifikt formål. Det er
dog i visse tilfælde forskelligt om snore klassificeres efter formålet med varen eller om varen klassificeres efter, hvad
snoren er lavet af. Eksempelvis "snore til drager", der klassificeres i klasse 28, eller "snore af gummi" som hører til i
klasse 17. Det kan endvidere nævnes, at "snore af uld" klassificeres i klasse 26. Det kan derfor være en god idé at
konsultere TMClass.
Poser og sække
De "poser" og "sække", der klassificeres i klasse 22, er som udgangspunkt af tekstilfibre. Hvis der eksempelvis er tale
om "poser og sække af papir", klassificeres varen i klasse 16, for hvilken klasse papir normalt hører til. Se også den
accepterede term "affaldsposer af papir eller plastic" i klasse 16.

Net
De "net", der er omfattet af klasse 22, er net, som kan betegnes som "tråd, snor el. garn som er knyttet sammen til
en større flade i et system af større el. mindre masker". Visse "net" klassificeres efter formålet med varen, eller efter
hvad varen er lavet af. Såfremt der er tale om net til forskellige sportsmæssig brug, skal varen klassificeres i klasse
28, et eksempel er: "net til fodboldmål" eller "net til lystfiskeri". Der kan desuden være tale om, at nettet består af et
særligt materiale, når nettet eksempelvis er lavet af ståltråd eller asbest, klassificeres det efter, den klasse hvor
materialet klassificeres. I tilfælde med ståltråd og asbest er det henholdsvist i klasse 3 og klasse 17. Endvidere skal
det fremhæves, at net til beskyttelse mod ulykker klassificeres i klasse 9.
Se hertil TMClass om termen "net".
Klasse 23 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 23
I Niceklassifikationens klasse 23 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Garn og tråd til brug for tekstiler."
Nice-klassfikationen indeholder ikke vejledende bemærkninger til denne klasse.

Særlige forhold der kendetegner klassen
Klasse 23 omfatter hovedsageligt forskellige former for garn og tråd til brug for fremstilling af tekstiler eller til
produktion af beklædning. Det skal bemærkes at garn klassificeres i klasse 23, mens garnfibre skal klassificeres i
klasse 22.
Klasse 24 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 24
I Niceklassifikationens klasse 24 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Tekstilstoffer og erstatningsstoffer for tekstiler; senge og bordtæpper"
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•

Sengelinned af papir.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•
•

Visse specielle tekstiler (se den alfabetiske liste)
Elektrisk opvarmede tæpper til medicinsk brug (kl. 10), og ikke til medicinske brug (kl. 11).
Bordlinned af papir (kl. 16).
Hestedækkener (kl. 18).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Klasse 24 indeholder bl.a. tekstilstoffer og tekstilmaterialer, der kan kan anvendes til andre varer, såsom tekstil i
meterrmål og tekstil til fremstilling af beklædningsgenstande. Derudover indholder klassen eksempelvis håndklæder,
gardiner, lagener, sengelinned og møbelbetræk.

Det skal bemærkes, at klasse 24 primært indeholder selve det færdiglavede tekstilstof og eksempelvis ikke det rå
materiale som tekstilstoffet er fremstillet af, eksempelvis "Tekstilgarn" (kl. 22), "Tekstilfibre" (kl. 23), "Ubearbejdede
tekstilfibre" (kl. 22).
Særligt skal det også bemærkes, at klasse 24 ikke i alle tilfælde indeholder tekstiler, der har en særlig funktion
eksempelvis "Tekstiler til isolering" (kl. 17), eller varer lavet af tekstiler, der har et bestemt formål, eksempelvis
"Tæpper af tekstiler" (kl. 27). En undtagelse til tekstiler med en særlig funktion/formål der klassificeres i klasse 24
er "Filtreringsmaterialer af tekstil".
Klasse 25 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 25
I Niceklassifikationens klasse 25 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning".
Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•

Visse arter af beklædning og fodtøj til speciel brug (se den alfabetiske liste).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Særligt skal det bemærkes, at klasse 25 ikke indeholder visse arter af beklædning og fodtøj der er beregnet til speciel
brug, såsom beklædning til beskyttelse af kroppen. Således omfatter klasse 9 alle de typer af beklædning, der er
beregnet til beskyttelse mod ulykker, herunder ild og bestråling. Se eksempelvis "beskyttelsessko" (kl. 09).
Klasse 25 indeholder i udgangspunktet de fleste beklædningsgenstande, der er beregnet til sport. Der er dog visse
undtagelser, eksempelvis "Handsker til sport (sportsudstyr)" i klasse 28, ligesom visse typer af sportsbeklædning, der
også beskytter, klassificers i klasse 9. Se hertil eksempelvis "Beskyttelseshjelme til sportsbrug" i klasse 9.
Endelig bemærkes, at "beklædningsgenstande til dyr" klassificeres i kl. 18.
Klasse 26 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 26
I Niceklassifikationens klasse 26 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Kniplinger og broderier, bånd og kantebånd; knapper, hægter og maller; knappenåle og synåle; kunstige blomster."
Klasse 26 omfatter hovedsageligt artikler til brug ved syning af beklædningsgenstande.
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•

lynlåse

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•

visse specielle typer af hægter
visse specielle typer af nåle
garn og tråd til tekstiler (klasse 23)

Særlige forhold der kendetegner klassen
Nåle
Det skal bemærkes, at "nåle" ofte skal klassificeres i klasse 26. Såfremt der dog er tale om nåle til et
smykkeformål, skal "nålen" klassificeres i klasse 14, der dog skal præciseres, eventuelt til "nåle (juvelerarbejder)".
Nåle iøvrigt klassificeres og præciseres efter deres formål. Eksempelvis "nåle til tatovering", der klassificeres i klasse
8 og "nåle til medicinsk brug", som klassificeres i klasse 10. Se hertil TMClass, om "nåle".

Klasse 27 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 27
I Niceklassifikationens klasse 27 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Gulvtæpper og tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve;
vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•

Klasse 27 omfatter hovedsageligt produkter bestemt til at beklæde eller dække i forvejen færdig-fremstillede
gulve og vægge.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•

Gulvbelægning af træ (kl. 19)

Særlige forhold der kendetegner klassen
Forholdet mellem klasse 6 - 17 - 19 - 27 - byggematerialer
Klasse 27 indeholder materialer der ligges ovenpå eksisterende gulve - gulvtæpper, måtter, mm. Klasse 19 og 27
indeholder begge gulvbelægning af gummi, forskellen er, at klasse 27 omhandler gulvbelægninger af gummi til brug
på eksisterende gulve.
Følgende eksempler påviser de fire forskellige muligheder for klassificering af gulvbelægning der er, alt afhængig af
materiale:
•
•
•
•

Gulvbelægning af metal (klasse 6)
Isolerende gulvbelægning (klasse 17)
Gulvbelægning af gummi og træ (klasse 19)
Gulvbelægninger af gummi (klasse 27) - ovenpå eksisterende gulv

Klasse 28 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 28
I Niceklassifikationens klasse 28 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler; juletræspynt".

Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•
•

underholdningsapparater tilpasset til brug med eksterne skærme eller monitorer
fiskegrej;
udstyr til forskellige sportsgrene og spil.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•
•
•
•
•

visse gymnastik- og sportsartikler (se den alfabetiske liste);
julelys (kl. 4);
dykkerudstyr (kl. 9)
elektriske lysguirlander til juletræer (kl. 11);
fiskenet (kl. 22);
beklædning til gymnastik og sport (kl. 25);
chokolade og sukkervarepynt til juletræer (kl. 30).

Særlige forhold der kendetegner klassen
"Spil og legetøj"
Klasse 28 omfatter almindelige brætspil og andre former for spil, der ikke er spillesoftware. Spillesoftware
(computerspil) klassificeres i klasse 9. Derimod er deciderede spillekonsoller, altså hardware, nu i klasse 28.
Med hensyn til legetøj, vil dette typisk klassificeres i klasse 28, hvis det er angivet, at det er legetøj. For eksempel
går barnevogne i klasse 12, men legetøjsbarnevogne går i klasse 28. På samme måde går legetøjspistoler i klasse 28,
hvorimod rigtige pistoler går i klasse 13. Sexlegetøj går dog typisk i klasse 10. Klasse 28 omfatter også legetøj til dyr.
Klasse 28 vil typisk også omfatte udstyr til legepladser (vipper, sandkasser etc.) og kørende forlystelser til
forlystelsesparker.
"Gymnastik- og sportsartikler"
Der vil typisk være tale om varer, der er udviklet specielt til sportsbrug, herunder til jagt og fiskeri.
Særligt skal det bemærkes, at tasker, der er specielt udviklet til sportsbrug går i klasse 28. Som eksempler kan
nævnes tasker til bowlingkugler og tasker til golfkøller. Almindelige "sportstasker" til omklædningstøj etc. går i
klasse 18. Specialudviklet sportstøj som boksehandsker går i klasse 28, men sportsbeklædning vil som udgangspunkt
gå i klasse 25, eksempelvis fodboldstøvler og judotøj. Er der tale om beskyttelsesudstyr, eksempelvis hjelme, vil disse
ofte blive klassificeret i klasse 9, men dette er ikke uden undtagelse. Knæbeskyttere til sportsbrug går i klasse 28.
"Juletræspynt"
I klasse 28 findes pynt til juletræer, eksempelvis juletræsklokker, lametta til juletræer og kunstig sne til juletræer.
Juletræsføder klassificeres også i klassen. Lysholdere går også i klasse 28, men de elektriske lyskæder etc. går i klasse
11 og levende lys til juletræet går i klasse 4. Spiseligt juletræspynt f.eks. chokolade vil gå i en af
fødevareklasserne (klasse 30 for chokolade).
Klasse 28 omfatter juletræspynt og ikke hvilken som helst julepynt. Juledekorationer, pyntegønt etc. klassificeres
anderledes - se hertil TMClass om søgning på "jule".

Klasse 29 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 29
I Niceklassifikationens klasse 29 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer,
syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•

Mælkedrikke, hvor mælk er overvejende.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Visse næringsmidler hidrørende fra planter
Babymad (klasse 5)
Diætetiske fødevarer og præparater til medicinsk brug (klasse 5)
Kosttilskud (klasse 5)
Salatdressinger (klasse 30)
Befrugtede æg til rugning (klasse 31)
Næringsmidler til dyr (klasse 31)
Levende dyr (klasse 31)

Særlige forhold der kendetegner klassen
Vildt
Ved termen "vildt" forstås kød fra pattedyr og fugle der lever vildt i naturen og jages og spises af mennesker. Det kan
eksempelvis være krondyr, vildsvin, fasaner og lignende.
Færdigretter

Termen færdigretter skal klassificeres efter dets indhold, da termen er for upræcis i sig selv. I sådanne tilfælde skal
det derfor afgøres, hvad retten hovedsageligt består af. Er der eksempelvis tale om færdigretter bestående
hovedsageligt af kød skal termen klassificeres i klasse 29. Er der derimod tale om en færdigret bestående
hovedsageligt af pasta, skal termen klassificeres i klasse 30. Søger man derfor at beskytte færdigretten "lasagne",
skal den klassificeres i klasse 30.
Pålæg
Ligesom færdigretter er termen pålæg for bred og uklar til at kunne blive accepteret i sig selv. Det skal derfor
præciseres, hvad pålægget hovedsageligt består af. Pålæg hovedsageligt bestående af æg skal eksempelvis
klassificeres i klasse 29.
Næringsmidler fra havet
Termen er for upræcis, da den kan dække over varer i forskellige klasser. Termen skal derfor præciseres.
Eksempler på præciserede formuleringer som er accepteret:
•
•
•

Animalske næringsmidler hidrørende fra havet (kl. 29)
Tilberedte næringsmidler hidrørende fra havet. (kl. 29)
Tang som næringsmiddel til mennesker og dyr (kl. 30)

Desserter
Næringsmidler, der er tilberedt som desserter og nydes i frossen stand, klassificeres i klasse 30.
Yoghurt og mælk, som er frossen, men ikke tilberedt som dessert, bliver derimod klassificeret i klasse 29.
Eksempler på accepterede formuleringer:
•
•
•
•

Frossen mælk (kl. 29)
Frossen yoghurt (kl. 29)
Frossen yoghurt (spiseis) (kl. 30)
Frosne desserter (kl. 30)

Diætetiske fødevarer
Diætetiske fødevarer kan dække over flere varer, der klassificeres i forskellige klasser. Da begrebet ikke kan stå alene,
skal det præciseres om det er til medicinsk brug eller ej.
Eksempler på accepterede formuleringer:
•
•
•
•
•

Diætetiske fødevarer tilpasset medicinske formål (5)
Diætetiske drikke tilpasset medicinske formål (5)
Brød til diabetikere (5)
Diætetiske fødevarer, ikke til medicinsk brug, baseret på grøntsager (29)
Diætetisk brød, ikke til medicinsk brug (30)

Kosttilskud

Kosttilskud er produkter, som supplerer den sædvanlige kost, og som ikke er almindelige levnedsmidler. Produkterne
indeholder eller er vitaminer og/eller mineraler, andre stoffer eller ingredienser i en mængde, der er tilstrækkelig til
at påvirke kroppen ernæringsmæssigt og/ eller fysiologisk.
Vi accepterer kosttilskud i klasse 5 uden præcisering.
Derimod accepterer vi ikke kosttilskud i klasse 29 og klasse 30, hvis det ikke er præciseret ved en tilføjelse af, at det
ikke er til medicinsk brug.
Eksempler:
•
•
•
•
•
•
•

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

5:
5:
5:
29:
29:
30:
30:

Kosttilskud
Kosttilskud baseret på ingefær
Kosttilskud til medicinsk brug
Kosttilskud (ikke til medicinsk brug)
Kosttilskud (ikke til medicinsk brug)
Kosttilskud (ikke til medicinsk brug)
Kosttilskud (ikke til medicinsk brug)

baseret på fisk
i form af konserverede sojabønner
baseret på korn
i form af majsflager

Helsekost
Helsekost kan (i modsætning til kosttilskud) være helt almindelige fødevarer, bl.a. gryn, mel med højt fiberindhold,
biodynamiske grøntsager, umættede olier, fødevarer med lavt indhold af fedt, sukker og salt. Helsekost kan også
være næringsmidler, der er tilsat stoffer, så de har en naturmedicinsk virkning.
I klasse 5 skal helsekost præciseres ved tilføjelsen "til medicinsk brug".
I klasse 29 og i klasse 30 skal det præciseres ved en tilføjelse af, hvad kosttilskuddet består af.
Eksempler på accepterede formuleringer:
•
•
•
•
•
•

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

5: Helsekost til medicinsk brug
5: Helsekost til medicinsk brug baseret på ingefær
29: Helsekost (ikke til medicinsk brug) i form af fisk
29: Helsekost i form af konserverede sojabønner
30: Helsekost (ikke til medicinsk brug) i form af majsflager
30: Helsekost i form af majskorn

Klasse 30 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 30
I Niceklassifikationens klasse 30 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, kager, og konfekturevarer;
spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:

•
•

drikke på basis af kaffe, kakao, chokolade eller te;
kornprodukter tilberedt som menneskeføde (fx havregryn samt flager fremstillet af andre kornsorter).

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•
•
•
•
•

visse næringsmidler af vegetabilsk oprindelse (se den alfabetiske liste);
salt til konservering af andet en næringsmidler (kl. 1);
medicinske teer og diætetiske fødevarer og præparater til medicinsk brug (kl. 5);
babymad (kl. 5);
kosttilskud;
ubehandlet korn (kl. 31);
næringsmidler til dyr (kl. 31).

Særlige for der kendetegner klassen
Færdigretter
Termen færdigretter skal klassificeres efter dets indhold, da termen er for upræcis i sig selv. I sådanne tilfælde skal
det derfor afgøres, hvad retten hovedsageligt består af. Er der eksempelvis tale om færdigretter bestående
hovedsageligt af kød skal termen klassificeres i klasse 29. Er der derimod tale om en færdigret bestående
hovedsageligt af pasta, skal termen klassificeres i klasse 30. Søger man derfor at beskytte færdigretten "lasagne",
skal den klassificeres i klasse 30.
Desserter
Næringsmidler, der er tilberedt som desserter og nydes i frossen stand, klassificeres i klasse 30.
Yoghurt og mælk, som er frossen, men ikke tilberedt som dessert, bliver derimod klassificeret i klasse 29.
Eksempler på accepterede formuleringer:
•
•
•
•

Frossen mælk (kl. 29)
Frossen yoghurt (kl. 29)
Frossen yoghurt (spiseis) (kl. 30)
Frosne desserter (kl. 30)

Bagværk
Termen bager kan dække over både varer og tjenesteydelser, der klassificeres i forskellige klasser. Derfor kan det ikke
stå alene og skal præciseres. Hvis der er tale om bagervarer, skal disse klassificeres i klasse 30. Hvis der er tale om
en bager(butik] klassificeres mærket i klasse 35 for "Detailhandel med bagervarer". Også klasse 40 kan være relevant,
fx. for den bager som på bestilling fremstiller fx. bryllupskager.
Eksempler på accepterede formuleringer:
•
•
•
•
•
•

Bagværk (30)
Bagervarer (30)
Bagerivarer (30)
Detailhandel med bagervarer (35)
Bagning på bestilling af andre (40)
Tilvejebringelse af bagervarer (43)

Diætetiske fødevarer
Diætetiske fødevarer kan dække over flere varer, der klassificeres i forskellige klasser. Da begrebet ikke kan stå alene,
skal det præciseres om det er til medicinsk brug eller ej.
Eksempler på accepterede formuleringer:
•
•
•
•
•

Diætetiske fødevarer tilpasset medicinske formål (5)
Diætetiske drikke tilpasset medicinske formål (5)
Brød til diabetikere (5)
Diætetiske fødevarer, ikke til medicinsk brug, baseret på grøntsager (29)
Diætetisk brød, ikke til medicinsk brug (30)

Kosttilskud
Kosttilskud er produkter, som supplerer den sædvanlige kost, og som ikke er almindelige levnedsmidler. Produkterne
indeholder eller er vitaminer og/eller mineraler, andre stoffer eller ingredienser i en mængde, der er tilstrækkelig til
at påvirke kroppen ernæringsmæssigt og/ eller fysiologisk.
Vi accepterer kosttilskud i klasse 5 uden præcisering.
Derimod accepterer vi ikke kosttilskud i klasse 29 og klasse 30, hvis det ikke er præciseret ved en tilføjelse af, at det
ikke er til medicinsk brug.
Eksempler:
•
•
•
•
•
•
•

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

5:
5:
5:
29:
29:
30:
30:

Kosttilskud
Kosttilskud baseret på ingefær
Kosttilskud til medicinsk brug
Kosttilskud (ikke til medicinsk brug)
Kosttilskud (ikke til medicinsk brug)
Kosttilskud (ikke til medicinsk brug)
Kosttilskud (ikke til medicinsk brug)

baseret på fisk
i form af konserverede sojabønner
baseret på korn
i form af majsflager

Helsekost
Helsekost kan (i modsætning til kosttilskud) være helt almindelige fødevarer, bl.a. gryn, mel med højt fiberindhold,
biodynamiske grøntsager, umættede olier, fødevarer med lavt indhold af fedt, sukker og salt. Helsekost kan også
være næringsmidler, der er tilsat stoffer, så de har en naturmedicinsk virkning.
I klasse 5 skal helsekost præciseres ved tilføjelsen "til medicinsk brug".
I klasse 29 og i klasse 30 skal det præciseres ved en tilføjelse af, hvad kosttilskuddet består af.
Eksempler på accepterede formuleringer:
•
•
•
•
•
•

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

5: Helsekost til medicinsk brug
5: Helsekost til medicinsk brug baseret på ingefær
29: Helsekost (ikke til medicinsk brug) i form af fisk
29: Helsekost i form af konserverede sojabønner
30: Helsekost (ikke til medicinsk brug) i form af majsflager
30: Helsekost i form af majskorn

Klasse 31 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 31
I Niceklassifikationens klasse 31 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter; rå og uforarbejdet korn, frø og såsæd; friske frugter og grøntsager;
naturlige planter og blomster; levende dyr; næringsmidler til dyr; malt."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•
•
•
•

ubehandlet træ;
ubehandlet korn;
befrugtede æg til rugning;
levende bløddyr og krebsdyr.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•
•
•
•

kulturer af mikroorganismer og igler til medicinsk brug (kl. 5);
kosttilskud til dyr (kl. 5);
halvforarbejdet træ (kl. 19);
kunstig fiskemadding (kl. 28);
ris (kl. 30);
tobak (kl. 34).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Landbrugs-, havebrugs- og skovprodukter
Termerne omfatter som udgangspunkt varer der ikke har været underkastet nogen form for bearbejdning. Rå kartofler
skal eksempelvis klassificeres i klasse 31 mens kartoffelchips klassificeres i klasse 29.
Træ
De levende træer klassificeres i klasse 31. Træ kan klassificeres forskelligt afhængigt af om det anvendes som
brændsel (klasse 4), om det er forarbejdet til eksempelvis et byggemateriale (klasse 19) eller om det er uforarbejdet
(klasse 31).
Friske frugter og grøntsager
Klasse 31 omfatter friske varer, eksempelvis friske bananer, æbler, bønner mv. Er der derimod tale om behandlede
eller forarbejde frugter eller grøntsager skal disse varer klassificeres i andre klasser. Det kan eksempelvis være
bananchips, konserverede bønner eller æblepuré der alle er at finde i klasse 29.
Naturlige planter og blomster
Ved naturlige planter og blomster tænkes på varer som findes i naturen i modsætning til eksempelvis kunstige
blomster der er klassificeret i klasse 26.
Særligt skal bemærkes at denne klasse i visse tilfælde også omfatter planter og blomster der er bearbejdet, f.eks.
blomsterdekorationer. Ordet naturlig skal således ikke opfattes således, at planterne og blomsterne skal være
ubearbejdede for at være en del af klasse 31.

Næringsmidler til dyr
Termen dækker eksempelvis over hundekiks, kattefoder drikke til dyr mv. Hvis næringsmidlerne indeholder medicin
skal de imidlertid klassificeres i klasse 5.

Klasse 32 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 32
I Niceklassifikationens klasse 32 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
•

"Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft;
saft og andre præparater til fremstilling af drikke."

Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•

de-alkoholiserede drikke.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•

drikke til medicinske formål (kl. 5);
mælkedrikke, hvor mælk er overvejende (kl. 29);
drikke på basis af kaffe, kakao, chokolade eller te (kl. 30).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Drikkevarer med og uden alkohol
Klasse 32 omfatter hovedsagligt drikkevarer uden alkohol. Øl klassificeres dog også i denne klasse, mens alle andre
alkoholholdige drikke primært går i klasse 33. Hvis der er tale om en betegnelse, der både bruges om drikkevarer med
og uden alkohol, skal det præciseres i klasse 32, at varen er uden alkohol. Her skal specielt fremhæves "gingerbeer
[sodavand med ingefærsmag]" og "alkoholfri cider".
Andre præparater til fremstilling af drikke
De præparater til fremstilling af drikke, der går i klasse 32, skal adskilles fra de præparater, som går i klasse 29, 30 og
33. Hvis der således er tale om præparater til fremstilling af mælkedrikke, klassificeres varen i klasse 29. Præparater
til fremstilling af drikke på basis af kaffe, kakao, chokolade og te klassificeres i klasse 30, ligesom præparater
bestående af kaffe, kakao, chokolade eller te til brug for fremstilling af drikke er omfattet af klasse 30. Klasse 30
omfatter ligeledes smagsstoffer, som også kan være et præparat til fremstilling af drikke.
Endelig skal nævnes klasse 33, der omfatter alkoholholdige præparater til fremstilling af drikke.

Klasse 33 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 33
I Niceklassifikationens klasse 33 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
•

"Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)."

Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•

Medicinske drikke (kl. 5)
de-alkoholiserede drikke (kl. 32).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Alkohol
Med undtagelse af øl, omfatter klasse 33 alle andre alkoholholdige drikke, hvis ikke de har et medicinsk formål.
Derudover klassificeres præparater til fremstilling af netop alkoholholdige drikke ligeledes i klasse 33, hvis præparatet
i sig selv indeholder alkohol. Hvis der er tale om et præparat uden alkohol, skal varen altså ikke klassificeres i klasse
33, uanset at varen primært bruges til fremstilling af alkoholholdige drikke.
Klasse 34 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 34
I Niceklassifikationen klasse 34 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Tobak; artikler for rygere; tændstikker"
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
Denne klasse omfatter særligt:
•

Tobakserstatning (ikke til medicinske formål).

Denne klasse omfatter navnlig ikke:
•

Tobaksfri cigaretter til medicinske formål (kl. 5).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Klasse 34 vedrører typisk forskellige artikler for tobaksbrugere. Det drejer sig om såvel almindelig røgtobak som snus
og skråtobak, samt ikke-medicinske tobakserstatninger.
I klassen findes også forskelligt tilbehør til rygere så som tændstikker, cigaretlightere, piberensere, cigaretpapir og
askebægre.
Særligt i forhold til lightere er der i klasse 34 tale om almindelige tobakslightere. Er der tale om lightere til andre
formål vil de klassificeres i andre klasser.

•
•
•
•
•

Cigarettændere til biler klassificeres i klasse 12
Tændere til gas, for eksempel tændere til gaskomfurer, klassificeres i klasse 11
Humidorer til cigarer klassificeres i klasse 34
E-cigaretter og væske til e-cigaretter klassificeres i klasse 34
Nikotintyggegummi til brug ved rygestop klassificeres i klasse 5

I ældre varemærkeregistreringer kan man se, at der blev skelnet mellem om visse varer var af ædle metaller eller ej.
Askebægre af sølv gik derfor i klasse 14 og askebægre af stål i klasse 34. Denne sondring foretages ikke længere, og
alle disse varer klassificeres nu i klasse 34.

Klasse 35 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 35
I Niceklassifikationens klasse 35 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved".
"Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver."
Klasse 35 omfatter hovedsageligt tjenester ydet af personer eller organisationer med følgende hovedformål:
(1) hjælp til drift, ledelse eller administration af en forretningsvirksomhed, eller
(2) hjælp til de kommercielle funktioner i industrielle eller kommercielle virksomheder,
såvel som tjenester ydet af reklameforetagender, der først og fremmest tager sigte på at opnå forbindelse til
offentligheden via meddelelser og annoncering ved alle medier, og vedrørende alle arter af varer og tjenesteydelser.
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•

•
•

samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og
købe disse varer; disse ydelser kan være ydet af detailforretninger, en gros salgssteder, gennem
postordrekataloger eller via elektroniske medier, f.eks. websider eller tv-shop programmer;
tjenesteydelser bestående af registrering, omskrivning, udarbejdelse, samling eller systematisering af
skriftlige meddelelser og optegnelser samt samling af matematiske eller statistiske data;
tjenester udøvet af reklamebureauer, såsom distribution af reklamer direkte eller pr. post, eller distribution
af vareprøver. Denne klasse kan også vedrøre reklamevirksomhed vedrørende andre tjenesteydelser, såsom
sådanne vedrørende banklån eller radioreklame.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende
tjenesteydelser:
•

tjenesteydelser, såsom ingeniørers vurderinger og rapporter, som ikke direkte vedrører driften eller ledelsen
af kommercielle eller industrielle virksomheder (se den alfabetiske liste).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Salg og handel
"Salg" og "handel" er begreber, som man i klassifikationssammenhæng ikke kan betragte som tjenesteydelser, idet
det alene er en handling, hvor der ikke ydes en tjeneste for andre.
Begreberne "salg" og "handel" skal derfor præciseres, så det gøres klart, hvori ydelsen består - f.eks. om der er tale
om detailhandel, jf. nedenfor.
Eksempler på accepterede formuleringer:
•
•

Detailhandel med antikviteter (35)
Engroshandel med antikviteter (35)

Der findes andre specifikke måder at afsætte varer på end detail- og engroshandel.
Der kan f.eks. være tale om de tjenester, som et auktionshus yder, nemlig den ydelse at formidle kontakt mellem
køber og sælger. Eller der kan være tale om den ydelse, som et galleri yder, når de fremviser egne og andres
kunstneriske værker. Der kan f.eks. også være tale om en virksomhed, hvor udbyderen fungerer som
mægler/mellemmand.
Eksempler på accepterede formuleringer:
•
•
•
•

Auktionsvirksomhed, herunder med antikviteter (35)
Auktionsvirksomhed, herunder online auktionshus med formidling af kontakt mellem køber og sælger (35)
Postordrevirksomhed i form af detailhandel med beklædning (35)
Gallerivirksomhed med kommercielt sigte (35)

Detail- og engroshandel
Patent- og Varemærkestyrelsen kan ikke acceptere angivelsen af "detailhandel", når denne står alene. Det skal
præciseres, hvilke varer eller typer af varer, detailhandlen vedrører. Denne præcisering kan bestå i helt brede
overbegreber. "Detailhandel med varer" kan vi dog ikke acceptere, idet der herved reelt er tale om en omgåelse af EUdomstolens afgørelse vedrørende termen "detailhandel", jf. C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte.
Angivelserne "engroshandel" og "samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem
måde - at overskue og købe disse varer" skal ligestilles med "detailhandel" i denne henseende, idet de to førstnævnte
betegnelser også skal præciseres med angivelse af, hvilke varer ydelsen vedrører.
Eksempler på accepterede formuleringer:
•
•
•

Detailhandel med sko (35)
Engroshandel med elektroniske apparater (35)
Samling (ikke transport) af et udvalg af hvidevarer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at
overskue og købe disse varer (35)

"Detailhandel med tjenesteydelser" skal præciseres til den tjenesteydelse, der reelt bliver udbudt.
Eksempel på en accepteret formulering:
•

Salgsfremmende foranstaltninger i form af en samling af et udvalg af telekommunikationsudbyderes ydelser,
så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse (35)

Angivelsen i eksemplet beskriver, at den tjenesteydelse, der bliver udbudt, ikke er salg af en tjenesteydelse, men
derimod en promovering, hvor den detailhandlende fungerer som en mægler/mellemmand.
Det skal dog bemærkes, at " ejendomsmæglervirksomhed" klassificeres i klasse 36, da der er tale om en ydelse hvor
ejendomsmægleren rådgiver om finansielle forhold i forbindelse med køb og salg af fast ejendom - der er ikke tale om
eksempelvis detailhandel med huse.
Annonce- og reklamevirksomhed
Tjenesteydelsen "annonce- og reklamevirksomhed" består i, at man udøver annoncere- og reklame-virksomhed for
andre. Det kan f.eks. være, at man distribuerer annonce- og reklamemateriale for andre, udarbejder annoncer og
reklamer for andre eller rådgiver andre om annoncerer og reklamer.
Man har derfor ikke brug for at registrere et varemærke for tjenesteydelsen "annonce- og reklame-virksomhed", hvis
man alene laver egenreklame i aviser og magasiner, på tv el. lign.
Tjenesteydelser vedrørende skat og økonomi
Der skal skelnes mellem de tjenesteydelser, der klassificeres i klasse 35, 36 og 45, når der er tale om tjenesteydelser
vedrørende skat og økonomi.
I klasse 35 klassificeres de tjenesteydelse, der vedrører regnskabsførelse og -revision samt bogholderi - er der således
f.eks. tale om skattekonsultation eller -planlægning inden for regnskabsrevision, som er tjenesteydelser en revisor
yder, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 35.
Er tjenesteydelsen derimod af finansiel karakter, så der f.eks. ydes finansiel skatterådgivning, men rådgivningen ikke
har karakter af regnskabsførelse, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 36. Se hertil TMclass om skat i klasse 35 og 36.
Det skal også bemærkes, hvis tjenesteydelsen er af juridisk karakter, så der f.eks. ydes juridisk rådgivning inden for
skatteret, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 45, fordi der så er tale om en juridisk tjenesteydelse.
Tjenesteydelser, som går ud på at udarbejde økonomiske analyser eller prognoser, klassificeres i klasse 35, fordi der er
tale om forretningsanalyse og -undersøgelser. De finansielle økonomiske analyser og vurderinger klassificeres derimod
i klasse 36. Se hertil TMclass om økonomi.
Eksempler på accepterede formuleringer:
•
•
•
•

Udfærdigelse og rådgivning vedrørende selvangivelser [regnskabsførelse] (35)
Finansiel rådgivning vedrørende selvangivelse [ikke regnskabsførelse] (36)
Finansiel skatterådgivning [ikke regnskabsførelse] (36)
Juridisk skatterådgivning (45)

Nyheder - nyhedsudklipstjenester, nyhedsformidling og nyhedsbureauer
De tjenesteydelser, der ydes for at bringe nyheder ud, er mangeartede og klassificeres derfor ikke alle i samme klasse.

Det er alene den tjenesteydelse inden for nyheder, som indebærer, at man overvåger medier for andre, der
klassificeres i klasse 35, altså nyheds- og presseudklipsbureauer og -tjenester.
Er der derimod tale om formidling af nyheder eller produktion af nyhedsprogrammer og -udsendelser, klassificeres
tjenesteydelsen i klasse 41, fordi disse har et underholdningsmæssigt sigte.
Er der tale om nyheds- eller pressebureauvirksomhed, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 38, fordi der sendes
budskaber fra én person til en anden. Se hertil TMclass om nyheder i klasse 35, 38 og 41.
Loyalitets- og incitamentsprogrammer
Tjenesteydelser, der vedrører loyalitets- og incitaments- og bonusprogrammer, klassificeres i klasse 35, fordi disse
tjenesteydelser er relateret til virksomhed vedrørende reklame, markedsføring og salgsfremstød. Patent- og
Varemærkestyrelsen vil derfor acceptere formuleringer som f.eks. "organisering af forretningsmæssige loyalitets- og
incitamentsprogrammer" i klasse 35.
Arbejdsformidling
Tjenesteydelser bestående i arbejdsformidling og -anvisning klassificeres i klasse 35, fordi disse tjenesteydelser er
relateret til forretningsledelse- og administration.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at arbejdsformidling og -anvisning ikke skal forveksles med jobtræning eller
karriere- og jobvejledning, som begge klassificeres i klasse 41, fordi disse tjenesteydelser har et uddannelses- og
undervisningsmæssigt sigte. Se hertil TMclass om job-tjenesteydelser i klasse 35 og 41.
Franchising
"Franchising" er et begreb, som man i klassifikationssammenhæng ikke entydigt kan betragte som en tjenesteydelse,
idet franchising er en metode og betegnelse for et koncept, som ikke beskriver tjenesteydelser, der ydes for andre.
Franchising skal derfor præciseres, så det gøres klart, hvori ydelsen består.
Eksempler på accepterede formuleringer:
•
•
•
•
•

Forretningsmæssig rådgivning i forbindelse med franchising (35)
Finansiel rådgivning i forbindelse med franchising (36)
Undervisning i forbindelse med franchising (41)
Teknologisk rådgivning i forbindelse med franchising (42)
Juridisk bistand i forbindelse med franchising (45)

Foreningsvirksomhed
"Foreningsvirksomhed" og "tjenesteydelser ydet af en forening" kan dække over flere tjenesteydelser, der klassificeres
i forskellige klasser. Derfor kan det ikke stå alene og skal præciseres.
Eksempler på accepterede formuleringer:
•
•

Forretningsmæssig bistand ydet af en forening, der udfører medlemsmæssig service til deres egne
medlemmer (35)
Juridisk bistand ydet af en forening til dens egne medlemmer (45)

Klasse 36 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 36
I Niceklassifikationens klasse 36 anvendes følgende eksempel på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Forsikringsvirksomhed; bankvirksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed."
Klasse 36 omfatter hovedsageligt tjenesteydelser vedrørende finansielle og monetære anliggender, og tjenester ydet i
relation til forsikringsaftaler af enhver art.
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•

•
•
•

følgende tjenester i relation til finansielle eller monetære anliggender
o alle bankvirksomheders tjenesteydelser, eller tjenester ydet af institutioner i forbindelse med
banker, såsom valutamæglere eller clearingskontorer;
o tjenester ydet af andre kreditinstitutioner end banker, såsom kreditforeninger, private
finansieringsselskaber, långivere m.v.;
o tjenester ydet af investeringsselskaber og holdingselskaber;
o tjenester ydet af børs- og ejendomsmæglere;
o tjenester ydet i forbindelse med monitære anliggender attesteret af formueforvaltere;
o tjenester ydet i forbindelse med udstedelse af rejsechecks og kreditbreve;
finansiering af leje- eller leasingkøb;
tjenester ydet af ejendomsadministratorer, herunder udlejning, vurdering eller finansiering;
tjenester vedrørende forsikringer, såsom tjenesteydelser ydet af forsikringsagenter eller -mæglere, tjenester
ydet til forsikringstagere og assurandørvirksomheder.

Særlige forhold der kendetegner klassen
Tjenesteydelser vedrørende skat og økonomi
Der skal skelnes mellem de tjenesteydelser, der klassificeres i klasse 35, 36 og 45, når der er tale om tjenesteydelser
vedrørende skat og økonomi.
I klasse 35 klassificeres de tjenesteydelse, der vedrører regnskabsførelse og -revision samt bogholderi - er der således
f.eks. tale om skattekonsultation eller -planlægning inden for regnskabsrevision, som er tjenesteydelser en revisor
yder, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 35.
Er tjenesteydelsen derimod af finansiel karakter, så der f.eks. ydes finansiel skatterådgivning, men rådgivningen ikke
har karakter af regnskabsførelse, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 36. Se hertil TMclass om skat i klasse 35 og 36.
Det skal også bemærkes, hvis tjenesteydelsen er af juridisk karakter, så der f.eks. ydes juridisk rådgivning inden for
skatteret, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 45, fordi der så er tale om en juridisk tjenesteydelse.
På samme vis klassificeres tjenesteydelser, som går ud på at udarbejde økonomiske analyser eller prognoser, i klasse
35, fordi disse er underlagt forretningsanalyse- og -undersøgelse. De finansielle økonomiske analyser og vurderinger
klassificeres derimod i klasse 36. Se hertil TMclass om økonomi.
Klasse 37 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 37
I Niceklassifikationens klasse 37 anvendes følgende eksempel på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed."
Bemærk, at termerne "reparation" og "installationsvirksomhed" anses for at være for upræcise til, at disse kan
accepteres i en ansøgning - læs nærmere herom nedenfor.

Klasse 37 omfatter hovedsageligt tjenester ydet af entreprenører eller underentreprenører ved bygning eller
fremstilling af permanente bygninger, såvel som tjenester ydet af personer eller organisationer, der påtager sig
restaurering af genstande til disses oprindelige tilstand, eller påtager sig deres konservering uden ændring af deres
fysiske eller kemiske egenskaber.
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•

•
•
•
•

•
•

tjenesteydelser vedrørende opførelse af bygninger, konstruktion af veje, broer, dæmninger, rørledninger
såvel som tjenester ydet af foretagender, der har specialiseret sig inden for byggefagene, såsom malere,
blikkenslagere, varmeinstallatører (VVS-arbejde) eller tagdækkere;
tjenesteydelser i form af hjælp til byggefagene, såsom gennemsyn af bygningstegninger;
tjenesteydelser bestående af skibsbygning;
tjenesteydelser bestående af udlejning af værktøj eller bygningsmateriel;
reparation, dvs. tjenester der bringer hvilken som helst genstand i en god tilstand efter slid, skade, hel eller
delvis ødelæggelse (restaurering af en eksisterende bygning eller af andre genstande, som er blevet
mangelfulde og som skal tilbageføres til den oprindelige tilstand);
forskellige former for reparation af fx elektriske installationer, møbler, instrumenter, værktøj, m.v.;
vedligeholdelse, for at bevare en genstand i sin oprindelige tilstand uden forandring af dens egenskaber
(med hensyn til forskellen mellem denne klasse og klasse 40 - se de vejledende bemærkninger til klasse 40).

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter føl-gende
tjenesteydelser:
•
•

tjenesteydelser bestående af opbevaring af genstande, såsom beklædningsgenstande eller befordringsmidler
(kl. 39);
tjenesteydelser vedrørende farvning af stof eller beklædningsgenstande (kl. 40).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Upræcise klassehoved termer
Patent- og Varemærkestyrelsen har i samarbejde med de øvrige varemærkemyndigheder i EU identificeret 11 termer i
"klassehovederne", der ikke er tilstrækkelig klare og præcise, og som ikke kan accepteres til registrering uden
yderligere præcisering jf. EU-domstolens afgørelse i sagen C-307/10 IP TRANSLATOR. Termerne "reparation" og
"installationsvirksomhed" udgør to af disse. Du kan læse mere herom i Patent- og Varemærkestyrelsens brugerbrev af
den 20. november 2013 vedrørende praksisændring i forhold til klassehovederne i Niceklassifikationen her.
Det betyder, hvis der alene angives "reparation" eller "installationsvirksomhed" i klasse 37 uden det præciseres,
hvilken form for reparation eller installation der udføres, eller hvad der repareres eller installeres, vil Patent- og
Varemærkestyrelsen kræve, at tjenesteydelserne præciseres yderligere.
Vedligeholdelse og rengøring
Tjenesteydelser, som vedrører vedligeholdelse for at bevare en genstand i sin oprindelige tilstand uden forandring af
dens egenskaber, klassificeres i klasse 37. Er der derimod tale om tjenesteydelser vedrørende omdannelse af en
genstand og/eller en proces, som medfører en ændring i genstandens væsentlige egenskaber, er der tale om en
tjenesteydelse, der klassificeres i klasse 40.
Tjenesteydelser vedrørende rengøring, desinficering og skadedyrsbekæmpelse klassificeres også i klasse 37, fordi der
er tale om en form for vedligeholdelse, for at bevare en genstand i sin oprindelige tilstand uden forandring af dens
egenskaber, jf. formuleringen ovenfor fra de vejledende bemærkninger.
Reparation og installation af software
Reparations- og installationsydelser klassificeres som hovedregel i klasse 37. Der er dog et par undtagelser hertil. Det
drejer sig om reparation og installation af software, der klassificeres i klasse 42, fordi disse tjenesteydelser typisk

udføres af personer inden for faggrupperne computerprogrammører. Se hertil TMclass om reparation i klasse
42 og TMclass om installation i klasse 42.
Servicering
"Servicering" kan dække over flere tjenesteydelser, der klassificeres i forskellige klasser. Derfor kan det ikke stå alene
og skal præciseres.
Eksempler på accepterede formuleringer:
•
•

Servicering i form af reparation af køretøjer (37)
Servicering i form af vedligeholdelse af computer software (42)

Se hertil TMclass om servicering.

Klasse 38 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 38
I Niceklassifikationen klasse 38 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Telekommunikationsvirksomhed"
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•

Klasse 38 omfatter hovedsageligt tjenesteydelser, som sætter mindst én person i stand til at kommuni-kere
med en anden person via sensoriske midler. Sådanne tjenester omfatter følgende, der:

(1) tillader én person at tale med en anden,
(2) sender budskaber fra én person til en anden, og
(3) sætter én person i mundtlig eller visuel forbindelse med en anden (radio og fjernsyn).
Denne klasse omfatter særligt:
•

♦ tjenesteydelser, der i det væsentligste består i spredning af radio- og fjernsynsprogrammer.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:
•
•

♦ radioreklamer (kl. 35);
♦ telemarketing (kl. 35)

Særlig forhold, der kendetegner klassen
Som nævnt dækker klasse 38 de tjenesteydelser, der gør det muligt for A at kommunikere med B.
Det kan både være aktivt, f.eks. via telefon eller passivt f.eks. udsendelse af tv-programmer eller streaming.

I klasse 38 findes også tjenesteydelser, der gør det muligt at kommunikere via internettet, både at skaffe adgang til
det og mere specifikt at stille en hjemmeside til rådighed, hvor brugere kan kommunikere, f.eks. chat, eller adgang til
computerdatabaser.
"Chatroom" og "internet fora" kan ikke stå alene, men skal præciseres.
Eksempler på accepterede formuleringer:
•
•

Chatroom, nemlig tilrådighedsstillelse af internetsider samt forum for at læsere og brugere kan formidle
nyheder og meninger samt kommunikere med hinanden. (38)
Stille online fora til rådighed (38)

I klasse 38 er det derfor adgangen, der klassificeres og ikke indholdet. Design og opdatering af en hjemmeside
klassificeres eksempelvis i klasse 42, ligesom information via en hjemmeside eller et medie klassificeres i forhold til
det, der informeres om. Information om værdipapirhandel via en hjemmeside klassificeres således med de finansielle
tjenesteydelser i klasse 36. På samme måde vil reklamevirksomhed, der udføres via tv eller internet stadig være
reklamevirksomhed i klasse 35.
Det er som sagt selve transmissionen af for eksempel tv-programmer, der klassificeres i klasse 38. Selve produktionen
af et tv-program går i klasse 41. Det samme er tilfældet for publicering (forlagsvirksomhed) og journalistisk
virksomhed. Selve udsendelsen af nyheder (broadcasting eller wire-services) er i klasse 38.
Forevisning af biograffilm i biografer klassificeres i klasse 41.

Klasse 39 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 39
Det såkaldte klassehoved omfatter i klasse 39 følgende tjenesteydelser, som udtryk for klassens hovedindhold:
"Transport; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser."
Klasse 39 omfatter hovedsageligt tjenesteydelser vedrørende transport af personer, dyr eller varer fra ét sted til et
andet (via jernbaner, veje, vandet, luften eller gennem rørledninger), og tjenesteydelser, der nødvendigvis er
forbundne hermed, såvel som tjenesteydelser vedrørende opbevaring af varer på lager eller i andre bygninger med det
formål at bevare eller beskytte disse.
Af de vejledende bemærkninger i Nice-klassifikationen til klassen fremgår, at klassen særligt omfatter:
•
•
•
•
•
•

tjenester ydet af selskaber, som driver stationer, broer, jernbanefærger og lignende, der benyttes af
transportørerne;
tjenesteydelser vedrørende udlejning af transportmidler;
tjenesteydelser vedrørende bugsering, lodsning, drift af havne og dokke samt bjærgning af skibe og disses
ladning;
tjenesteydelser vedrørende emballering og pakning af gods før afsendelse;
tjenesteydelser bestående af oplysning om rejser eller godstransport, dvs. information vedrørende priser,
køreplaner og transportmåder ydet af mæglere eller af turistbureauer;
tjenesteydelser vedrørende inspektion af befordringsmidler eller af varer før transport

Det fremgår også af de vejledende bemærkninger, at klasse 39 navnlig ikke omfatter følgende tjenesteydelser:

•
•
•
•
•

tjenesteydelser vedrørende reklame for transportvirksomheder, såsom uddeling af brochurer og radioreklamer
(kl. 35);
tjenesteydelser vedrørende udstedelse af rejsechecks eller kreditbreve ydet af mæglere eller rejseagenter (kl.
36);
tjenesteydelser vedrørende forsikring (af gods, mod brand eller af liv) under transporten af personer eller af
gods (kl. 36);
tjenesteydelser i form af vedligeholdelse og reparation af befordringsmidler eller vedligeholdelse eller
reparation af genstande i forbindelse med transport af personer eller af varer (kl. 37);
tjenesteydelser vedrørende reservation af hotelværelser gennem rejsebureauer eller agenter (kl. 43).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Transport
Transportydelserne i klasse 39 dækker de ydelser, som består i at transportere personer eller varer.
Selvom der er et element af "udbringning" i forbindelse med "mad-ud-af-huset" og "catering", klassificeres disse
tjenesteydelser ikke i klasse 39. Hovedformålet med "mad-ud-af-huset" og "catering" er nemlig at "tilvejebringe mad
og drikke", der er tjenesteydelser omfattet af klasse 43.
Derimod vil transport af fødevarer, eksempelvis fragt i kølebiler o.lign., være "udbringning af mad" i klasse 39.
Rejser
Når man arrangerer rejser for andre, fx pakkerejser, tilbyder man en række forskellige tjenesteydelser, fx
persontransport, midlertidig indkvartering, billetbestilling. Disse tjenesteydelser hører imidlertid hjemme i forskellige
klasser. Derfor er "arrangering af pakkerejser" ikke en præcis nok formulering, og man vil derfor ofte have behov for
at registrere en række forskellige tjenesteydelser i klasse 39 og 43. Rejsetjenesteydelser i klasse 39 relaterer sig
hovedsageligt til transport af mennesker og billetreservation m.v.
Man kan i klassificeringsdatabasen TMClass se hvilke tjenesteydelser som relaterer sig til rejser, som hører hjemme i
klasse 39: Søgning på tjenesteydelser som relaterer sig til rejser i klasse 39. I klasse 43 findes tjenesteydelser inden
for hotelvirksomhed og midlertidig indkvartering. Hvis man som rejsebureau reserverer hoteller eller anden
midlertidig indkvartering for sine kunder, skal man således registrere denne tjenesteydelser i klasse 43: Se søgning på
reservation i klasse 43 i TMClass.
Klasse 40 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 40
I Niceklassifikationens klasse 40 anvendes følgende eksempel på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Behandling af materialer."
Bemærk, at termen "behandling af materialer" anses for at være for upræcis til, at denne kan accepteres i en
ansøgning - læs nærmere herom nedenfor.
Klasse 40 omfatter hovedsageligt tjenesteydelser i form af mekanisk eller kemisk behandling eller omdannelse eller
produktion af genstande eller af uorganiske eller organiske substanser, herunder specialfremstilling på bestilling.
Til brug for klassificering anses produktionen eller fremstillingen af varer kun for at være en tjenesteydelse i de
tilfælde, hvor den udføres for en andens regning på deres ordre eller specifikation.

Hvis produktionen eller fremstillingen ikke bliver udført for at opfylde en ordre på varer, der opfylder kundens
specifikke behov, krav eller specifikationer, så anses det generelt som tilknyttet udbyderens primære kommercielle
aktivitet eller de varer, der udbydes.
Hvis stoffet eller genstanden bliver markedsført og solgt til tredjemand, af den, der har behandlet, omdannet eller
fremstillet det/den, så vil det normalt ikke betragtes som en tjenesteydelse.
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
•

•

•

tjenesteydelser vedrørende omdannelse af en genstand eller et produkt og enhver proces, som medfører en
ændring i dens væsentlige egenskaber (fx farvning af en beklædningsgen-stand). Dvs. vedligeholdelse, som
normalt henføres til klasse 37, vil være omfattet af klasse 40, hvis den medfører en sådan forandring,
eksempelvis "forkromning af kofangere eller støddæmpere til biler" - henføres til klasse 40;
behandling af materiale, som vil finde sted under fremstillingen af et hvilket som helst produkt eller en
hvilken som helst genstand - bortset fra bygninger - fx tjenesteydelser, som medfører en tilskæring,
formning, polering eller slibning, eller som medfører belægning med metal;
specialfremstilling af varer på andres bestilling og specifikation (vær opmærksom på, at visse kontorer
kræver, at det er specificeret, hvilke varer der produceres), fx specialfremstilling af biler.

Endvidere fremgår det af de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter føl-gende
tjenesteydelser:
•
•

reparationsvirksomhed (kl. 37),
visse tilpassede ydelser, fx specialmaling af biler (kl. 37).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Upræcis klassehoved term
Patent- og Varemærkestyrelsen har i samarbejde med de øvrige varemærkemyndigheder i EU iden-tificeret 11 termer i
"klassehovederne", der ikke er tilstrækkelig klare og præcise og som ikke kan accepteres til registrering uden
yderligere præcisering jf. EU-domstolens afgørelse i sagen C-307/10 IP TRANSLATOR. Klassehovedet "behandling af
materialer" udgør en af disse. Du kan læse mere herom i Patent- og Varemærkestyrelsens brugerbrev af den 20.
november 2013 vedrørende praksisændring i forhold til klassehovederne i Niceklassifikationen her.
Hvis der således i en varefortegnelse alene angives "behandling af materialer" i klasse 40 uden det præciseres, hvilke
materialer der behandles eller hvilken form for behandling der udføres, vil Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at
tjenesteydelsen præciseres yderligere.
Behandling af materialer
Termen "behandling af materialer" omfatter behandling af materialer, som vil finde sted under fremstillingen af et
hvilket som helst produkt eller en hvilken som helst genstand.
Det skal dog bemærkes, at det skal være en ydelse, der udøves for andre. Det kan f.eks. være brygning af øl for andre
eller genbrug og behandling af affald for andre. Et bryggeri, der producerer sit eget øl og sælger dette, vil således
ikke anses for at udbyde tjenesteydelsen "brygning af øl" i klasse 40. Derimod vil den producerede "øl" være omfattet
af klasse 32, og det vil derfor være naturligt for bryggeriet at registrere sine varemærker for denne vare.
Særligt skal i forhold til tjenesteydelsen "behandling af mad og drikkevarer" i klasse 40 bemærkes, at disse adskiller
sig fra "tilvejebringelse af mad og drikke", som klassificeres i klasse 43. "Behandling af mad og drikkevarer" i klasse
40 vedrører f.eks. konservering af mad og drikkevarer, hvorimod "tilvejebringelse af mad og drikke" i klasse 43, er en
tjenesteydelse som f.eks. en restaurant, café eller bar yder, altså hvor maden og drikkevarerne tilberedes med henblik
på servering umiddelbart efter.

Specialfremstilling
Hvis man udbyder specialfremstilling af varer på andres bestilling og specifikation, klassificeres denne tjenesteydelse
i klasse 40. Det er altså fremstilling af varer, der opfylder kundens specifikke behov, krav eller specifikationer.
Sådanne tjenesteydelser kan f.eks. være specialfremstilling af tandproteser eller specialfremstilling af varer efter mål.
Se hertil TMclass om specialfremstilling i klasse 40.
Produktion af energi
Hvis man tilbyder at producere eller generere energi for andre, klassificeres denne tjenesteydelse i klasse 40. Hvis
man derimod selv producerer varen "elektrisk energi" eller "elektricitet" med henblik på salg heraf, er der tale om en
vare, der klassificeres i klasse 04.
Det skal hertil også bemærkes, hvis man distribuerer elektricitet eller energi for andre, er der tale om en
tjenesteydelse, der klassificeres i klasse 39, idet distributionen betragtes som "transport" af energien.
Klasse 41 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 41
I Niceklassifikationens klasse 41 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle
arrangementer."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
Klasse 41 omfatter hovedsageligt tjenester ydet af personer eller af institutioner vedrørende den intellektuelle
udvikling af mennesker og dyr, såvel som tjenesteydelser, der har til formål at underholde eller adsprede.
Denne klasse omfatter særligt:
•
•
•

Tjenesteydelser bestående af alle former for uddannelse af personer eller træning af dyr;
Tjenesteydelser, hvis grundlæggende formål er at underholde, fornøje og adspredemennesker,
Udstilling for offentligheden af visuel kunst eller litteratur med henblik på kulturelle eller
uddannelsesmæssige formål.

Særlige forhold der kendetegner klassen
Bookmakervirksomhed
Tjenesteydelsen "Bookmaking" accepteres som sådan i klasse 41. Hvis man herudover ønsker at være dækket for så
vidt angår den finansielle del, skal man også have klasse 36 ydelser, som fx kan præciseres til: "Finansiel virksomhed
i forbindelse med bookmaking". Organisering af spil, lotteri og væddemål klassificeres ligeledes i klasse 41.
Afholdelse af guidede ture
Tjenesteydelsen "arrangering af guidede ture" anses for at være en kulturel ydelse, hvorfor ydelsen klassificeres i
klasse 41. Derimod anses "Arrangering af udflugter for turister" og "Formidling af turistinformation i forbindelse med
udflugter og sightseeing " som en naturlig del af ydelsen "Arrangering af rejser ", og dermed som ydelser, der
relaterer sig til "transport" og rådgivning i forbindelse hermed, som klassificeres i klasse 39.
Publicering
"Publicering" og "Desktop publicering" og "Online publicering af elektroniske bøger og tidsskrifter" klassificeres i
klasse 41. Dog klassificeres "publicering af reklamematerialer og reklametekster" i klasse 35. Endvidere klassificeres

"Forlagsvirksomhed" og " Online forlagsvirksomhed" i klasse 41. Derimod klassificeres "Trykkerivirksomhed" og
"Digital trykkerivirksomhed" i klasse 40.
Førskoleundervisning
Undervisning af børn i før-skoler, også i børnehaver, klassificeres i klasse 41. Derimod klassificeres "Pasning af
småbørn i børnehaver" og "Pleje af førskolebørn og spædbørn i daginstitutioner" i klasse 43.

Klasse 42 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 42
I Niceklassifikationens klasse 42 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":
"Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og
forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software."
Af de vejledende bemærkninger fremgår, at denne klasse særligt omfatter:
Klasse 42 omfatter hovedsageligt tjenester tilvejebragt af personer, individuelt eller kollektivt, i relati-on til
teoretiske og praktiske aspekter af komplekse aktivitetsområder. Sådanne ydelser udøves af per-soner inden for
faggrupperne kemikere, fysikere, ingeniører, computerprogrammører osv.
Denne klasse omfatter særligt:
•

•

Tjenester tilvejebragt af ingeniører og videnskabsmænd, som udfører evalueringer, beregninger, forskning og
udarbejdelse af rapporter inden for det videnskabelige og teknologiske område (inklusiv teknologisk
rådgivning);
Videnskabelig forskning til medicinske formål.

Endvidere fremgår det at de vejledende bemærkninger, at denne klasse navnlig ikke omfatter følgende varer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forretningsundersøgelser og -evalueringer (kl. 35);
Tekstbehandling og administration af computeriserede databaser (kl. 35);
Finansielle og skattemæssige vurderinger (kl. 36);
Minedrift og udvinding af olie (kl. 37);
Installation og reparation af computere (hardware) (kl. 37);
Tjenester udøvet af personer med professioner, såsom læger, dyrlæger, psykoanalytikere (kl. 44);
Medicinsk behandling (kl. 44);
Havearkitektur (kl. 44).
Juridisk virksomhed (kl. 45)

Særlige forhold der kendetegner klassen
Forskning
Al "Forskning" klassificeres i klasse 42, uanset hvilket område der forskes i. "Kompileringen af statistiske data" til
brug for forskningen klassificeres i klasse 35, da dette betragtes som en administrativ eller kontoropgave. Derimod
klassificeres "Undersøgelser" sammen med den tjenesteydelse, som undersøgelsen vedrører, fx klassificeres
"Finansielle undersøgelser" i klasse 36 og "Forretningsmæssige undersøgelser" i klasse 35.

Hostingydelser
"Hosting" klassificeres i klasse 42, idet der er tale om en teknologisk tjenesteydelse. F.eks. "Web-hosting for andre"
og "Server hosting".
Stillen software til rådighed på et globalt computernetværk
Dette kan ligestilles med "udlejning af software" og klassificeres i klasse 42. Ligeledes accepteres "software as a
service (SAAS), nemlig stillen software til rådighed på et globalt netværk" og "stillen software til rådighed i form af
CMS (Content management system)".
Vedligeholdelse, reparation og installation af "software" vs "hardware"
"Udvikling, installation, vedligeholdelse, reparation og opdatering af computer software" klassificeres i klasse
42. Derimod klassificeres "Installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware" i klasse 37.

Klasse 43 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 43
Det såkaldte klassehoved omfatter i klasse 43 følgende tjenesteydelser, som udtryk for klassens hovedindhold:
"Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering."
Klasse 43 omfatter hovedsageligt ydelser udøvet af mennesker eller etablissementer, hvis formål er at tilberede mad
og drikke til indtagelse samt ydelser vedrørende fremskaffelse af kost og logi på hoteller, i pensionater eller i andre
etablissementer, der tilbyder midlertidig indkvartering.
Af de vejledende bemærkninger i Nice-klassifikationen til klassen, fremgår, at klassen særligt omfatter:
•
•

værelsesreservation for rejsende, især gennem rejsebureauer eller mæglere;
dyrepensionater.

Det fremgår også af de vejledende bemærkninger, at klasse 43 navnlig ikke omfatter følgende tjenesteydelser:
•
•
•
•
•
•

udlejning af fast ejendom, såsom huse, lejligheder m.v. til permanent brug(kl. 36);
rejsearrangering (kl. 39);
konservering af mad og drikke (kl. 40);
diskoteker (kl. 41);
kostskoler (kl. 41);
rekonvalescent- og hvilehjem (kl. 44).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Forskellen på tilvejebringelse af mad og drikke, detailhandel med fødevarer og fødevarerne selv
Der er en fin skillelinje mellem detailhandel med færdiglavede madretter (convenenience-segmentet) (klasse 35) og
den tilvejebringelse af mad og drikke, som findes i klasse 43. Særligt når der er tale om take-away, kan det være
svært at afgrænse om der er tale om en tjenesteydelse i klasse 35 eller 43. Grundlæggende omfatter klasse 43 den
tjenesteydelse at tilberede råvarer, som herefter serveres for kunden, mens der i klasse 35 er tale om salg af en ret,

som kunden typisk tager med hjem og eventuel selv færdigtilbereder. Den klassiske take-away tjenesteydelse, som
tilbydes af en café/restaurant vil derfor placeres i klasse 43, og i det omfang et supermarked sælger færdigretter, som
kan blive varmet og spise på stedet, er dette tjenesteydelsen i klasse 43 supermarkedet tilbyder. Når caféen laver og
sælger småkager, som man kommer ind fra gaden og køber og tager med igen, vil udbyderen også, ligesom en bager,
have behov for at beskytte salget af egne varer, og derfor registrere "småkager" i klasse 30. Er der derimod tale om,
at caféen har et udvalg af småkager fra forskellige producenter til salg i caféen, kan der være tale detailhandel,
medmindre disse produkter indgår i selve serveringen på caféen, da de i så fald blot vil være en del af
cafévirksomheden.
Hvornår har rejsearrangøren behov for at registrere sig i klasse 43?
Når en rejsearrangør tilbyder at reservere hotelværelser eller anden form for midlertidig indkvartering, er der tale om
en tjenesteydelse i klasse 43. Når en rejsearrangører derimod tilbyder at informere og rådgive om samt booke billetter
til rejsen, er der tale om tjenesteydelser, der er knyttet sammen med transportydelserne og derfor klassificeres i
klasse 39.
Man kan i klassificeringsdatabasen TMClass se hvilke tjenesteydelser som relaterer sig til rejser, som hører hjemme i
klasse 39: Søgning på tjenesteydelser som relaterer sig til rejser i klasse 39. I klasse 43 findes tjenesteydelser inden
for hotelvirksomhed og midlertidig indkvatering. Se søgning på reservation i klasse 43 i TMClass.
Forskellen mellem midlertidig indkvartering og andre former for indkvartering, fx plejehjem, pensionater osv
Den form for midlertidige indkvartering, som klasse 43 omfatter, vedrører typisk ophold man tager på hoteller o.lign.,
og som tages i forbindelse med ferier og forretningsrejser. Derudover omfatter klasse 43 indkvartering af mere
boligmæssig karakter, eksempelvis alderdomshjem og pensionater.
Hvis formålet med opholdet derimod primært er sundhedsmæssigt, fx plejehjem for handicappede, behandlingshjem
og lignende, hører disse ydelser under sundhedsydelserne i klasse 44. Det er værd at bemærke, at børnepasning i
børnehaver hører til i klasse 43. Hvis børnepasningen har et uddannelsesmæssigt sigte, skal tjenesteydelsen placeres
i klasse 41, mens pasning af børn som en generel tjenesteydelser hører til i klasse 45.
Klasse 44 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 44
Det såkaldte klassehoved omfatter i klasse 44 følgende tjenesteydelser, som udtryk for klassens hovedindhold:
"Medicinske ydelser; veterinærvirksomhed; hygiejnisk pleje og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-,
havebrugs- og skovbrugsvirksomhed."
Klasse 44 omfatter hovedsageligt medicinsk behandling, hygiejnisk pleje og skønhedspleje udøvet af personer eller
etablissementer til mennesker og dyr. Den omfatter også ydelser udøvet inden for områderne landbrug, havebrug og
skovbrug.
Af de vejledende bemærkninger i Nice-klassifikationen til klassen, fremgår, at klassen særligt omfatter:
•
•
•
•
•
•

medicinske undersøgelser relateret til behandling af mennesker (såsom røntgenundersøgelser og
blodprøvetagning);
kunstig befrugtning;
farmaceutisk rådgivning;
dyreopdræt;
ydelser vedrørende dyrkning af planter, såsom gartnerier;
ydelser vedrørende blomsterkunst, såsom blomsterarrangementer såvel som havearkitektur.

Det fremgår også af de vejledende bemærkninger, at klasse 44 navnlig ikke omfatter følgende tjenesteydelser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

udryddelse af skadedyr (undtagen for landbrug, havebrug og skovbrug) (kl. 37);
installation og reparation af vandingssystemer (kl. 37);
ambulancetransport (kl. 39);
slagtning af dyr og udstopning af dyr (kl. 40);
fældning og behandling af tømmer (kl. 40);
dyredressur (kl. 41);
helseklubber til fysisk træning (kl. 41);
videnskabelig forskning til medicinske formål (kl. 42);
dyrepensionater (kl. 43);
alderdomshjem og plejehjem (kl. 43)

Særlige forhold der kendetegner klassen
Klasse 44 omfatter navnlig tjenesteydelser som har et behandlingsformål. Som det fremgår
klassificeres alderdomshjem dog i klasse 43. Visse tjenesteydelser har flere formål, og som derfor klassificeres efter
deres primære sigte (indkvartering eller sundhedspleje). Hvis man driver et pleje- og helsecenter for ældre kan der
derfor være ræson i at registrere sit mærke både i klasse 43 (indkvartering) og klasse 44 (sundhedsydelser) for at
dække alle aktiviteterne.
Klasse 45 (Sidst opdateret: 31-03-2016)
KLASSE 45
Det såkaldte klassehoved omfatter i klasse 45 følgende tjenesteydelser, som udtryk for klassens hovedindhold:
"Juridisk virksomhed; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale
ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov."
Af de vejledende bemærkninger i Nice-klassifikationen til klassen fremgår, at klassen særligt omfatter:
•
•
•

ydelser tilvejebragt af jurister, juridiske assistenter og advokater til enkeltpersoner, grupper af personer,
organisationer og virksomheder,
efterforskning og overvågning relateret til personers og genstandes sikkerhed,
ydelser tilvejebragt til enkeltpersoner vedrørende sociale begivenheder, såsom ledsagelse af personer,
ægteskabsbureauer, begravelsesvirksomhed.

Det fremgår også af de vejledende bemærkninger, at klasse 45 navnlig ikke omfatter følgende tjenesteydelser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

professionel bistand i form af direkte hjælp til virksomheders dispositioner eller funktioner (kl. 35);
ydelser i relation til finansielle eller valutariske forretninger og forsikringsvirksomhed (kl. 36);
ledsagelse af rejsende (kl. 39);
sikkerhedstransport (kl. 39);
ydelser bestående af al uddannelse af personer (kl. 41);
optræden ved sangere og dansere (kl. 41);
computerydelser til beskyttelse af software (kl. 42);
ydelser tilvejebragt af andre for at give medicinsk, hygiejnisk eller skønhedsmæssig behandling til
mennesker eller dyr (kl. 44);
visse udlejningsydelser (konferér med den alfabetiske liste over tjenesteydelser og med punkt (b) under
generelle bemærkninger vedrørende klassifikationen af tjenesteydelser.

Særlige forhold der kendetegner klassen
Juridiske tjenesteydelser og forholdet til andre tjenesteydelser, som kunne være juridiske
Der findes mange tjenesteydelser, der kan have et juridisk aspekt, fx HR-virksomhed i klasse 35, finansiel rådgivning i
klasse 36 osv. Dette betyder ikke, at alle der yder sådanne tjenesteydelser har behov for at registere "juridisk
bistand" i klasse 45. Tjenesteydelsen er nødvendig, når hovedformålet med tjenesteydelsen er at rådgive om et
juridisk problem.
Hvad er sikkerhedsmæssige tjenesteydelser i klasse 45?
De sikkerhedsmæssige tjenesteydelser i klasse 45 omfatter den konkrete fysiske beskyttelse af personer og
ejendomme, såsom personlige sikkerhedsvagter, alarmtjenester og sikkerhedskontrol i lufthavne.
Derimod er alle tjenesteydelser som relaterer sig til software og computersikkerhed klassificeret i klasse 42.

