
Klassifisering av varer og tjenester i Norge – en kort historikk 

Nice Classification – internasjonalt system for klassifisering av varer og tjenester 

 

1911-1960: Eget norsk klassifiseringssystem 

1961: Norge ble med i Nice-avtalen og norske varemerkesøknader og -registreringer ble 
omklassifisert i henhold til Niceklassifikasjonssystemet 

1963: Nicelisten utgave 1, publisert kun på fransk 

1971: Nicelisten utgave 2, publisert kun på fransk 

1981: Nicelisten utgave 3, publisert på fransk og engelsk og oversatt til norsk 

1983: Nicelisten utgave 4, publisert på fransk og engelsk. Den norske listen fra 1981 ble revidert og 
endret i henhold til endringene i utgave 4. 

1987: Nicelisten utgave 5, publisert på norsk i 1988 

1990: Vare- og tjenesteangivelsene i Nicelisten fikk basisnummer 

1992: Nicelisten utgave 6 

1996: Norge godtar ikke lenger teksten «hele klassen» i varefortegnelse (fra 1. april) i 
varemerkesøknader 

1997: Nicelisten utgave 7  

2000: Klasse 42 i Nicelisten splittes i klassene 42, 43, 44 og 45. Dette innebærer at eldre 
registreringer med klasse 42 og teksten «hele klassen» og den gamle klasseoverskriften for klasse 42, 
også gjelder for tjenester i klassene 43, 44 og 45. Gammel klasseoverskrift for klasse 42 lyder som 
følger: «Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk 
behandling; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig 
og industriell forskning; EDB-programmering; tjenester som ikke inngår i andre klasser». 

2002: Nicelisten utgave 8 

2007: Nicelisten utgave 9 

2012: Nicelisten utgave 10, versjon 1: Første godkjente Nice-angivelse med salgstjeneste inn i 
Nicelisten i klasse 35 

2013: Nicelisten utgave 10, versjon 2 

2014: Nicelisten utgave 10, versjon 3 

2014: Enkelte vide vare- og tjenesteangivelser i klasseteksten ikke lenger godtagbare i Norge 
(Convergence programme CP 2, fra 1. februar).  

• Klasse 6 - Varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser) 
• Klasse 7 – Maskiner og verktøymaskiner 
• Klasse 14 - Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne 

hermed, ikke opptatt i andre klasse 



• Klasse 16 - Papir, papp og varer laget av disse materialer [papir og papp], ikke opptatt i andre 
klasser 

• Klasse 17 - Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer 
[kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer], ikke opptatt i andre klasser 

• Klasse 18 - Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer [lær og lærimitasjoner], ikke 
opptatt i andre klasser 

• Klasse 20 - Varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, 
ben, elfenben, hvalben, skal og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle 
disse materialer, eller av plast 

• Klasse 37 – Reparasjonsvirksomhet 
• Klasse 37 – Installasjonsvirksomhet 
• Klasse 40 – Bearbeiding av materialer 
• Klasse 45 - Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov 

2015: Nicelisten utgave 10, versjon 4 

2016: Nicelisten utgave 10, versjon 5 

2017: Nicelisten utgave 11, versjon 1 

2018: Nicelisten utgave 11, versjon 2 

 

 

 


