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FORORD

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen blir trykt særskilt og vedlagt årspublikasjonen
Utenrikshandel og januarheftet av publikasjonen Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Varefortegnelsen
er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen pa den internasjonale statistikk- og
tollnomenklatur, Det harmoniserte system (HS).
Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard International Trade
Classification (SITC-Rev. 3).

Statistisk sentralbyrå, Oslo, 14. desember 1989

Gisle Skancke

Hans Kristian østereng
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1. FORMAL
Formalet med statistikken over utenrikshandelen er å gi en oversikt over varestrømmene
mellom Norge og utlandet. Statistikken skal så vidt
mulig dekke næringslivets behov for data til planlegging av produksjon, salg og markedsforing. Den
gir dessuten en viktig del av datagrunnlaget for
prognose- og analysearbeid utført av organisasjoner, offentlige myndigheter, forskningsinstitusjoner
osv. Internasjonale organisasjoner som FNs
statistiske kontor og andre, gyms stor bruk av de
opplysninger som utenrikshandelsstatistikken gir.
Den er bygd opp som en del av et nasjonalt og
internasjonalt statistikksystem og nyttes også ved
utarbeiding av nasjonalregnskap og utenriksregnskap. Det er således av stor betydning at statistikken følger internasjonalt vedtatte definisjoner og
standarder for gruppering av varer, land og transportmåter ved grensepassering.

2. DET STATISTISKE MATERIALET
Statistikk over utenrikshandelen bygger
på de administrative oppgaver som tollvesenet
innhenter med hjemmel i tollovens §§ 32 og 40
samt tollovforskriftenes kap. 5. Ved innførsel og
utforsel av varer mottar Statistisk sentralbyrå
således kopi av innførsels- og utforselsdeklarasjonene. Disse fylles ut av henholdsvis importorer
og eksportorer og blir kontrollert av tollvesenet.
Oppgaver over import til og eksport fra Norge, men
utenfor tollvesenets virkeområde, f.eks. import
direkte til norsk kontinentalsokkel, kjøp og salg av
skip på 100 br.tonn og derover, elektrisk strøm
m.m. blir innhentet direkte med hjemmel i lov av
16. juni 1989 nr. 54 (statistikkloven). Noen fullstendig oversikt over import direkte til norsk kontinentalsokkel foreligger imidlertid ikke. Norskprodusert olje som blir eksportert fra oljefeltene i Nordsjøen blir registrert på grunnlag av månedlige
mengdeoppgaver mottatt fra Oljedirektoratet. Det
samme gjelder eksporten av naturgass til St.
Fergus og Emden. Verdien av oljeeksporten blir

beregnet ved hjelp av blant annet tolldeklarasjoner
og normpriser fastsatt kvartalsvis av Olje- og
energidepartementet. Verdien av gasseksporten
blir anslått på grunnlag av aliment tilgjengelige
data.

3. STATISTIKKENS OMFANG
Omfanget av statistikken følger retningslinjer trukket opp av FNs statistiske kommisjon.
Varene blir registrert etter det såkalte generalhandelsprinsippet. Forskjellen mellom spesialhandelen og generalhandelen består vesentlig i forskjellig behandling av varer som passerer Norge
via transittlager eller frilager. Etter gjeldende
retningslinjer blir direkte importerte varer registrert
på fortollingstidspunktet, mens varer som kommer
til landet via transittlager eller frilager, blir tatt med
i statistikken når de blir lagt inn på lagre. Tilsvarende blir utforsel fra slike lagre registrert i statistikken.
Norsk statistikkområde omfattes av Norge
som fastland, den norske del av kontinentalsokkelen og Svalbard med Jan Mayen og Bjørnøya.
Innførselen omfatter således de varer
som innføres direkte til bruk her i landet og varer
som legges inn på transittlager eller frilager.
Innførsel av varer direkte til faste installasjoner på den norske kontinentalsokkelen er hi ttil
tatt med i statistikk over utenrikshandelen. Samlede anslag for denne importen er imidlertid tatt inn
i driftsregnskapet overfor utlandet. Varer innført til
sokkelen via norsk tollsted blir registrert på vanlig
måte.
Ustabilisert råolje blir fort i ror fra norsk
område til Storbritannia. Der blir den bearbeidd til
stabilisert råolje og forskjellige våtgasskomponenter. En del av produktene blir innført til Norge og
blir i statistikken registrert som innførsel fra Storbritannia.
Varer innført etter foredling blir tatt med
i statistikken til full verdi.
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Innførselsstatistikken
omfatter ikke følgende
varer:

m.

n.
o.

Varer i direkte transitt
Fiskefartøyers og fangstekspedisjoners
fangst under norsk flagg
Norske varer i uforandret stand i retur
til leverandør (reklamasjoner o.l.) og
returemballasje
Erstatningsleveranser og gratis reparasjoner
Varer til reparasjon i Norge for utenlandsk regning
Varer i retur etter reparasjon i utlandet
for norsk regning
Reiseutstyr, flyttegods o.l.
Varer bestemt for det kongelige hus
eller til bruk for andre lands offisielle
representasjoner
Krigsmateriell til forsvaret i henhold til
militæravtaler
Prover, gaver, reklamemateriell mv. av
mindre verdi
Monetært gull
Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker o.l., gyldige i Norge; papir
forsynt med slike merker; pengesedler,
aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter
Bunkers
Varer innført til midlertidig bruk i samsvar med internasjonale overenskomster, f.eks. lån, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere,
presse-, radio- og fjernsynsutstyr til
bruk ved reportasjeoppdrag, utstyr til
bruk ved internasjonale arrangementer, varer til demonstrasjon ved utstillinger og varemesser, instrumenter, apparater o.l. til bruk ved vitenskapelige
forsok, velferdsmateriell til skip i internasjonal trafikk

Utforselen omfatter utforsel av norske og
fremmede varer fra den frie omsetning og fra
transittlager og frilager. Utforselen omfatter også
råolje og gass levert direkte fra den norske del av
kontinentalsokkelen, basert på mengdeoppgaver
fra Oljedirektoratet.
Varer utfort etter foredling inngår i statistikken
med full verdi.

Utførselsstatistikken omfatter
ikke følgende varer:
Varer i direkte transitt
Varer fra tollpakkhus eller tollager (utforsel fra transittlager eller frilager blir
tatt med)
Overforinger av varer fra norsk fastland
C.
til Svalbard eller Jan Mayen
Varer til midlertidig bruk (utstilling,
d.
demonstrasjon, vitenskapelig bruk, lån,
yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radioog fjernsynsutstyr etc.) i inntil 12 maneder i utlandet og varer i retur etter
tilsvarende bruk i Norge
Varer i retur etter reklamasjon mot
e.
erstatningsleveranser, varer i retur etter
gratis reparasjon (garanti) i Norge,
gratis erstatningsleveranser fra Norge,
gratis reparasjon (garanti) i utlandet for
gjeninnførsel til Norge
Varer til skip, luftfartøyer eller oljeplattf.
former registrert i Norge i utenriksfart
Varer til reparasjon i utlandet for norsk
9.
regning og senere gjeninnførsel
h.
Varer i retur etter reparasjon i Norge
for utenlandsk regning
Utenlandske varer i uforandret stand i
i.j.
retur til leverandør og returemballasje
Reiseutstyr, flyttegods 0.1.
k.
I.Varer til eget bruk ved norske diplomatiske stasjoner i utlandet
a.
b.
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m.
n.
o.

P.
q.

Krigsmateriell fra forsvaret i henhold til
militæravtaler
Prover, reklamemateriell mv. av mindre
verdi
Proviant, bunkers og utstyr til norske
eller utenlandske skip eller fly i norsk
havn
Monetært gull
Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker 01, gyldige i bestemmelseslandet; papir forsynt med slike merker;
pengesedler, aksjer, obligasjoner og
liknende verdipapirer; sjekkhefter og
-blanketter

4. DEFINISJONER
4.1. Varegruppering I Statistisk varefortegnelse
for utenrikshandelen

Fra 1988 følger varegrupperingen den nye
internasjonale toll- og statistikknomenklatur, Det
harmoniserte system (HS), representert ved nær 5
000 sekssifrede koder. De første fire siffer angir
oppdelingene i tollnomenklaturen, de to neste står
for internasjonale statistiske oppdelinger. Den
videre påbyggingen er nasjonal og kan variere fra
land til land. I den detaljerte norske nomenklatur
med en Attesifret varekode som brukes i tolltariffen,
representerer sjuende siffer en eventuell norsk
tolloppdeling og åttende sifter en ytterligere nasjonal statistikkoppdeling. Varekodene med tekst i
denne statistiske varefortegnelsen er identiske med
tolltariffen. Den blir delt ut gratis og legges ved
statistikkpublikasjonene Månedsstatistikk over utenrikshandelen og årspublikasjonen Utenrikshandel.
Denne varefortegnelsen gjeldende for 1991,
inneholder om lag 6 400 åttesifrede varenr.
Fra 1988 er også FNs standard for varegruppering i internasjonal handel sterkt endret og
utvidet (Standard International Trade Classification,
United Nations, Series M, No. 34/Rev. 3). I

SITC-Rev. 3 er varene gruppert etter bearbeidingsnivå mot i HS etter materialets art. Det mest
detaljerte varenivå har i SITC-Rev. 3 en femsifret
kode som alltid svarer til én eller flere HS-oppdelinger. (Se høyre felt i varefortegnelsen.) Tallet på
vareposter er vel 3 100 mot i overkant av 1 900 i
den forrige utgaven. Pa samme måte som i HS er
endringene i SITC-Rev. 3 så omfattende at det er
meget arbeidskrevende å finne nøyaktige sammenhenger mellom 1987 og 1988. På én- og tosiffernivå (varesektorer og hovedgrupper av varer) er
det forholdsvis enkelt å foreta sammenlikning av
statistikk for de to årene.
Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk
etter begge nomenklaturer.
4.2. Mengdetall

Varer som er oppgitt med vekt, er registrert
med nettovekt. For innførte varer som fortolles
etter vekt, vil det forekomme at enkelte varer er
fortollet med varens emballasje (særlig matvarer i
lufttett lukket emballasje). Tolltariffen med statistisk varefortegnelse viser også hvilke varer som i
tillegg til kg er registrert i annen mengdeenhet.
Statistikk blir publisert etter begge mengdeenheter.
4.3. Verditall

Verdien av innførselen er i statistikken
oppgitt cif og verdien av utførselen fob norsk havn
eller grensestasjon, eventuelt henholdsvis cif og
fob ved operasjonsområdet innenfor den norske
del av kontinentalsokkelen. Verdien av norskprodusert olje eksportert fra oljefeltene i Nordsjøen
beregnes ved hjelp av blant annet administrativt
fastsatte normpriser og tolldeklarasjoner. Priser på
gass eksportert i rorledninger til St. Fergus og
Emden, blir anslått av SSB på grunnlag av tilgjengelige data fra andre kilder, blant annet mottakerlandenes offisielle importstatistikk, publiserte
meldinger om transportkostnader for naturgass og
anslag på terminalkostnader (se også punkt 2).
4.4. Landgruppering

Følgende definisjoner er brukt: Opprinnelsesland (produksjonsland) er for råvarer det land
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varen er frembrakt, og for bearbeidde (herunder
raffinerte) varer det land hvor varen har fått den
form den har ved innførselen. For norskproduserte
varer som er solgt til utlandet (og innfortollet der)
og senere kjøpt hjem, skal som opprinnelsesland
(produksjonsland) oppgis det land som varene er
hjemfort fra. Ompakking, sortering og blanding blir
ikke regnet som bearbeiding (unntatt blanding av
te). Biler satt sammen ved samlefabrikk blir regnet
som produsert i det land sammensetningen foregar.
Avsenderland er det land som en av fraktdokumentet i Norge kan se er det første landet
som varen er sendt fra under den samme handelstransaksjon mellom kjøper (importør) og selger
(eksportør). At varens selger er i et annet land
enn avsenderlandet, er uten betydning. Det er
derfor ikke landet for fakturautsteder som har
betydning for begrepet avsenderland, men avsenderlandet i transportdokumentet/fraktbrevet.
Omlasting underveis endrer ikke forholdet.
Bestemmelsesland er det land som på
utførselstidspunktet er det sist kjente land varen er
bestemt for, sendt direkte eller via annet land uten
mellomliggende handelstransaksjoner der. Omlasting underveis endrer ikke forholdet.
Landkoden som nyttes på deklarasjonene
svarer til den bokstavkode som er utarbeidd av Det

internasjonale standardiseringsforbund (ISO). I
detaljdataene blir landopplysningene registrert etter
denne koden, men blir i noen grad slått sammen
ved utkjøring av statistikk. F.eks. omfatter Norge
både fastlandet, den norske del av kontinentalsokkelen, Svalbard og Jan Mayen (inkl. Bjørnøya).
For året 1987 og tidligere Ar ble det nyttet en
tresifret landkode.

5. PUBLISERING AV STATISTIKK
Statistikk over utenrikshandelen blir offentliggjort hver måned i SSBs serier Aktuell statistikk
(AS), i Statistisk ukehefte (SU), i heftet Månedsstatistikk over utenrikshandelen (MU). I tillegg
utgis en årspublikasjon i serien NOS (UTENRIKSHANDEL) med data gruppert etter varenr. slik de
beskrives i tolltariffen og i denne varefortegnelsen.
Dessuten blir det produsert en serie tabeller hvor
varene er gruppert etter SITC-Rev.3 (FNs handelsstatistiske nomenklatur), og som er samlet i to
hefter, Utenrikshandel Hefte I og Hefte II.
Mot godtgjørelse kan interesserte også
bestille spesialoppgaver eller tegne løpende abonnement på statistikk for enkeltvarer. (Se omslagsside 3.)
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STATISTISK LANDLISTE 1991
LAND ETTER VERDENSDEL, ISO'S ALFAKODE 1) OG TIDLIGERE NUMERISK KODE
EUROPA
AL 111
AD 117
AQ 110
BE 112
BV 110
BG 113
DK 101
Fl 103
FR 117
FO 102
GI 118
GR 119
BY 135
IE 121
IS 105
IT 123
YU 125
LI 141
LU 112
MT 126
MC 117
NL 127
NO 110
PL 131
PT 132
RO 133
SM 123
SU 135
ES 137
GB 139
SJ 110
CH 141
SE 106
CS 142
TR 143
DE 144
UA 135
HU 152
VA 123
AT 153

ALBANIA
AN
ANTARKTIS
BELGIA
BOUVETØYA

BULGARIA
DANMARK
FINLAND
FRANKRIKE
FÆRØYANE

GIBRALTAR
HELLAS
HVITERUSSLAND

IRLAND
ISLAND
ITALIA
JUGOSLAVIA
LIECHTENSTEIN
LUXEMBOURG
MALTA
MONACO
NEDERLAND
NORGE
POLEN
PORTUGAL
ROMANIA
SAN MARINO
SOVJETUNIONEN
SPANIA
STORBRITANNIA OG
NORD-IRLAND
SVALBARD/JAN MAYEN
SVEITS
SVERIGE
TSJEKKOSLOVAKIA
TYRKIA
TYSKLAND (BRD)
UKRAINA
UNGARN
VATIKANSTATEN

GW 266
GN 264
CM 270
CV 273
KE 276
KM 231
CG 278
LS 281
LR 283
LY 286
MG 289
MW 296
ML 299
MA 303
MR 306
MU 307
MZ 319
NA 308
NE 309
NG 313
RE 322
RW 329
ST 333
SN 336
CF 337

SC 338
SL 339
SO 346
SH 209
SD 356
SZ 357
ZA 359
TZ 369
TD 373
TG 376
TN 379
UG 386
EH 349
ZR 279
ZM 389
ZW 326

GUINEA-BISSAU
GUINEA
KAMERUN
KAPP VERDE
KENYA
KOMORENE
KONGO (BRAllAVILLE)
LESOTHO
LIBERIA
LIBYA
MADAGASKAR
MALAWI
MALI
MAROKKO
MAURETANIA
MAURITIUS
MOSAMBIK
NAMIBIA
NIGER
NIGERIA
REUNION OG MAYOTTE
RWANDA
SAO TOME OG PRINCIP
SENEGAL
SENTRALAFRIKANSKE
REPUBLIKK
SEYCHELLENE
SIERRA LEONE
SOMALIA
ST. HELENA
SUDAN
SWAZILAND
SØR-AFRIKA

TANZANIA
TCHAD

TOGO
TUNISIA
UGANDA
VEST-SAHARA
ZAIRE
ZAMBIA
ZIMBABWE

ØSTERRIKE

ASIA
AFRIKA
DZ 203 ALGERIE
AO 204 ANGOLA
BJ 229 BENIN
BW 205 BOTSWANA
BF 393 BURKINA FASO
BI 216 BURUNDI
IO 213 CHAGOSØYENE
250 DJIBOUTI
249 EGYPT
235 EKVATORIAL-GUINEA
239 ELFENBENSKYSTEN
246 ETIOPIA
254 GABON
256 GAMBIA
GH 260 GHANA

DJ
EG
GO
CI
ET
GA
GM

AF
AE
BH
BD
BT
BN

BU
PH
HK
IN
ID
IQ
IR
IL
JP
JO
KH

404
426
409
410
412
416
420
428
436
444
448
452
456
460
464
476
478

AFGHANISTAN
ARABISKE EMIRATER
BAHRAIN
BANGLADESH
BHUTAN
BRUNEI
MYANMAR (TIDL. BURMA)
FILIPPINENE
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
IRAK
IRAN
ISRAEL
JAPAN
JORDAN
KAMPUCHEA

CN 484 KINA
KP 488 KOREA,DEN DEMOKRATISKE
FOLKEREPUBLIKK
KR 492 KOREA, REPUBLIKKEN
KW 496 KUWAIT
CY 500 KYPROS
LA 504 LAOS
LB 508 LIBANON
MO 510 MACAO
MY 512 MALAYSIA
MV 513 MALDIVENE
MN 516 MONGOLIA
NP 528 NEPAL
NT 544 NØYTRALSONE
OM 520 OMAN
PK 534 PAKISTAN
QA 540 QATAR
SA 544 SAUDI-ARABIA
SG 548 SINGAPORE
LK 424 SRI LANKA
SY 564 SYRIA
TW 432 TAIWAN
TH 568 THAILAND
VN 575 VIETNAM
YE 578 YEMEN, DEN ARABISKE
REPUBLIKK
YD 556 YEMEN, DET DEMOKRATISKE
TP 448 ØST-TIMOR

NORD-AMERIKA
Al 607 ANGUILLA
AG 607 ANTIGUA OG BARBUDA
AN 656 ANTILLENE (NL)
AW 656 ARUBA
BS 607 BAHAMAS
BB 602 BARBADOS
BZ 604 BELIZE
BM 607 BERMUDA
CA 612 cANADAVENE
KY 607 CAYMANØYENE
CR 616 COSTA RICA
CU 620 CUBA
DO 624 DEN DOMINIKANSKE
REPUBLIKK
DM 607 DOMINICA
SV 672 EL SALVADOR
GD 607 GRENADA
GL 631 GRØNLAND
GP 628 GUADELOUPE
GT 632 GUATEMALA
HT 636 HAITI
HN 644 HONDURAS
JM 648 JAMAICA
VG 607 JOMFRUØYENE(GB)
VI 688 JOMFRUØYENE(US)
MQ 628 MARTINIQUE
MX 652 MEXICO
MS 607 MONTSERRAT
NI 664 NICARAGUA
PA 669 PANAMA
PR 684 PUERTO RICO

1) INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - DET INTERNASJONALE STANDARDISERINGSFORBUND
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NORD-AMERIKA (FORTS)

LC 607 ST. LUCIA
KN 607 sT.KITTS- NEVIS
PM 676 sT.piERRE, miQuELoN
vc 607 sT.viNcENT/GRENADIN
TT 680 TRINIDAD OG TOBAGO
Tc 607 TURKS- OG cAicosOYE
US 684 u s A

PY 755 PARAGUAY
PE 760 PERU
SR 765 SURINAM
uy 770 URUGUAY
VE 775 VENEZUELA
OCEANIA

SØR-AMERIKA

AR
Bo
BR
CL
CO
EC

705 ARGENTINA
710 BOLIVIA
715 BRASIL
725 CHILE
730 COLOMBIA
735 ECUADOR
FK 740 FALKLANDSØYENE
GF 745 FRAM GUIANA
Gy 720 GUYANA

AS 825 Am.SAm0A
AU 804 AUSTRALIA
Cx 804 CHRISTMASØYA
CK 820 cooK0yENE
FIJI
FJ 811
PF 815 FRANSK POLYNESIA
TF 815 FRANSKE SØRLIGE TER
GU 825 GUAM
HM 804 HEARD/mc.DoNALD ØYE
zZ 900 INT. ORGANISASJONER
Kl 808 KIRIBATI

CC 804 KOKOSØYENE
mH 825 MARSHALLØYENE
Fm 825 MICRONESIA
NR 818 NAURU
NZ 820 NEW ZEALAND
NU 820 NILJE
MP 825 NORDRE mARIANENE
NF 804 NoRFoLKOyA
NC 815 NY CALEDONIA
pW 825 PALAU
PG 806 PAPUA - NY GUINEA
PN 807 PITCAIRNØYENE
SB 809 SALOMONØYENE
WS 830 SAMOA
TK 820 TOKELAU
TO 813 TONGA
TV 814 TUVALU
UM 825 u.s.A MINDRE U. ØYE
Vu 812 VANUATU
WF 815 WALLIS/FuTUNAOYENE
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FORTEGNELSE OVER KAPITLER
Levende dyr; animalske produkter
Side
Kap.
1. Levende dyr
15
2. KjOtt og spiselig slakteavfall
15
3. Fisk og krepsdyr, blOtdyr og andre
virvellOse dyr som lever 1 vann
16
4. Melk og meieriprodukter; fugleegg;
naturlig honning; spiselige produkter
av animalsk opprinnelse, ikke nevnt
eller innbefattet annet sted
17
5. Produkter av animalsk opprinnelse, ikke
nevnt eller innbefattet annet sted
18
Vegetabilske produkter
Kap.
6. Levende trær og andre planter; 10ker,
rOtter og liknende; ayskårne blomster
og blad til pryd
7. GrOnnsaker, rOtter og knoller,
spiselige
8. Spiselige frukter og nOtter; skall av
sitrusfrukter eller meloner
9. Kaffe, te, maté og krydderier

10.Korn
11. M011eprodukter; malt; stivelse;
inulin; gluten av hvete
12. Oljeholdige fr O og frukter; forskjellige andre fr O og frukter; planter til
industriell eller medisinsk bruk;
halm og fôrplanter .........
13. Skjellakk og liknende; naturlige
gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter
14. Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted

19
19
21
22
22
22

23

24

24

Animalske og vegetabilske oljer og
fettstoffer samt spaltningsprodukter
derav; tilberedt spisefett; animalsk
og vegetabilsk voks
Kap.
15. Animalske og vegetabilske oljer og
fettstoffer samt spaltningsprodukter
derav; tilberedt spisefett; animalsk
og vegetabilsk voks

Side
31
33
33

Produkter fra kjemiske eller
nærstående industrier
Kap.
28. Uorganiske kjemikalier; organiske
eller uorganiske forbindelser av
edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive stoffer
eller av isotoper
29. Organiske kjemikalier
30. FarmasOytiske produkter
31. GjOdsel
32. Garvestoff- og fargestoffekstrakter;
tanniner og deres derivater; farger,
pigmenter og andre fargestoffer; malinger og lakker; kitt og andre fyllings- og tetningsmidler; trykkfarger,
blekk og tusj
33. Flyktige, vegetabilske oljer og
resinoider; parfyme-, kosmetikkeller toalettpreparater
34. Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smOremidler, kunstig
voks og tilberedt voks, pol6r- eller
skuremidler, lys og liknende varer,
modell6rmasse, "dentalvoks" og dentalpreparater på basis av gips
35. Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; enzymer
36. Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske
produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparater
37.Varer til fotografisk eller kinematografisk bruk
38. Diverse kjemiske produkter

24

34
37
42
43

44
45

46

47
47

47
48

Plast og varer derav; gummi
og varer derav
Kap.
39. Plast og varer derav
40. Gummi og varer derav

Tilberedte næringsmidler; drikkevarer,
etylalkohol og eddik; tobakk og varer
fremstilte av tobakkerstatninger
Kap.
16. Produkter av kjOtt, flesk, fisk, krepsdyr, blOtdyr eller andre virvellOse
dyr som lever i vann
17. Sukker og sukkervarer
18. Kakao og varer derav
19. Produkter av korn, mel, stivelse
eller melk; bakverk
20. Produkter av grOnnsaker, frukter,
nOtter og andre plantedeler
21. Forskjellige tilberedte næringsmidler
22. Drikkevarer, sprit og eddik
23. Reststoffer og avfall fra nærgsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr
24. Tobakk og varer fremstilte av
tobakkerstatninger

Mineralske produkter
Kap.
25. Salt; svovel; jord og stein; gips,
kalk og sement
26. Malm, slagg og aske
27. Mineralsk brensel, mineralske oljer
og destillasjonsprodukter derav,
bituminOse stoffer; mineralsk voks

49
52

RA huder
26
26
27
27
28
29
30
30
31

og skinn, lær, pelsskinn og
varer derav; salmakerarbeid; reiseeffekter, håndvesker og liknende
beholdere; varer av tarmer
(unntatt av wormgut)

Kap.
41. RA huder og skinn (unntatt pelsskinn)
samt lær
42. Varer av lær; salmakerarbeider; reiseeffekter, handvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av
‘Normgut)
43. Pelsskinn (også kunstig) og varer

derav

54

55
55
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Side
Tre og trevarer; trekull; kork og
korkvarer; kurvmakerarbeider og
andre varer av flettematerialer
Kap.
44. Tre og trevarer; trekull
45. Kork og korkvarer
46. Varer av strå, halm, esparto eller
andre flettematerialer; kurvmakerarbeider

56
58

58

Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; avfall av papir
eller papp; papir og papp samt
varer derav
Kap.
47. Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; avfall av papir
eller papp
48. Papir og papp; varer av papirmasse,
papir eller papp
49. BOker, aviser, bilder av andre trykksaker; handskrevne eller maskinskrevne
arbeider samt arbeidstegninger

Tekstilmaterialer og varer derav
Kap.
50. Silke
51. Ull, fine eller grove dyrehår; garn og
vevnader av tagl
52. Bomull
53. Andre vegetabilske tekstilfibrer;
papirgarn og vevnader derav
54. Syntetiske og kunstige filamenter
55. Syntetiske og kunstige stapelfibrer
56. Vatt, filt og fiberduk ("non-wovens");
spesialgarn; hyssing, snOrer, liner og
tau samt varer derav
57. Golvtepper og annet golvbelegg av
tekstilmateriale
58. Spesielle vevnader; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger;
tapisserier; possement; broderier
59. Tekstilstoff med impregnering, overdrag, belegg eller laminert; tekstilvarer av det slag som egner seg til
industrielt bruk
60. Trikoterte staffer
61. Klær og tilbehOr til klær, av
trikotasje
62. Meer og tilbehOr til klær, unntatt
trikotasje
63. Andre ferdige tekstilvarer; sett;
brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler

Side
66. Paraplyer, parasoller, spaserstokker,
sittestokker, sveper, ridepisker og
deler dertil
67. Bearbeidde fjær og dun samt varer
derav

77
77

Varer av stein, gips, sement, asbest,
glimmer eller liknende materialer;
keramiske produkter; glass og
glassvarer
Kap.
68. Varer av stein, gips, sement, asbest,
glimmer eller liknende materialer;
keramiske produkter; glass og glassvarer
69. Keramiske produkter
70. Glass og glassvarer

77
78
79

58
58

61

62
62
62
65
65
66

68
69

69

70
71

Natur- eller kulturperler, edle eller
halvedle steiner, edle metaller, metaller
plettert med edelt metall, og varer derav;
bijouterivarer; mynter
Kap.
71. Natur- eller kulturperler, edle eller
halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer
derav; bijouterivarer; mynter
81

Uedle metaller og varer av uedle metaller
Kap.
72 Jern og stal
73. Varer av jern eller stål
74. Kopper og varer derav
75. Nikkel og varer derav
76. Aluminium og varer derav ........
77. (Kapitlet er reservert for eventuelt
fremtidig bruk i "Harmonized System")
78 Bly og varer derav
79. Sink og varer derav
80. Tinn og varer derav
81. Andre uedie metaller; cermeter;
varer derav
82. Verkty, redskaper, kniver, skjeer og
gafler av uedelt metall; deler dertil
av uedelt metall
83. Forskjellige varer av uedelt metall

82
86
88
89
90

90
91
91
91

92
93

71

Maskiner, apparater og mekaniske redskaper;
73 elektrisk materiel]; deler dertil; apparater
for opptak og gjengivelse av lyd, apparater
for opptak og gjengivelse av bilder og lyd
for fjernsyn, og deler og tilbehOr til
75
slike apparater
Kap.
Fotty, hodeplagg, paraplyer, parasoller,
84. Kjernereaktorer, kjeler, maskiner,
spaserstokker, sittestokker, sveper,
apparater og mekaniske redskaper samt
ridepisker og deler dertil; bearbeidde
94
deler dertil
fjær og varer derav
85. Elektriske maskiner, apparater og
materiell, samt deler dertil; apparater
Kap.
for opptak eller gjengivelse av lyd og
64. Fotty, gamasjer og liknende; deler
apparater for opptak eller gjengivelse
dertil
76
av bilder og lyd for fjernsyn, samt
65. Hodeplagg og deler dertil
76
104
deler og tilbehOr til slike apparater

14
Side

KjOretOyer, luftfartOyer, fartOyer
og annet transportutstyr
Kap.
86. Lokomotiver, vogner og annet rullende
materiell for jernbaner eller sporveger samt deler dertil; stasjonært
materiell for jernbaner eller sporveger samt deler dertil; mekanisk
(herunder elektromekanisk) trafikkreguleringsutstyr av alle slag
87. KjOretOyer samt deler og tilbehOr
dertil, unntatt rullende materiell
for jernbaner og sporveger
88. LuftfartOyer, romfartOyer og deler
dertil
89. Skip, båter og annet flytende
materiell

91. Ur og urdeler
92. Musikkinstrumenter; deler og tilbehOr
til slike instrumenter

119
119

Våpen og ammunisjon; deler og
tilbehOr dertil

111

111
113
113

Instrumenter og apparater til optisk,
fotografisk, kinematografisk, medisinsk
eller kirurgisk bruk samt male-,
kontroll- eller presisjonsinstrumenter
og -apparater; ur; musikkinstrumenter;
deler og tilbehOr dertil
Kap.
90. Instrumenter og apparater til optisk,
fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt male-,
kontroll- eller presisjonsinstrumenter
og -apparater; deler og tilbehOr
dertil

Side

Kap.
93. Våpen og ammunisjon; deler og tilbehoir dertil

Forskjellige varer
Kap.
94. Mier; sengebunner og sengeutstyr,
som f.eks. madrasser, puter og
liknende stoppede varer; lamper og
annet belysningsutstyr, ikke nevnt
eller innbefattet annet sted; lysskilt og liknende; prefabrikerte
bygninger
95. Leket0y, spill og sportsartikler samt
deler og tilbehOr dertil
96. Forskjellige varer

120

120
122
122

Kunstverker, samlergjenstander
og antikviteter
Kap.
97. Kunstverker, samlergjenstander og
antikviteter
114

124
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Nr.
00.00
.0011 1
.0055 1
.0031 2
.0032 2
.0099 3

Mengde

Vareslag

931 00

Uspesifiserte varer, tollbare
Uspesifiserte varer, tollfrie
Proviant
Forbruksartikler
Uspesifiserte varer

KAPITTEL

SITC Nr.

.

001-51
001-51
001 51
001 52
001-11
001-19

02.05
.0000 Kjøtt av hester, esler, muldyr eller
mulesler, ferskt, kjølt eller fryst ...

LEVENDE DYR.

01.02 Storfe, levende.
.1000 - til avl
.9000 - ellers

001-51

001-31
001-39
001-39

01.04 Sauer og geiter, levende.
.1000 - sauer
.2000 - geiter

001-21
001 22

01.05 Norm av arten Gallus domesticus, ender,

gjess, kalkuner og perlehøns, levende.

.1100
.1900
.9100
.9900

av vekt høyst 185 gram:
- hems av arten Gallus domesticus
- andre
ellers:
-høns av arten Gallus domesticus
- andre

001-41
001-41
001-49
001-49

01.06 Andre levende dyr.
.0010 - reinsdyr
.0020 - fasaner
- ellers:
.0091 - - pelsdyr
.0099 - - andre

KAPITTEL

001 90
001-90
kg

001-90
001-90

2.

KJØTT OG SPISELIG SLAKTEAVFALL.
02.01 Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt.
.1000 - hele eller halve skrotter
.2000 - andre kjøttstykker med bein
- utbeinet:
.3001 - - biffer og fileter
.3009 - - ellers
02.02
.1000
.2000
.3000

Kjøtt av storfe, fryst.
- hele eller halve skrotter
- andre kjøttstykker med bein
- utbeinet

02.03 Kjøtt av

fryst.

svin,

ferskt,

kjølt

Mengde

kg

SITC

012-22
012-22
012-22

012-11
012-11
012-11
012-11
012-12
012-12
012-12
012-12
012-13

012-40

02.06 Spiselig

01.03 Svin, levende.
.1000 - til avl
- andre:
.9100 - - av vekt under 50 kg
.9200 - - av vekt 50 kg eller derover

-

- fryst:
.2100 - - hele eller halve skrotter
.2200 - - skinker, boger og stykker derav,
med bein
.2900 - - annet
02.04 Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt,
kjølt eller fryst.
.1000 - hele eller halve skrotter av lam,
ferske eller kjølte
- annet kjøtt av sau, ferskt eller
kjølt:
.2100 - - hele eller halve skrotter
.2200 - - andre kjøttstykker med bein
.2300 - - utbeinet
.3000 - hele eller halve skrotter av lam,
fryste
- annet kjøtt av sau, fryst:
.4100 - - hele eller halve skrotter
.4200 - - andre kjøttstykker med bein
.4300 - - utbeinet
.5000 - kjøtt av geiter

I.

01.01 Hester, esler, muldyr og mulesler, levende.
- hester:
kg,
.1100 - - til avl
stk.
- - andre:
- hester over 1/2 år:
.1911 - - - - vallaker
.1919 - - - - andre
.1990 - - - ellers
.2000 - esler, muldyr og mulesler

Vareslag

011-11
011-11
011-12
011-12

!I

011-21
011-21
011-22

eller

- ferskt eller kjølt:
.1100 - - hele eller halve skrotter
.1200 - - skinker, boger og stykker derav,
med bein
.1900 - - annet

012-21
012-21
012-21

slakteavfall av storfe, svin,
sauer, geiter, hester, esler, muldyr
eller mulesler, ferskt, kjølt eller
fryst.

.1000 .2100 .2200 .2900 .3000 .4100 .4900 .8000 .9000 -

av storfe, ferskt eller kjølt
av storfe, fryst:
- tunger
- lever
- annet
av svin, ferskt eller kjølt
av svin, fryst:
- lever
- annet
ellers, ferskt eller kjølt
ellers, fryst

02.07 Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjærfe som hører under posisjon 01.05,
ferskt, kjølt eller fryst.
.1000 - fjærfe, ikke oppdelt, ferskt eller
kjølt
- fjærfe, ikke oppdelt, fryst:
.2100 - - lions av arten Gallus domesticus
.2200 - - kalkuner
.2300 - - ender, gjess og perlehøns
- kjøttstykker og slakteavfall av fjærfe (herunder lever), ferskt eller
kjølt:
.3100 - - fettlever av gjess eller ender
.3900 - - annet
- kjøttstykker og slakteavfall av fjærfe, unntatt lever, fryst:
- av [Ions av arten Gallus domesticus
.4100
- av kalkuner
4200
.4300 - - av ender, gjess eller perlehøns
5000 - lever av fjærfe, fryst
02.08 Annet kjøtt og spiselig slakteavfall,
ferskt, kjølt eller fryst.
1000 - av kaniner eller harer
2000 - froskelår
- annet:
.9010 - - tunger
- - av rein, skogsfugl og ryper:
.9021 - - - av rein
.9022 - - - av skogsfugl og ryper
- ellers:
.9091 - - - av hjort
9092 - - - av elg
9093 - - - av hval
.9099 - - - annet

012-51
012-52
012-52
012-52
012-53
012-54
012-54
012-55
012-56

012-31
012-32
012-32
012-32

012-33
012-34
012-35
012-35
012-35
012-36

012-91
012-92
012-99
012-99
012-99
012-99
012-99
012-99
012-99

1 Forenklet tollekspedisjon ved innforsel av varer hvor det foreligger faktura med flere vareposter under kr 200
pr. varepost. 2 Gjelder proviant, utstyr og forbruksartikler til norskeide skip registrert i utlandet i utenriksfart. 3 Forenklet tollekspedisjon ved utførsel av varer hvor det foreligger faktura med flere vareposter under
kr 200 pr. varepost.
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Nr.

Mengde

Vareslag

02.09
.0000 Svinefett rent for kjøtt og fjærfefett
(ikke utsmeltet), ferskt, kjølt, fryst,
saltet, i saltlake, tørket eller røykt
02.10 Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet,
i saltlake, tørket eller røykt; spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall.
- kjøtt av svin:
.1100 - - skinker, boger og stykker derav,
med bein

.1200 - - bukflesk og stykker derav
. 1900 - - annet
.2000 - kjøtt av storfe
.9000 - ellers, herunder spiselig mel av
kjøtt eller slakteavfall

kg

SITC Nr.

411 31
-

spa.),

016-89

KAPITTEL 3.
FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE
DYR SOM LEVER I VANN.
03.01 Fisk, levende.
.1000 - akvariefisk
- annen levende fisk:
.9100 - - aure (Salmo trutta, Salmo gairdne-

ri, Samo clarki, Samo aguabonita,
Salmo gilae)
.9200 - - ål (Angpilla spp.)
.9300 - - karpe
- - annen:
.9901 - - - laks (f.eks. yngel, smolt)
.9909 - - - ellers

034-11

034-11
034-11
034-11
034-11
034-11

03.02 Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hewer
under posisjon 03.04.
- laksefisk, unntatt lever, rogn og
melke:
- - aure (Salmo trutta, Salmo gairdneri
Salmo clarki, Salmo aguabonita, Sal
Mg Rila,t):
. 1101 - - - oppdrettet aure
.1109 - ellers

- - stillehavslaks (On_c_o_rchyrichus spa.)
atlanterhavslaks (Salmo salar) og
donaulaks (Hucho hucho):
.1201 - - - oppdrettet laks
.1209 - - - ellers
.1900 - - annen
- flyndrefisk (plepropectidae,
Ake, Cynoglossicia e, So le idae Scoshthalmidae og fltthariT6e), unntatt
.

034 12
034-12

lever, rogn og melke:

- - blåkveite (Reinhard .tilts tiapoglosspAqe5 ) og annen kveite (t_liapaglossus hippaglossits, Llippoglossus st e..

.

.2101 - - - blåkveite
.2102 - - - annen kveite
.2200 - - rødspette (12Jeuronect es a latessa)
.2300 - - tunge (So:lea spa.)
.2900 - - annen
- størje (tunfisk) (av slekten Ihuppus) , stripet pelamide (Euthynnus
(KAts uwonus) pelamis), unntatt lever,
.

.

034-13
034-13
034-13
034 13
034-13

.

rogn og melke:
.3100 - - albakor eller langfinnet tunfisk

(Thunnus alalunga)
.3200 - - gulfinnet tunfisk (Thunnus alba-

cares)

.3300 - - stripet pelamide
.3900 - - annen

- sild
ILInaLks, OL-110 f2a 0 1lasii), unntatt lever, rogn og MeIke:
- - norsk vårgytende sild:
.4001 - - - vintersild
.4002 - - - annen, herunder mussa, småsild
.4003 - - nordsjøsild
.4009 - - annen sild

kg

SITC

034-16

sardinella (Sardinella

brisling (Sprattus sprattus)

.6200 - - hyse (Melanogrammus ae_glefinus)
.6300 - - sei (Pollachius virens)
.6400 - - makrell (ScoM5er scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus) .
- - pigghå og andre haifisker:
6501 - - - pigghå
.6509 - - - andre haifisker
6600 - - ål (Anguilla spa.)
- - ellers:
.6901 - - - lysing
.6902 - - - lange
.6903 - - - uer
.6904 - - - lyr
.6909 - - - annen fisk
.7000 - lever, rogn og melke

034-18
034-18
034-17
034-18
034-18
034-18
034-18
034-18
034-18
034-18
034-18
034-19

03.03 Fisk, fryst, unntatt fiskefileter og
annet fiskekjøtt som hewer under posisjon 03.04.

.1000 - stillehavslaks (Oncorhypchus

spa.),

unntatt lever, rogn og melke
- annen laksefisk, unntatt lever, rogn
og melke:
- - aure (Salmo trutta, Salmo gairdneri,
Salmo clarki, Salmo aguabonita, Sal-

mo gilae):
.2101 - - - opp -drettet aure
.2109 - - - ellers
atlanterhavslaks (Salmo salar) og
donaulaks (Hucho hucho):
.2201 - - - oppdrettet laks
.2209 - - - ellers
- - ellers:
.2901 - - - lodde
.2909 - - - annen laksefisk
- flyndrefisk (Pleuronectidae, Bothidae, CynoglossiTiae, Solei&e, Scophthalmidae og Citt-Taridaej, unntatt lev-

034-21

034-21
034-21
034-21
034-21
034-21
034-21

er, rogn og melke:

034-12
034-12
034-12

.

nolepis):

.5000 - torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gad
us macrocephalus), unntatt lever,
rogn og melke
- annen fisk, unntatt lever, rogn og
melke:
.6100 - - sardin (Sardine ailchardus, Sardin-

ops

016-11
016-12
016-19
016-81

Mengde

Vareslag

034-14
034-14
034 14
034 14

-

- - blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) og annen kveite (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
.3101 - - - blåkveite
.3102 - - - annen kveite
.3200 - - rødspette (Pleuronectes platessa)
.3300 - - tunge (Soler spa.)
.3900 - - annen
- størje (tunfisk) (av slekten Thunnus), stripet pelamide (Euthypnus
(katsuwonus) pelamis), unntatt lever,
rogn og melke:

.4100 - - albakor eller langfinnet tunfisk
(Thunnus ala lunga)
.4200 - - gulfinnet tunfisk (Thunnus albacares)

.4300 - - stripet pelamide
.4900 - - annen
- sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), unntatt lever, rogn og melke:
- - norsk vårgytende sild:
.5001 - - - vintersild
.5002 - - - annen, herunder mussa, småsild
.5003 - - nordsjøsild
.5009 - - annen sild
.6000 - torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), unntatt lever,
rogn og melke

034-15
034-15
034-15
034-15

034-22
034-22
034-22
034-22
034-22

034-23
034-23
034-23
034-23

034-24
034-24
034-24
034-24
034-25
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Nr.

Vareslag

Mengde

- annen fisk, unntatt lever, rogn og
melke:
. 7100 - - sardin (5ardinfl Lticliardus, Sardin(gLdiTiTla
),
spg.), brisling (5..pLalis spratls)
.7200 - - hyse (Melanoorammus aea)efinus)
.7300 - - sei (Poilachius virens)
.7400 - - makreT1 (ScomTer scombrus, Scomber
australasicus, Scomber iaponigus) .
- - pigghå og andre haifisker:
.7501 - - - piggha
.7509 - - - andre haifisker
. 7600 - - ål (±1nauilla son.)
.7700 - - havabor (Drcentrarchus labrax, DiceatLarcjius guncial.us)
.7800 - - lysing (Merluccius
ltropi.y
Lcis

SITC Nr.

034-28
034-28
034-28

.6101
.6102
.6103
.6109
.6200

034-28

.6300 - - ansjos (Engraulis

034-26

-

- - vintersild
- - annen, herunder
- nordsjosild
- annen sild
torsk (Gadus

morhue,

kg

mussa, småsild

Gadus macrocephalus)

Gadus

ooac,

035-29
035-29
035-29
035-29

03.06 Krepsdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjelte, fryste, torkede,
saltede eller i saltlake; krepsdyr med
skall, dampkokt eller kokt i vann, også
kjolte, fryste, tørkede, saltede eller
i saltlake.
- fryste:
.1100 - - languster (Palinurus spg., Panulirus spg., Jasus spk.)
.1200 - - hummer (HoMarus
- - reker:

034-51
034-51

036-19
036-19

1301 _ - - rå

036-11

.1302 - - - kokte, med skall, ikke videre be-

034-40
034-40
034-40
034-40
034-40
034-40
034-40
034-40
034-40
034-55

arbeidd
1309 - - - ellers
- krabber
1400

11
11

.1900 - - andre
- ikke fryste:

.2100 - - languster (Palinurus
rus sp2., Jasus sp2.)
.2200 - - hummer (HoMarus spk.)
.2300 - - reker

11

.2400 - - krabber

11

.2900 - - andre
03.05 Fisk, tørket, saltet eller i saltlake;
roykt fisk, også varmrøykt; fiskemel
egnet til menneskefode.

.1000 - fiskemel egnet til menneskefode
.2000 - lever, rogn og melke, tørket, røykt,
saltet eller i saltlake
- fiskefileter, tørkede, saltede eller
i saltlake, men ikke røykt:
.3001 - - av sild
.3002 - - av torrfisk

.2009 -

035-50
035-40
035-12
11

ellers

-røyktfisk, herunder fileter:
.4100 stillehavslaks (Oncorhvnchus
atlanterhavslaks (Salmo salar)og
donauiaks (Hucho hudho)
.4200 - - sild (Citipea harengus, Clupea pallasii)
.4900 - - annen
- tørket fisk, også saltet, men ikke

035-12
035-12

03.07 Blotdyr, med eller uten skall, levende,
ferske, kjolte, fryste, torkede, saltede eller i saltlake; virvelløse dyr
som lever i vann, andre enn krepsdyr og
blotdyr, levende, ferske, kjolte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake.
.1000 - østers
kamskjell, herunder harpeskjell og

haneskjell, av slektene Eectfp, glamysellerplacsmegten:
.2100 - - Tevende, ferske eller kjølte
.2900 - - ellers
- blåskjell (iKtilus spk. , Perna 1 p a.):
.

035-30
11

035-30
035-30

.5101
.5102
.5103
.5104
.5107
.5901
.5902
.5903
.5904
.5905
.5906

-

- torsk (Gadus morhua, Gadus ooac,
Gadus macrocephalus):
- - torrfisk, rotskjær
- - torrfisk, finnmarksrundfisk
- - torrfisk, lofotrundfisk
- - tørrfisk, annen rundfisk
- - klippfisk
- annen:
- - sei:
- - torrfisk, rotskjær
- - - tørrfisk, rundfisk
- klippfisk
- - brosme:
- - -tørrfisk
- klippfisk
- - lanne, klippfisk

.

.

-

.

11

11

036-11
036-11
036-19
036-19
036-20
036-20
036-20
036-20
036-20

036-31

036-35
036-39

.

.3100 - - levende, ferske eller kjølte
.3900 - - ellers
- tiarmet blekksprut, herunder akkar
(Seia ofici nalis, aolsia aa_q.r.952m_a_,
SegiciTi spR. , tfmInastre2h t.ssp g. ,

røykt:

035-29
035-29
035-29
035-29
035-21
035-22

spg.)

6909 - - - ellers

034-51
034-51
034-51
034 51

SITC

035-13
035-13

.6902 - - - sei
.6903 - - - lange

034 28
034 28
034-28
034-29

av torsk
.1002 .1003 - - av sei
.1004 - - av sild
- - ellers:
.1005 - - - fileter av laks
.1008 - - - annet
- fryste fileter:
.2001 - - av blAkveite
.2002 - - av hyse
.2003 - - av torsk
av sei
.2004 .2005 - - av sild
.2006 - - av steinbit
.2007 - - av uer
.2008 - - av laks
.2009 - - ellers
.9000 - annet

-

- - annen:
.6901 - - - brosme

034-27

03.04 Fiskefileter og annet fiskekjott (også
opphakket), ferskt, kjolt eller fryst.
- ferskt eller kjolt:
.1001 - - av hyse

Mengde

- - av annen fisk:
.5907 - - - - torrfisk
.5908 - - - - klippfisk
- saltet fisk, men ikke torket eller
roykt, og fisk i saltlake:
- - sild (Clupea harengus, Clupea
lasii):
- - norsk vårgytende sild:

034-24
034-28
034-28

- - ellers:
.7901 - - - skate
.7902 - - - uer
.7909 - - - annen fisk
.8000 - lever, rogn og melke

Vareslag

11

036-35
036-39

11

036-33
036-37

.

Tao

035-11
035-11
035-11
035-11
035-11
035-13
035-13
035-13
035 - 13
035 - 13
035 - 1'
-

.4100 - - levende, ferske eller kjølte
.4900 - - ellers
- åttearmet blekksprut (Octop_u§_ sp2.):
.5100 - - levende, ferske eller kjelte

.5900 - - ellers

snegler, andre enn sjøsnegler
- andre:
.9100 - - levende, ferske eller kjolte
.9900 - - ellers

.6000 -

KAPITTEL 4.
MELK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG
HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK
OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET
ANNET STED.

036-33
036-37
012-93
036-35
036-39

Nr.

Vareslag

Mengde

SITC

04.01 Melk og flote, ikke konsentrert og ikke
tilsatt sukker eller annet sotningsstoff.

.1000 - som inneholder høyst 1 vektprosent
fett

.2000 - som inneholder over 1 vektprosent,
men ikke over 6 vektprosent fett ....
.3000 - som inneholder over 6 vektprosent fett
04.02 Melk og flote, konsentrert eller tilsatt sukker eller annet sotningsstoff.
.1000 - som pulver, granulat eller i annen
fast form, som inneholder høyst 1,5
vektprosent fett
- som pulver, granulat eller i annen
fast form, som inneholder over 1,5
vektprosent fett:
.2100 - - ikke tilsatt sukker eller annet

sotningsstoff
.2900 - - ellers
- annen:
.9100 - - ikke tilsatt sukker eller annet
sotningsstoff
.9900 - - ellers

k

022 11
-

Nr.

Vareslag

-

022-22
022-22

SITC

04.08 Fugleegg uten skall samt eggeplommer,
friske, torkede, dampkokte eller kokte
i vann, formede, fryste eller konserverte på annen måte, også tilsatt
sukker eller annet sotningsstoff.

022-12 .1100 022-13 .1900 .9100 .9900 022 21

Mengde

eggeplommer:
- forked - ellers
,

kg

"

025-21
025-22

andre:

- torkede
- ellers

025-21
025-22

04.09
0000 Naturlig honning

061 60

04.10
.0000 Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet
annet sted

098 92

-

-

KAPITTEL 5.

022 23
022 24 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE,
-

IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED.
04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og
romme, yoghurt, kefir og annen gjæret
eller syrnet melk og note, også konsentrert, med eller uten tilsetning av
sukker, annet sotningsstoff eller
smaksstoff eller med innhold av frukt
eller kakao.
- yoghurt:
.1010 - - naturell
- - med innhold av frukt, nøtter eller
bær:
.1021 - - - som pulver, granulat eller i
annen fast form
.1029 - - - annen
- - ellers:
.1091 - - - med innhold av smaksstoff eller
kakao
.1099 - - - annen
- annen:
.9001 - - med innhold av smaksstoff eller
kakao
.9002 - - med innhold av frukt eller bær

.9009 - - ellers
04.04 Myse, også konsentrert eller tilsatt
sukker eller annet sotningsstoff; produkter som bestir av naturlige melkebestanddeler, også tilsatt sukker eller
annet søtningsstoff, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted.
.1000 - myse, ogsä konsentrert eller tilsatt
sukker eller annet søtningsstoff
.9000 - ellers
04.05
.0000 Smør og annet fett samt oljer fremstilt
av melk
04.06 Ost og ostemasse.
.1000 - fersk ost, herunder mysost, ikke
gjæret og ostemasse
.2000 - revet ost eller ostepulver, alle slag
.3000 - smelteost, ikke revet eller som ostepulver

.4000 - muggost
.9000 - annen ost

05.01
.0000 Menneskehår, ubearbeidd, også vasket
eller avfettet; avfall av menneskehår .
05.02 Bust av svin eller villsvin; grevlinghår og annet hår til borstebinderarbeider; avfall av slik bust eller Hr.
022-31 .1000 - bust av svin eller villsvin samt avfall derav

.9000 - ellers

291-92
291-92

022-31 05.03
022 31 .0000 Tagl og avfall derav, også i plater,
-

med eller uten stottemateriale

268-51

022 31 05.04
022 31 .0000 Tarmer, blærer og mager av andre dyr
-

enn fisk, hele eller i stykker

291-93

022-32 05.05 Skinn og andre deler av fugler, med på022-32
sittende fjær eller dun, fjær og deler
022-32
av fjær (også med klipte kanter) samt
dun, ubearbeidd eller bare renset, desinfisert eller konservert; pulver og
avfall av fjær eller av deler av fjær.
.1000 - fjær til stopning; dun

022-41
022-49

023-00

024 91
-

024-10

.9000 - ellers

291-95
291-95

05.06 Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet eller befridd for gelatin, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men
ikke tilskåret; pulver og avfall av
bein og hornkjegler.
.1000 - beinbrusk og bein behandlet med syre
.9000 - ellers

291-11
291-11

05.07 Elfenbein, skilpaddeskall, hvalbarder
og bardefrynser, horn, gevirer, hover,
klover, negler, klor og nebb, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke
tilskåret; pulver og avfall deray.
.1000 - elfenbein; avfall og pulver av
elfenbein

024-20
024-30 .9000 - ellers
024-99

04.07 Fugleegg med skall, friske, konserverte
eller kokte:

.0010 - honseeog
.0090 - ellers

291-91

025-10

025 10
-

05.08
.0000 Koraller og liknende, ubearbeidd eller
enkelt bearbeidd; skall av blotdyr,
krepsdyr eller pigghuder og ryggskall
av blekksprut, ubearbeidd eller enkelt
bearbeidd, men ikke tilskåret, pulver
og avfall derav

291-16
291-16

291-15

19
Nr.

Vareslag

Mengde

05.09
.0000 Svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse

SITC

Nr.

kg

291-79

.9903
291-98

05.11 Animalske produkter, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted; døde dyr av de
slag som hewer under kapittel 1 eller
3, utjenlige til menneskeføde.

-

292-69
292-69
292-69
292-69
292-69

av det slag som brukes til buketter
på annen måte.

291-96
291-96
291-96
291-96

11
11

201-99
291-99
291-99

- friske:
.1001 - - syrin, mimosa, genista, orkidéer,
anemoner og ranunculus
.1009 - - andre
.9000 - ellers

292-71
292-71
292-71

06.04 Lauvverk, blad, greiner og andre plantedeler, uten blomster eller blomsterknopper, samt gras, mose og lav, av det
slag som brukes til buketter eller
pryd, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på

annen måte.

292-72

.1000 .9101 .9102 -

mose og lav
andre:
friske:
juletrær
Adianthum og Asparagus, i tiden
1. juni til 31. oktober
.9109 - - - andre
.9900 - - ellers

06.01 Løker, rotknoller, stengelknoller og
rotstokker, i hvilende tilstand, i
vekst eller blomst; sikoriplanter og
-rotter, unntatt rotter som hører under
posisjon 12.12.

- stiklinger uten rot og podekvister:
- - stiklinger uten rot:
.1001 - - - ti bruk i gartnerier
.1002 - - - ellers
.1003 - - podekvister
.2000 - trær og busker som skal bære spiselige
frukter eller twitter, også podede
- rododendroner og asaleaer, også podede:
.3001 stueasalea (Azalea indica)
.3009 - - ellers
.4000 - roser, også podede
- andre:
.9100 - - mycelium
- - ellers:
.9901 - - - grunnstammer
- - - andre:
- - med klump av jord eller annet
vekstmedium:

292-69

eller pryd, friske, tørkede, fargede,
bleikte, impregnerte eller preparerte

LEVENDE TRAR OG ANDRE PLANTER; LOKER,
RØTTER OG LIKNENDE; AVSKÅRNE BLOMSTER
OG BLAD TIL PRYD.

Andre levende planter (herunder rotter),
stiklinger og podekvister; mycelium.

.9905
.9906
.9909

(Aucuba), Kalmia, Pieris,
Eyracantha og Stranvaesia ... kg
trær og busker, ikke nevnt
ovenfor
stauder
urteaktige planter
ellers
- - - - uten klump av jord eller annet
vekstmedium

291 94 06.03 Avskårne blomster og blomsterknopper

KAPITTEL 6.

06.02

SITC

(Hamamelis), vinterpryd

kjertler og andre animalske produkter
som brukes til fremstilling av farmasøytiske preparater, ferske, kjølte,
fryste eller midlertidig konserverte på
annen måte

- loker, rotknoller, stengelknoller og
rotstokker, i hvilende tilstand:
.1001 - - løker til bruk i gartnerier
.1002 - - rotknoller, stengelknoller og rotstokker, til bruk i gartnerier
.1009 - - ellers
.2000 - loker, rotknoller, stendelknoller og
rotstokker, i vekst eller blomst;
sikoriplanter og -rotter

Mengde

buksbom (Buxus), draketre
(Dracaena), kamelia (Camellia),
kransgran (Araucaria), kristtorn (Ilex), laurbærtrær
(Laurus), magnolia (Magnolia),
palmer (Palmae), trollhassel

.9902

05.10
.0000 Ambra, bevergjel, civet og moskus;
spanske fluer; galle, også tørket;

.1000 - sæd av storfe
- andre:
- - produkter av fisk eller krepsdyr,
bløtdyr eller andre virvelløse dyr
som lever i vann; døde dyr av de
slag som hører under kapittel 3:
.9101 - industrifisk (kolmule, tobis,
oyepAl o.1.)
.9102 - - - fiskehoder og avskjær, torkede,
også revne ("cuts')
.....
.9103 - - - annet fiskeavfall (f.eks. dyrefbr)
.9109 - - - ellers (herunder befruktet rogn
til klekking)
- - ellers:
,9910
- - blodpulver (utjenlig til menneskeføde)
.9920 kjøtt og blod
.9990 - - - andre

Vareslag

292-72
292-72
292-72
292-72

KAPITTEL 7.

GRØNNSAKER, ROTTER OG KNOLLER, SPISELIGE.
07.01 Poteter, friske eller kjølte.
292-61

.1000 - settepoteter
.9000 - andre

054-10
054-10

292-61 07.02 Tomater, friske eller kjølte.
.0010 - i tiden 1. november til 31. mai .
292-61
.0090 - i tiden 1. juli til 31. oktober

054-40
054-40

purre og
andre løkslag, friske eller kjølte.
- kepaløk og sjalottlok:

292-61 07.03 Kepaløk, sjalottlok, hvitlok,

.1010 - - kepalok
...... ....... .......
.1020
- sjalottløk
.2000 - hvitløk
- andre løkslag:
292-69
9001 - - purre
292-69
292-69 .9009 - - andre løkslag
292-69 07.04
292-69
292-69
292-69
292-69
292-69

054-52
054-52

Hodekål, blomkål, knutekål og liknende
spiselig kål, frisk eller kjølt.

- blomkål og brokkoli:
- blomkål i tiden 15. juni til
30. november ...............
.1020 - - blomkål i tiden 1. desember til
14 juni
.1030 - - brokkoli
2000 - rosenkål
- annen:
- - hvitkål og rodkål:
.9011 - - - hvitkål .............
.9012 rodkål
- - ellers:
.9091 - - - kinakål
.9099 - - - annen
.1010

11

054-51
054-51
054-52

054-53
054-53
054-53
054-53
054-53
054-53
054-53
054-53
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Nr.

Mengde

Vareslag

07.05 Salat (Lactuca sativa) og sikori (Cichorium spp.), frisk eller kjølt.
- salat:
- - hodesalat:
- - - i tiden 1. april til 30. november:
kg
.1110 - - - - issalat
.1120 - - - - annen
- - - i tiden 1. desember til 31. mars:
.1191 - - - - issalat
.1199 - - - - annen
- - annen:
.1910 - - - i tiden 1. april til 30. november
.1990 - - - i tiden 1. desember til 31. mars
- sikori:
- - sikorisalat (julesalat, witloof)
(Cichorium i nybus var. foliosum):
.2110 - - - i tiden 1. april til 3 0. november
.2190 - - - i tiden 1. desember til 31. mars
- - annen:
.2910 - - - i tiden 1. april til 30. november
- - - i tiden 1. desember til 31. mars:
.2920 - - - - endivie
.2990 - - - - ellers
-

07.06 Gulrotter, neper, rødbeter, havrereter, knollselleri, reddiker og liknende
spiselige 'Natter, friske eller kjølte.
- gulrotter og neper:
.1010 - - gulrotter
.1020 - - neper
- andre:
.9010 - - knollselleri
.9020 - - reddiker i tiden 1. april til 30.
november
.9030 - - reddiker i tiden 1. desember til
31. mars
- - ellers:
.9091 - - - rødbeter
.9099 - - - andre
07.07 Agurker, friske eller kjølte.
- tiden 1. april til 30. november:
.0011 - - slangeagurker
.0019 - - ellers
- i tiden 1. desember til 31. mars:
.0091 - - slangeagurker
.0099 - - ellers
07.08 Belgfrukter, med eller uten belg, friske eller kjølte.
.1000 - erter (Pisum sativum)
.2000 - bønner (Vipa spa., Phaseolus spa.)
.9000 - andre belgfrukter
07.09 Andre grønnsaker, friske eller kjølte.
- artiskokker:
.1010 - - i tiden 1. juni til 30. november
.1090 - - i tiden 1. desember til 31. mai
- asparges:
.2010 - - i tiden 1. mai til 14. november
.2090 - - i tiden 15. november til 30. april
.3000 - auberginer
- sopper og trøfler:
- - sopper:
.5110 - - - sjampinjonger
.5190 - andre
.5200 - - trøfler
- frukter av slekten Caasicum eller
Pimenta:
- - sote pepperfrukter (Capsicum annum
var. annuum):
.6010 - - - i tiden 1. juni til 30. november
.6020 - - - i tiden 1. desember til 31. mai .
.6090 - - - ellers
.7000 - spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat)

- andre:

.9010 - - oliven

.9020 - - kapers
.9030 - - kruspersille
.9040 sukkermais
.9090 - - ellers

SITC Nr.

054-54
054-54
054 54
054 54
054-54
054-54

054-54
054-54
054-54
054-54
054-54

054-55
054-55
054 55
054-55
054 55
054 55
054 55

054-56
054-56
054-56
054-56

054-57
054-57
054-57

054-59
054-59
054-59
054-59
054-59
054-58
054-58
054-58

Vareslag

07.10 Grønnsaker (også dampkokte eller kokte
i vann), fryste.
.1000 - poteter
- belgfrukter, med eller uten belg:
.2100 - - erter (Pisum sativum)
.2200 - - bønner (Vinasp., Phaseolus spa.)
2900 - - andre
.3000 - spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat)
4000 - sukkermais
- andre grønnsaker:
.8010 - - asparges og artiskokker
.8020 - - blomkål
.8030 - - kruspersille
.8040 - - sopper
- - ellers:
.8091 - - - gulrotter
.8092 - - - kepaløk
.8093 - - - selleri
.8099 - - - andre
.9000 - grønnsakblandinger
07.11 Grønnsaker, midlertidig konserverte
(f.eks. med svoveldioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre
konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand.
1000 - kepaløk
- oliven:
.2010 - - i saltlake
2090 - - ellers
- kapers:
.3010 - - i saltlake
.3090 - - ellers
4000 - agurker
- andre grønnsaker; grønnsakblandinger:
9010 - - sukkermais
9090 - - ellers
07.12 Tørkede grønnsaker, hele, oppdelte,
knuste eller pulveriserte, men ikke videre tilberedte.
.1000 - poteter, også oppdelte, men ikke videre tilbredte
2000 - kepaløk
.3000 - sopper og trøfler
- andre grønnsaker; grønnsakblandinger:
.9010 - - poteter, knuste eller pulveriserte
.9020 - - hvitløk
.9030 - - sukkermais
9090 - - ellers
07.13 Tørkede belgfrukter, ayskallede, også
skrelte eller splittede.
.1000 - erter (Pisum sativum)
.2000 - bukkeerter
- 'Donner (Vigpa spa., Phaseolus spa.):
.3100 - - bønner av arten Vigpa mungo (L.)
Heeper eller Vipa radiata(L.)
Wilczek
.3200 - - små ride (Adzuki) bønner (Phaseolus
eller Vipa angularis)
.3300 - - snittbønner, herunder hagebønner
(Phaseolus vulgaris)
.3900 - - andre
.4000 - linser
.5000 - bønnevikker (Vicia faba var. major)
og hestebønner (Vicia faba var. equina og Vicia faba var. minor)
.9000 - andre

054-59
054-59 07.14 Manioka-, arrow- og salepprot, jord054-59
skokker, søtpoteter og liknende 'Jotter
og knoller med høyt stivelses- eller
054-59
inulininnhold, friske eller tørkede,
også oppdelte eller i form av pelleter;
054 59
sagomarg.
054-59 .1000 - maniokarot (kassava)
054-59 .2000 - søtpoteter
054-59 .9000 - andre
054-59

Mengde

kg

SITC

054-69
054-69
054-69
054-69
054-69
054-61
054-69
054-69
054-69
054-69
054-69
054-69
054-69
054-69
054-69

054-70
054-70
054-70
054-70
054-70
054-70
054-70
054-70

056-11
056-12
056-13
056-19
056-19
056-19
056-19

054-21
054-22

054-23
054-23
054-23
054-23
054-24
054-25
054-29

-

054-81
054-83
054-83
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Nr.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

SPISELIGE FRUKTER OG OTTER; SKALL AV
SITRUSFRUKTER ELLER MELONER.
08.01 Kokosnotter, paranotter og akajounotter, friske eller torkede, med eller
uten skall.

kokosnøtter:
kokosmasse
.1009 - .2000 - paranøtter
.3000 - akajounotter
-

-

,11g

057-71
057-71
057-72
057-73

08.02 Andre netter, friske eller torkede, med
eller uten skall.

.1100
.1200
.2100
.2200
.3100
.3200
.4000
.5000
.9010
.9090

-

mandler:
- med skall
- uten skall
hasselnetter (Corvlus
- med skall
- uten skall
valnotter:
- med skall
- uten skall
kastanjer (Castanea
pistasienotter
andre:
- pekannotter
- ellers

08.03
Bananer, herunder pisanger, friske
eller torkede :

.0001 - friske
.0002 - tørkede
08.04 Dadler, fikener, ananas, avocadoparer,
guavas, mangos og mangostan, friske
eller tørkede.
.1000 - dadler

- fikener:
.2010 - - friske
.2090 - - ellers
.3000 - ananas
.4000 - avocadopierer

.5000 - guavas, mangos og mangostan

08.05 Sitrusfrukter, friske eller tørkede.
.1000 - appelsiner

.2000 - mandariner (herunder tangeriner og
satsumas); klementiner, wilkings og
liknende krysninger av sitrusfrukter
- sitroner (Citrus imon, Citrus UnionMin og limefrukter (Citrus aurantifolio):
.3010 - - sitroner
.3020 - - limefrukter
.4000 - grapefrukt
.9000 - andre

057-74
057-74
057-75
057-75
057-76
057-76
057-77
057-78

057-96
057-60
057-60
057-95
057-97
057-97
057-11
057-11

057-21
057-21
057-22
057-29

057-51
057-51
057-52

057-91
057-91
057-91

08.08 Epler, parer og kveder, friske.

- epler:
.1010 - - i tiden 1. august til 15. februar .
.1020 - - i tiden 16. februar til 15. mars
.1090 - - i tiden 16. mars til 31. juli
- pærer og kveder:
- - pærer:
.2010 - - - i tiden 1. august til 15. januar
.2020 - - - i tiden 16. januar til 14. februar
.2030 - - - i tiden 15. februar til 31. juli
.2040 - - kveder

kg

SITC

057-40
057-40
057-40
057-92
057-92
057-92
057-92

057-93

057-93
057-93
057-93
057-93
057-93
057-93
057-39
057=93
057-93
057-93
057-93
057-93
057-93

08.10 Andre frukter, friske.

- jordbær:
.1010 - - i tiden 15. april til 30. juni
..
.1020 - - i tiden 1. juli til 31. oktober
.1090 - - i tiden 1. november til 14. april
- bringebær, bjørnebær, morbær og loganbær:
.2010 - - bringebær
057-30 .2090 - - ellers
057-30
- solbær, hvit og rod rips og stikkels-

08.07 Meloner (herunder vannmeloner) og papayas, friske.

- meloner (herunder vannmeloner):
.1001 vannmeloner
.1009 - - andre
.2000 - papayas

- aprikoser:
.1010 - - i tiden 16. mai til 15. august
•
.1090
- i tiden 16. august til 15. mai ••••
- kirsebær og moreller:
.2010 - - i tiden 15. april til 30. juni
.2020 - - i tiden 1. juli til 31. oktober
.2090 - - i tiden 1. november til 14. april
- ferskener, herunder nektariner:
ferskener:
.3010 - - - i tiden 16. mai til 15. august
.3020 - i tiden 16. august til 15. mai
- - nektariner:
.3030 - - - i tiden 16. mai til 15. august
.3090 - - - i tiden 16. august til 15. mai
- plommer og slApefrukter:
- - plommer:
.4010 - i tiden 15. april til 30. juni
.4020 - - - i tiden 1. juli til 15. september
.4030 - - - i tiden 16. september til 31.
oktober
.4040
- - i tiden 1. november til 14. april
4050 - - slåpefrukter

057-94
057-94
057-94

057-79
057-79

08.06 Vindruer, friske eller torkede.

- friske:
.1010 - - i tiden 1. august til 28./29.
februar
.1090 - - i tiden 1. mars til 31. juli
.2000 - tørkede

Mengde

08.09 Aprikoser, kirsebær, moreller, ferskener (herunder nektariner), plommer og
slåoefrukter, friske.

KAPITTEL 8.

.1001

Vareslag

.3001
.3002
.3003
.4000

-

.9010 .9091 .9099 -

057-94
057-94

1-3- 221-sC)lbær

057-94
057-94
057-94

- hvit og rod rips
- stikkelsbær
tranebær, blåbær og annen frukt av
slekten Vaccinium
ellers:
- tyttebær og multer
- andre:
- - kiwier
- - ellers

057-95
057-98
057-98
057-98

08.11 Frukter og netter (også dampkokte eller
kokte i vann), fryste, også tilsatt
sukker eller annet sotningsstoff.

- jordbær:
.1010 - - tilsatt sukker eller annet setningsstoff
.1090 - - ellers
- bringebær, bjørnebær, morbær, loganbmr,
solbær, hvit og rod rips og stikkelsbær:
.2010 - - tilsatt sukker eller annet sotningsstoff
.2090 ellers
- andre:

058-31
058-31

11

058-32
058-32

- - tyttebær og multer:
- tilsatt sukker eller annet setningsstoff:
.9011 - -

- tyttebær

- multer
.9012 - .9020 - - - andre
- - ellers:
.9030 - - - tilsatt sukker eller annet setningsstoff
.9090 - - - andre

058-39
058-39
058-39
058-39
058-39

08.12 Frukter og netter, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i
saltlake, i svovelsyrlingvann eller i
andre konserverende oppløsninger), men
utjenlige til direkte forbruk i den
foreliggende tilstand.

.1000 - kirsebær og moreller
.2000 - jordbær

058-21
058-21

22
Nr.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

- andre:

.9010 - - sitrusfrukter
058 21
kg
.9020 - - aprikoser og ferskener
058-21
.9090 - - ellers
058-21

Frukter, tørkede, som ikke Ewer under
posisjonene 08.01 - 08.06; blandinger
av matter eller tørkede frukter som
hewer under dette kapittel.

Mengde

09.09

Anis, stjerneanis, fennikel, koriander,
spisskommen, karve eller einebær:

1000
2000
.3000
.4000

-

-

08.13

Vareslag

anis og stjerneanis
koriander

kg

"

spisskommen

karve
- fennikel og einebær:
.5010 - - fennikel

SITC

075-26
075-26
075-26
075-26
075-26
075-26

.5020 - - einebær

.1000 - aprikoser
057-99
.2000 - svisker
057 99 09.10 Ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma),
timian, laurbærblad, karri og andre
.3000 - epler
057
99
-

- andre frukter:
.4010 - - blåbær
1000
057-99
.4090 - - ellers
057-99
2000
- blandinger av nøtter eller tørkede
.3000
frukter som hewer under dette kapittel:
.4000
.5010 - - bestående hovedsakelig av nøtter som
.5000
hører under posisjon 08.02
057-99
.5090 - - ellers
057-99 .9100
08.14
.0000

Skall av sitrusfrukter eller meloner
(herunder vannmeloner), friske, fryste,
tørkede eller midlertidig konserverte i
saltlake, i svovelsyrlingvann eller i
andre konserverende oppløsninger

09.02

- koffeinholdig
- koffeinfri
skall og hinner av kaffe
kaffeerstatninger med innhold av
kaffe

10.01

071-11
071-12

09.03
.0000 Maté
09.04

071-20
071-20
071-13
071-32

Te.

.1000 - grønn te (ugjæret) i pakninger med
nettovekt høyst 3 kg
.2000 - annen grønn te (ugjæret)
.3000 - sort te (gjæret) og delvis gjæret te,
i pakninger med nettovekt høyst 3 kg
.4000 - annen sort te (gjæret) og annen delvis gjæret te

074-11
074-12
074-13
074-14
074-31

09.06

Kanel og kanelblomster.

.1000 - ikke knust eller malt
.2000 - knust eller malt
09.07
.0000

09.08

Kryddernellik (hele frukter, tørkede
blomster og stilker)
Muskat, muskatblomme og kardemomme.

O.

075-11
075-12
075-13

Hvete og blandinger av hvete og rug.

10.02
.0000

Rug

045 10

10.03
.0000

Bygg

043 00

10.04
.0000

Havre

045 20

10.05

Mais.

-

-

044-10
044-90

Ris.

.1000 - uavskallet ris ("paddy" eller "rough") "
.2000 - ayskallet ("brown") ris
- halv- eller helslipt ris, også polert

042-10
042-20

eller glassert:

.3010 - - til menneskeføde
.3090 - - ellers
- bruddris:
til menneskeføde
.4010 .4090
ellers
-

.1000
.2000
.3000
.9000

042-31
042-31
042 32
042 32
-

-

-

Korn av sorghum

045-30

Bokhvete, hirse og kanarifro; annet
korn.
-

bokhvete
hirse

045-92
045-91
045-93
045-99

kanarifro
annet korn

075 21 KAPITTEL
-

1 1.

MØLLEPRODUKTER; MALT; STIVELSE;

075 22 GLUTEN AV HVETE.
075 23
-

-

.1000 - såkorn
.9000 - annen

10.08

- pepper:

Vanilje

075-29
075-29

041-10
041-20

10.07
.0000

Pepper av slekten Piper; tørkede, knuseller malte frukter av slektene Capsicum eller Pimenta.

09.05
.0000

1

075-29

.1000 - durumhvete (hard hvete)
.9000 - annen

10.06

te

.1100 - - ikke knust eller malt
.1200 - - knust eller malt
.2000 - tørkede, knuste eller malte frukter
av slektene Capsicum eller Pimenta

gurkemeie (kurkuma)

075-27
075-28
075-29
075-28
075-29

KORN.

Kaffe, også brent eller koffeinfri;
skall og hinner av kaffe; kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett
blandingsforhold.

-

m.n.i.

timian; laurbærblad
karri
andre krydderier:
- blandinger som nevnt i note 1 b.
til dette kapittel

-

- brent kaffe:

.2100
.2200
.3000
.4000

ingefær
safran

058 22 KAPITTEL

KAFFE, TE, MATE OG KRYDDERIER.

- ubrent kaffe:
.1100 - - koffeinholdig
.1200 - - koffeinfri

-

- - ellers:
.9910 - - - laurbær og sellerifrø
.9990 - - - andre

KAPITTEL 9.

09.01

krydderier.

INULIN;

-

11.01
.0000

Finmalt hvetemel og finmalt blandingsav hvete og rug

mel

075 24

046-10

-

11.02

Finmalt mel av korn, unntatt hvetemel
og blandingsmel av hvete og rug.

.1000 - muskat
075-25
.1000
rugmel
.2000 - muskatblomme
075-25
.2000
maismel
.3000 - kardemomme
075-25 .3000 - rismel
.9000
annet

047-19
047-11
047-19
047-19

23
r.

Vareslag

Mengde

11.03 Gryn, grovt mel og pelleter av korn.
- gryn og grovt mel:
.1100 - - av hvete
- av havre
.1200
.1300 - - av mais
04
.1400 - - av ris
.1900 av annet korn
pelleter:
.2100 - - av hvete
.2900 - - av annet korn

kg

.0000 Soyabonner, også knuste
12.02 Jordnotter, ikke ristede eller tilberedte på annen måte, også ayskallede
eller knuste.
.1000 - med skall
.2000 - ayskallede, oc:sa

222-40

223-20
222-30
223-50
222-50
222-62
222-70

048-13.9100 - - valmuefrø
.9200 - - bassiafro
.9900 - - ellers

223-70
223-70
223-70

048-14
12 08
048-14 *
048-14
.1000
048-14
.9000

223-90
223-90

Mel av oljeholdige fro eller oljeholdige frukter, unntatt sennepsmel.
- av soyabønner

- ellers
brukes som såvarer.

056-41
056-42

betefro:
.1100 - - sukkerbetefro
- andre:
.1910 - - - turnips- og kålrotfro

.1920 - - - f6rbetefro
.1990 - - - ellers
- fro av fôrplanter, unntatt betefro:
.2100 - - lusernefro (alfalfafro)
... - kløverfrø (Trifolium
- - rodkloverfro
.2210
056-46
.2290- - - ellers
056-47 . 23 00 - - svingelfro
. 2400
- engrappfro (Poa nratensis L.)
056 48 .2500 - - raigrasfro (Lolium multiflorum Lam
Lolio erenne L.)
.2600 - - timoteifro
048-20
- andre:
048-20 .2910 - - - veinfro
.2920 - - - hundgras-, rappgras- og revehale-

fro
tl

592-11
592-11
592-12
592-12

.2990 - - - ellers
.3000 - fro av urteaktige planter som hovedsakelig dyrkes på grunn av sine blomster

292-51
292-54
292-54
292-54
292-52
292-52
292-52
292-52
292-52
292-52
292-52
292-52
292-52
292-52
292-53

andre:
- grønnsakfrø:

592-13

- - agurk-, blomkål-, gulrot-, lok-,
persille- og salatfro
9120 - - - kålfrø
592-14
592-14 • 9190 - - - ellers
.9900 - - ellers

592-15

292-54
292-54
292-54
292-59

12.10 Humle, frisk eller tørket, også malt,

pulverisert eller i form av pelleter;
592-15
lupulin.
592-15
592-16 .1000 - humle, ikke malt eller pulverisert
eller i form av pelleter

592-17

1 2.

12.01

222-61

048-15 12.09 Fro, frukter og sporer av det slag som

11.08 Stivelse; inulin.

OLJEHOLDIGE FRO OG FRUKTER; FORSKJELLIGE ANDRE
FRO OG FRUKTER; PLANTER TIL INDUSTRIELL ELLER
MEDISINSK BRUK; HALM OG FORPLANTER.

223-40

andre:

11.07 Malt, også rostet.
.1000 - ikke røstet
.2000 - rostet

KAP ITTEL

223-10

frukter, også knuste.

.1000 - paimenotter og palmekjerner
.2000 - bomullsfrø
.3000 - ricinusfro (kastorbonner)
.4000 - sesamfrø
048-13 .5000 - sennepsfrø
048-13 .6000 - saflorfro

11.06 Mel av torkede belgfrukter som horer
under posisjon 07.13, av sago eller av
rotter eller knoller som horer under
posisjon 07.14; mel og pulver av produkter som horer under kapittel 8.
.1000 - mel av tørkede belgfrukter som horer
under posisjon 07.13
,2 0 00 - mel under sago, rotter eller knoller
som Ewer under posisjon 07.14
.3000 - mel og pulver av produkter som horer
under Kapittel 8

11.09
.0000 Gluten av hvete, også tørket

S:TC

12.07 Andre oljeholdige fro og oljeholdige

tet eller grovknust):
- av bygg
- av havre
- av mais
- av annet korn
kornkimer, hele, valsede, bearbeidde
til flak eller malte

stivelse:
- hvetestivelse:
- - med innhold av potetstivelse .
- - annen
- maisstivelse:
- med innhold av potetstivelse .
- annen
- potetstivelse
m.n.i.
- maniokastivelse(kassavastivelse):
- - med innhold av potetstivelse .
- - annen
- annen stivelse:
- - strykeristivelse
m.n.i.
- - ellers:
- - - med innhold av potetstivelse
- - - annen
inulin
m.n.i.

kg

046-20
047-22 12.04
7 -21
0000 Linfro, også knuste
.0000 Rapsfro, også knuste
046-20
047-29 12.06
.0000 Solsikkefro, også knuste

11.05 Mel og flak av poteter.
.1000 - mel
.2000 - flak

.1101 .1109 .1201 .1209
.1300 .1401 .1409 .1910 .1991 .1999 .2000 -

Mengde

047-22
047-22 12.05

Korn bearbeidd på annen måte (f.eks
ayskallet, valset, bearbeidd til flak
eller perlegryn, snittet eller grovknust), unntatt ris som horer under posisjon 10.06; kornkimer, hele, valsede,
bearbeidde til flak eller malte.
- korn, valset eller bearbeidd til
flak:
.1100 - - av bygg
.1200 - - av havre
.1900 - - av annet korn
- annet bearbeidd korn (f.eks. avskallet, bearbeidd til perlegryn, snit-

-

Vareslag

12.03
.0000 Kopra

11.04

.2100
.2200
.2300
.2900
.3000

SITC Nr.

- humle, malt, pulverisert eller i form
av pelleter; lupulin:
.2010 - - lupulin
.2090 - - ellers

054-84
054-84
054-84

12.11 Planter, plantedeler, fro og frukter av
det slag som hovedsakelig brukes til
fremstilling av parfymepreparater, til
farmasøytiske preparater, til insektog soppbekjempende midler eller liknen222-20
de, friske eller tørkede, også skårne,
knuste eller pulveriserte.
.1000 - lakr i srot
.2000 - ginsengrot
22-11 .9000 - ellers
222-12

292-41
292-42
292-49

24
Nr.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

kg
II

054 89
292 97
-

-

054-85
054-87
054-88
054-89

12.13
.0000 Halm og agner av korn, ubearbeidd, også

hakket, malt, presset eller i form av

12.14 Kålrot, fôrbeter, fôrrotter, høy, luserne (alfalfa), kløver, esparsett, forkål, lupiner, vikker og liknende f6rprodukter, også i form av pelleter.
.1000 - mel og pelleter av luserne (alfalfa)
- ellers:
.9010 - - kålrot
- - andre:
.9091 - - - høy
.9099 - - - ellers

SITC

VEGETABILSKE FLETTEMATERIALER; VEGETABILSKE
PRODUKTER, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET
ANNET STED.

eller innbefattet annet sted.

pelleter

Mengde

KAPITTEL 1 4.

12.12 Johannesbrød, alger (herunder tang og
tare), sukkerbeter og sukkerrør, friske
eller tørkede, også malte; fruktsteiner
og fruktkjerner samt andre vegetabilske
produkter (herunder ubrente sikorirotter av varieteten Cichorium intybus
satiy_unD av det slag som hovedsakelig
brukes til menneskeføde, ikke nevnt
.1000 - johannesbrød, herunder johannesbrodfro
.2000 - alger (herunder tang og tare)
.3000 - steiner og kjerner av aprikos, fersken eller plomme
- andre:
.9100 - - sukkerbeter
.9200 - - sukkerrør
.9900 - - ellers

Vareslag

081-11

081-12
081-13
081 13
081-13

14.01 Vegetabilske materialer av det slag som
hovedsakelig brukes til kurvmakerarbeider og andre flettearbeider (f.eks.
bambus, spanskrør, siv, rør, vidjer,
raffiafiber, renset, bleiket eller
farget halm, samt lindebark).
.1000 - bambus
2000 - spanskrør
.9000 - ellers

kg
"

292-31
292-32
292-39

14.02 Vegetabilske materialer av det slag som

hovedsakelig brukes til stopning eller
polstring (f.eks. kapok, vegetabilsk
krollhår og ålegras), også lagvis, med
eller uten støttemateriale.

.1000 .9100 .9900 -

kapok
andre:
- vegetabilsk krollhår
- ellers

292-92
292-92
292-92

14.03 Vegetabilske materialer av det slag som
hovedsakelig brukes til børstebinderarbeider (f.eks. kvastdurra, piassava,

agave og liknende), også snodde eller

buntede.
.1000 - kvastdurra
technicum)
.9000 - andre

(Sorghum vulgare var.
292-93
292-93

14.04 Vegetabilske produkter ikke nevnt eller

innbefattet annet sted.

KAPITTEL 1 3.

.1000 - rå, vegetabilske materialer av det
slag som hovedsakelig brukes til farging eller garving
.2000 - bomull-linters
.9000 - andre

SKJELLAKK OG LIKNENDE; NATURLIGE GUMMIER,
HARPIKSER OG ANDRE VEGETABILSKE SAFTER OG
EKSTRAKTER.
13.01 Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser, gummiharpikser og balsamer.
.1000 - skjellakk og liknende
.2000 - gummi arabicum
.9000 - andre
13.02 Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater;
agar-agar og annet planteslim samt
andre fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer.
- vegetabilske safter og ekstrakter:
.1100 - - opium
.1200 - - av lakrisrot
.1300 - - av humle
.1400 - - av pyrethrum eller av planterøtter
som inneholder rotenon
.1900 - - andre
.2000 - pektinstoffer, pektinater og pektater
- planteslim og fortykningsmidler, også
modifiserte, utvunnet av vegetabilske
stoffer:
- - agar-agar:
.3101 - - - modifisert
.3109 - - - ellers
.3200 - - planteslim og fortykningsmidler,
også modifiserte, utvunnet av
johannesbrød, av fro av johannesbrød eller av guarfro
- - ellers:
.3901 - - - modifiserte
.3909 - - - ellers

292-99
263-20
292-99

KAPITTEL 1 5.
292 21 ANIMALSKE OG VEGETABILSKE OLJER OG
292 22 FETTSTOFFER SAMT SPALTNINGSPRODUKTER DERAV;
292 29 TILBEREDT SPISEFETT; ANIMALSK OG
-

-

VEGETABILSK VOKS.

15.01 Smult, annet svinefett og fjærfefett,
utsmeltet, også utpresset eller ekstrahert med oppløsningsmiddel.
.0010 - smult
.0090 - ellers

411-20
411-20

292 94 15.02 Talg og annet fett av storfe, sauer
292 94
eller geiter, rått eller utsmeltet,
292 94
også utpresset eller ekstrahert med
oppløsningsmiddel.
292-94 .0010 - talg
292-94 .0090 - annet fett
292-95
15.03
.0000 Solarstearin, isterolje, oleostearin
(presstalg), oleomargarin og talgolje,

411-32
411-32

292 96
292 96

411-33

-

-

-

ikke emulgert, oppblandet eller bear-

beidd på annen måte

-

15.04 Fett og oljer samt deres fraksjoner, av
fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.
292-96
- tran (fiskeleverolje) og dens fraksjoner:
292-96 .1010 - - faste fraksjoner
292-96
- - ellers:
.1091 - - - medisintran

411-11
411-11

25
Nr.

Vareslag

.1092
.1093
.1094
.1099

-

.2010 .2020 .2030 .2090 .3010 .3020 .3090 -

- - veterinærtran (fÖrtran)
- - industritran og blandingstran
- - avfallstran
- annen tran
fett og oljer av fisk samt deres
fraksjoner, unntatt tran:
- haiolje
- sildeolje og andre fiskeoljer
- ellers:
- - faste fraksjoner
- - andre
fett og oljer av sjøpattedyr samt
deres fraksjoner:
- fett
- oljer:
- - spermolje
- - ellers

Mengde

SITC
411-11
411-11
411-11
411-11
411-12
411-12
411-12
411-12
411-13

Nr.

Vareslag

- - ellers:
.1910 - - - faste fraksjoner
1990 - - - annen
- palmekjerneolje og babassuolje samt
deres fraksjoner:
.2100 - - rå olje
- - ellers:
2910 - - - faste fraksjoner
.2990 - - - annen

Mengde

kg
"

15.14 Rapsolje og sennepsolje samt deres
fraksjoner, også raffinerte, men ikke
kjemisk omdannede.
1000 - rå olje
.9000 - ellers

SITC

422-39
422-39
422-41
422-49
422-49

421-71
421-79

411-13
411-13

15.15 Andre vegetabilske fettstoffer og oljer
(herunder Jojobaolje), samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjem15.05 Ullfett og fettstoffer utvunnet derav
isk omdannede.
(herunder lanolin).
- linolje og dens fraksjoner:
.1000 - rått ullfett
411-34
1100 - - rå olje
.9000 - ellers
411-35
.1900 - - ellers
- maisolje og dens fraksjoner:
15.06 Andre animalske fettstoffer og oljer
.2100
- - rå olje
samt deres fraksjoner, også raffinerte,
.2900 - - ellers
men ikke kjemisk omdannede.
.0010 - beinfett, beinolje og klovolje
411-39 .3000 - ricinusolje (kastorolje) og dens
fraksjoner
- ellers:
.0020 - - faste fraksjoner
411-39 .4000 - kinesisk treolje og dens fraksjoner .
sesamolje og dens fraksjoner:
.0090 - - annet
411-39
.5010 - - rå olje
.5090
- - ellers
15.07 Soyaolje og dens fraksjoner, også raf.6000 - Jojobaolje og dens fraksjoner .....
finerte, men ikke kjemisk omdannede.
- andre:
.1000 - rå olje, også avslimet
421-11
.9000 - ellers
421-19 .9010 - - olje av akajounottskall; treoljer
(unntatt kinesisk treolje); oiticicaolje
15.08 Jordnottolje og dens fraksjoner, også
- - ellers:
raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.
9020 - - - rå olje
.1000 - rå olje
421-31
- - - annen:
.9000 - ellers
421-39
.9030 - - - - faste fraksjoner
15.09 Olivenolje og dens fraksjoner, også
.9090 - - - - ellers
raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.
.1000 - jomfruolje
421-41 15.16 Animalske eller vegetabilske fettstof.9000 - ellers
fer og oljer, samt deres fraksjoner,
421-42
helt eller delvis hydrogenerte, inter15.10
forestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke
.0000 Andre oljer og deres fraksjoner, utvunvidere bearbeidde
net utelukkende fra oliven, også raf- animalske fettstoffer og oljer, samt
finerte, men ikke kjemisk omdannede,
deres fraksjoner:
herunder blandinger av disse oljer
.1010 - - i sin helhet fra fisk eller sjøeller fraksjoner med oljer eller frakpattedyr
sjoner som hewer under posisjon 15.09 .
421-49
.1090 - - ellers
- vegetabilske fettstoffer og oljer,
15.11 Palmeolje og dens fraksjoner, også rafsamt deres fraksjoner:
finerte, men ikke kjemisk omdannede.
422-21 .2010 - - hydrogenert ricinusolje (kastorolje) "
.1000 - rå olje
.2090 - - ellers
- ellers:
.9010 - - faste fraksjoner
422-29
.9090 - - annen
422-29 15.17 Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske eller vegetabilske
fettstoffer og oljer, eller av frak15.12 Solsikkeolje, saflorolje og bomullsfrosjoner av forskjellige fettstoffer og
olje samt deres fraksjoner, også raffioljer som horer under dette kapittel,
nerte, men ikke kjemisk omdannede.
unntatt spiselige fettstoffer og oljer,
- solsikkeolje og saflorolje samt deres
samt deres fraksjoner, som hewer under
fraksjoner:
posisjon 15.16.
.1100 rå olje
421-51
- margarin, unntatt flytende margarin:
.1900 - - ellers
421-59
.1001 - - animalsk
- bomullsfroolje og dens fraksjoner:
421-21 .1002 - - vegetabilsk
.2100 - - rå olje, også befridd for gossypol
- ellers:
ellers:
421-29 .9010 - - spiselige, flytende blandinger av
.2910 - - - faste fraksjoner
vegetabilske oljer
.2990 - - - annen
421 29
.9020 - - flytende margarin
.9090 - - ellers
15.13 Kokosolje (kopraolje), palmekjerneolje
og babassuolje samt deres fraksjoner,
også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.
- kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner:
.1100 - - rå olje
422-31

422-11
422-19
421-61
421-69
422-50
422-91
421-80
421-80
422-99

422-99
422-99
422-99
422-99

431-21
431-21
431-22
431-22

091-01
091-01
091-09
091-09
091-09
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Nr.

Vareslag

15.18

Animalske og vegetabilske fettstoffer
og oljer, samt deres fraksjoner, kokte,
oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum
eller i inert gass eller på annen måte
kjemisk omdannede, unntatt de som hewer
under posisjon 15.16; uspiselige blandinger eller produkter av animalske
eller vegetabilske fettstoffer eller
oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som
hewer under dette kapittel, ikke nevnt
eller innbefattet annet sted.

Mengde

SITC Nr.
16.03

16.04

.1100

431-10
431-10
431-10
431-10
431 10

Industrielle, monokarboksyl fettsyrer;
raffinasjonsfettsyrer; industrielle
fettalkoholer.
- industrielle, monokarboksyl fettsyrer:
- - stearinsyre
- - oleinsyre
- - talloljefettsyre
- - andre
- raffinasjonsfettsyrer
- industrielle fettalkoholer

431-31
431-31
431-31
431-31
431-31
512-17

.1100
.1200
.1300
.1900
.2000
.3000
15.20

Glyserol (glyserin), også ren; glyserolvann og glyserollut.

.1000 - glyserol (glyserin), rå; glyserolvann og glyserollut
.9000 - annen, herunder syntetisk glyserol
15.21

512-22
512-22

Vegetabilsk voks (unntatt triglyserider), bivoks, annen insektsvoks og spermasett (hvalrav), også raffinert eller
farget.

.1000 - vegetabilsk voks
.9000 - ellers

431-41
431-42

etter behandling av
fettstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks.
431-33
431-33

PRODUKTER AV KJØTT, FLESK, FISK, KREPSDYR,
ELLER ANDRE VIRVELLØSE DYR
SOM LEVER I VANN.

16.02

017-20

.1301
.1309
.1400
.1500
.1600
.1901
.1909
.2001
.2004

.2006
.2007
.2009

16.05

m.n.i. kg
"

Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og kaviaretterlikninger av rogn.
- fisk, hel eller i stykker, men ikke
opphakket:
- - laks
- - sild:
- - - småsild:
- - - - røykt, i olje eller tomat
- - - - ellers
- - - annen sild:
- - - - røykt (kippers)
- - - - appetittsild, gaffelbiter og
liknende konservert sild
- - - - kryddersaltet
- - - - eddikbehandlet
- - - - ellers
- - sardiner, sardinella og brisling:
- - - røykt, i olje eller tomat
- - - ellers
- - størje (tunfisk), stripet pelamide
og atlanterhavspelamide (Sarda spa.) "
- - makrell
- - ansjos
- - ellers:
- - - fryst (f.eks. griljerte fileter)
"
- - - annen
- annen tilberedt eller konservert fisk:
- - fryst:
- - - fiskeboller, fiskekaker, fiskepudding
- - - andre produkter
- - ellers:
- - - fiskeboller, fiskekaker, fiskepudding
- - - sukkersaltet rogn
- - - annen rogn (unntatt kaviar og
kaviaretterlikninger)
- - - andre produkter
- kaviar og kaviaretterlikninger:
- - kaviar (størrogn)
- - kaviaretterlikninger

017-10
017-10

037-11
037-12
037-12
037-12
037-12
037-12
037-12
037-12
037-12
037-12
037-13
037-14
037-15
037-15
037-15

037-16
037-16
037-16
037-16
037-16
037-16
037-17
037-17

Krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse
dyr som lever i vann, tilberedte eller
konserverte.
037-21
037-21
037-21
037-21
037-21
037-22

KAPITTEL 1 7.
SUKKER OG SUKKERVARER.

Annet tilberedt eller konservert kjøtt,
flesk, slakteavfall eller blod.

.1000 - homogeniserte næringsmidler
.2000 - av lever av alle slags dyr
- av fjærfe som horer under posisjon
01.05:
.3100 - - av kalkuner
.3900 - - annet
- av svin:
.4100 - - skinke og stykker derav
.4200 - - bog og stykker derav
- - annet, herunder blandinger:
.4910 - - - "Bacon crisp"
m.n.i.
.4990 - - - ellers
.5000 - av storfe
.9000 - annet, herunder produkter av blod av
alle slags dyr

.1205
.1206
.1209

SITC

Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk,
fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann.

.1000 - krabber
- reker:
.2001 - - pillede, fryste, men ikke videre
bearbeidd
.2009 - - ellers
.3000 - hummer
.4000 - andre krepsdyr
.9000 - ellers

BLØTDYR

Pølser og liknende produkter av kjøtt,
flesk, slakteavfall eller blod; tilberedte næringsmidler på basis av disse
produkter

.1203
.1204

.3001
.3002

KAPITTEL 1 6.

16.01
.0000

.1201
.1202

.2005

15.22 Degras; reststoffer
.0010 - degras
.0090 - ellers

Mengde

.0010 - hvalkjøttekstrakt
.0090 - ellers

.0010 - kinesisk treolje og andre liknende
treoljer; oiticicaolje
.0020 - sikkativerte oljer
.0030 - linolje, kokt
.0040 - linoxyn
.0090 - ellers
15.19

Vareslag

098-11
017-30

17.01

Rem- og betesukker samt kjemisk ren
sakkarose, i fast form.

- råsukker uten tilsetning av smakseller fargestoffer:
017-40 .1100 - - rørsukker
017-40 .1200 - - betesukker
- ellers:
017-50 .9100 - - med tilsetning av smaks- eller far017-50g estoffer
- - annet:
017-50 .9901 - - - raffinade og melis
- - - annet sukker:
017-50
.9905 - - - - i pakninger som veier høyst 24
017-60

kg

(detaljsalgspakninger)

017-90 .9909 - - - - ellers (bulkvare og storpakninger)

061-11
061-12
061-21
061-29
061-29
061-29
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Nr.

Vareslag

17.02 Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i
fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smakseller fargestoffer; kunsthonning, også
blandet med naturlig honning; karamell.
.1000 - laktose og laktosesirup
.2000 - lonnesukker og lønnesirup
.3000 - glukose og glukosesirup uten innhold
av fruktose eller som i tørr tilstand
inneholder mindre enn 20 vektprosent
fruktose
.4000 - glukose og glukosesirup som i tørr
tilstand inneholder minst 20 vektprosent, men mindre enn 50 vektprosent fruktose
.5000 - kjemisk ren fruktose
.6000 - annen fruktose og fruktosesirup som i
tørr tilstand inneholder mer enn 50
vektprosent fruktose
- ellers, herunder invertsukker:
.9010 - - kunsthonning
.9020 - - karamell, herunder sukkerkulør
.9090 - - annet
17.03 Melasse fremstilt ved utvinning eller
raffinering av sukker.
.1000 - melasse av rorsukker
.9000 - annen
17.04 Sukkervarer (herunder hvit sjokolade),
uten innhold av kakao.
.1000 - tyggegummi, også overtrukket med
sukker
m.n i
- andre:
.9001 - - marsipanmasse
m.n.i.
.9002 - - karameller
m.n.i.
.9003 - - pastiller, sukkertøy og
drops
m.n.i.
.9009 - - ellers
m.n.i.

Mengde

SITC Nr.

Mengde

- ellers:
.9010 - - annen sjokolade, herunder sukkervarer med innhold av kakao . m.n.i.
- - spise-ispulver og puddingpulver:
.9021 - - - spise-ispulver
m.n.i.
.9022 - - - puddingpulver
m.n.i.
.9090 - - andre næringsmidler
m.n.i.
!<,.19

061-91
061-92

061-93

061-94
061-95
061-96
061-99
061-99
061-99

061 51
061-59

062 21
062-29
062-29
062-29
062-29

KAPITTEL 1 8.
KAKAO OG VARER DERAV.
18.01
.0000 Kakaobønner, hele eller knuste, også
brente

072-10

18.02
.0000 Kakaoskall og annet kakaoavfall

07250

18.03 Kakaomasse, også avfettet.
.1000 - ikke avfettet
.2000 - helt eller delvis avfettet

072-31
072-32

18.04
.0000 Kakaosmør, -fett og -olje

07240

18.05
.0000 Kakaopulver, uten tilsetning av sukker
eller annet søtningsstoff
m n i

072-20

18.06 Sjokolade og andre næringsmidler som
inneholder kakao.
.1000 - kakaopulver tilsatt sukker eller
annet søtningsstoff
m.n.i.
- andre varer i blokker eller plater
av vekt over 2 kg, eller flytende,
som pasta, pulver, granulat eller
liknende, i pakninger med innhold
over 2 kg:
spise-ispulver og puddingpulver:
.2011 - - - spise-ispulver
m.n.i.
.2012 - - - puddingpulver
m.n.i.
.2090 - - ellers
m.n.i.
- andre, i blokker, plater eller stenger:
.3100 - - med fyll
m.n.i
.3200 - - uten fyll
m.n.i.

Vareslag

073-10

073-20
073-20
073-20
073-30
073-30

KAPITTEL

kg

SITC

073-90
073-90
073-90
073-90

19.

PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER
MELK; BAKVERK.
19.01 Maltekstrakt; næringsmidler av mel,
stivelse eller maltekstrakt, som ikke
inneholder kakaopulver eller inneholder
mindre enn 50 vektprosent kakaopulver,
ikke nevnt eller innbefattet annet
sted; næringsmidler av varer som hewer
under posisjonene 04.01 - 04.04 og som
ikke inneholder kakaopulver eller inneholder mindre enn 10 vektprosent kakaopulver, ikke nevnt eller innbefattet
annet sted.
- næringsmidler bestemt for barn, i
pakninger for detaljsalg:
.1001 - - av varer som hewer under posisjonene 04.01 - 04.04
m.n.i.
1009 - - ellers
m.n.i.
- blandinger og deiger til fremstilling
av bakverk som hewer under posisjon
19.05:
.2010 kakemiks i beholdere med netto innhold inntil 2 kg
m.n.i.
- - ellers:
.2091 - - - kakemiks i beholdere med netto
innhold 2 kg eller derover m.n.i.
.2092 - - - deiger
m.n.i.
.2099 - - - andre
m.n.i.
- ellers:
.9010 - - maltekstrakt
.9090 - - andre
m.n.i.

098-93
098-93

048-50
048-50
048-50
048-50
098-94
098-94

19.02 Pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt
eller andre produkter) eller tilberedt
på annen måte, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt.
ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte:
1100 - - med innhold av egg
.1900 - - ellers
- fylt pasta, også kokt eller tilberedt
på annen måte:
.2010 - - fylt med mer enn 20 vektprosent
kjøtt, flesk eller slakteavfall ..
- - ellers:
.2091 - - - kokt
.2099 - - - ellers
- annen pasta:
.3001 - - kokt
3009 - - ellers
.4000 - couscous

098-91
098-91
098-91

19.03
.0000 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av stivelse, i form av flak,
gryn, perler eller liknende

056-45

19.04 Næringsmidler tilberedt ved oppusting
eller steking av korn eller kornprodukter (f.eks. "corn flakes"); korn, unntatt mais, i form av gryn, forkokt
eller tilberedt på annen måte.
- næringsmidler tilberedt ved oppusting
eller steking av korn eller kornprodukter:
.1001 - - "corn flakes"
1009 - - andre
- ellers:
.9001 - - forkokt ris uten tilsetning av andre
ingredienser
.9009 - - annet

048-30
048-30

098-91
098-91
098-91

048-11
048-11
048-12
048-12
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Nr.

Vareslag

Mengde

19.05 Braid, kaker, kjeks og annet bakverk,
også med innhold av kakao; alterbrød,
tomme kapsler til farmasøytisk bruk,
forseglingsoblater og liknende varer av
mel eller stivelse.
.1000 - knekkebrød
.2000 - honningkake ("gingerbread") og liknende
- sote kjeks og småkaker; vafler og
vaffelkjeks:
.3001 - - sote kjeks og småkaker
.3002 - - vafler og vaffelkjeks
.4000 - kavringer, ristet brod og liknende
ristede produkter (herunder griljêrmel)
- ellers:
.9001 - - andre kaker
.9003 - - flatbrød
.9004 - - wienerbrød
- - pizza, unntatt pizzabunner:
.9005 - - - med innhold av pølse, kjøtt eller
slakteavfall
.9006 - - - ellers
.9007 - - kjeks, unntatt sote kjeks som hewer
under varenr. 19.05.3001
.9008 - - pizzabunner
.9009 - - annet

SITC Nr.

.1001

kg

048-41
048-42
048-42
048-42
048-41
048-49
048-49
048-49
048-49
048-49
048-49
048-49
048-49

KAPITTEL 2 0.
PRODUKTER AV GRØNNSAKER, FRUKTER,
HOTTER OG ANDRE PLANTEDELER.
20.01 Grønnsaker, frukter, nøtter og andre
spiselige plantedeler, tilberedte eller
konserverte med eddik eller eddiksyre.
- agurker:
.1010 - - i lufttett lukket emballasje m.n.i.
.1090 - - ellers
m n i
- kepaløk:
.2010 - - i lufttett lukket emballasje m.n.i.
.2090 - - ellers
- andre:
- - grønnsaker:
.9010 - - - kapers
m.n.i.
.9020 - - - oliven
.9030 - - - sukkermais (Lea mays_var,
saccharata)
.9040 - - - andre
.9090 - - ellers
20.02 Tomater, tilberedte eller konserverte
på annen måte enn med eddik eller
eddiksyre.
- tomater, hele eller i stykker:
.1010 - - i lufttett lukket emballasje m.n.i.
.1090 - - ellers
- annet:
- - i lufttett lukket emballasje:
.9010 - - - tomatpuré eller tomatpulp, med
tørrvekiinnhold på minst 25 pst.
tomat, fremstilt i sin helhet av
tomat og vann, med eller uten salt
eller andre konserveringsmidler
eller smakstilsetninger
m.n.i.
.9020 - - - ellers
m.n.i.
.9090 - - ellers
20.03 Sopper og trøfler, tilberedte eller
konserverte på annen måte enn med eddik
eller eddiksyre.
.1000 - sopper
m.n.i.
.2000 - trøfler
20.04 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik
eller eddiksyre, fryste.
- poteter:

056-71
056 71
056-71
056-71
056-71
056-71
056-71
056-71
056-71

.1002
.1009
.9010
9090

Mengde

Vareslag
- - næringsmidler i form av mel eller
flak, på basis av poteter:
- - - som inneholder minst 75 vektprosent av poteter
- - - ellers
- - - andre
- andre grønnsaker samt gronnsakblandinger:
- - sukkermais (Zea mays var. saccharata)
- - ellers

20.05 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik
eller eddiksyre, ikke fryste.
.1000 - homogeniserte grønnsaker
- poteter:
- - produkter fremstilt av mel eller
flak av poteter som [wirer under
posisjon 11.05:
.2001 - - - som inneholder minst 75 vektprosent av poteter
2002 - - - ellers
.2009 - - andre
3000 - "sauerkraut"
4000 - erter (Pisum sativum)
- bønner (Vigna_ spj. , Phaseolus spa.):
.5100 - - bønner, ayskallede
.5900 - - andre
.6000 - asparges
.7000 - oliven
.8000 - sukkermais (Lea majs y_ar_. saccharata)
.9000 - andre grønnsaker samt grønnsakblandinger
20.06
.0000 Frukter, nøtter, fruktskall og andre
plantedeler, kandiserte, glasserte
eller på liknende måte tilberedte med
sukker
20.07 Syltety, fruktgele, marmelade samt
puré og pasta av frukter eller ndtter,
fremstilt ved koking eller annen varmebehandling, også tilsatt sukker eller
annet søtningsstoff.
- homogeniserte næringsmidler:
.1010 - - tilsatt sukker eller annet sotm.n.i.
ningsstoff
m.n.i.
.1090 - - ellers
- annet:
- - sitrusfrukter:
.9110 - - - tilsatt sukker eller annet søtm.n.i.
ingsstoff
m.n.i.
.9190 - - - ellers
- - ellers:
.9910 - - - tilsatt sukker eller annet sotm.n.i.
ningsstoff
.9990 - - - ellers
n

056-72
056 72

056-73
056-73
056-73

056 74
056 74

20.08 Frukter, nøtter og andre spiselige
plantedeler, tilberedte eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller
alkohol, ikke nevnt eller innbefattet
annet sted.
- nøtter, jordnøtter samt andre kjerner
og fro, også innbyrdes blandede:
- - jordnøtter:
.1110 - - - peanottsmør
.1190 - - - ellers
.1900 - - andre, herunder blandinger
.2000 - ananas
.3000 - sitrusfrukter
.4000 - pærer
.5000 - aprikoser
.6000 - kirsebær og moreller
.7000 - ferskener
.8000 - jordbær
- ellers, herunder blandinger, unntatt
blandinger som hører under varenummer
20.08.1900:
.9100 palmehjerter
.9200 - - blandinger
.9900 - - annet

kg

It

SITC

056-61
056-61
056-61

056-69
056-69

098-12

056-76
056-76
056-76
056-75
056-79
056-79
056-79
056-79
056-79
056-77
056-79

062-10

098-13
098-13

058-10
058-10
058-10
058-10

058-92
058-92
058-92
058-93
058-94
058-96
058-95
058-95
058-95
058-96

058-96
058-97
058-96
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Nr.

Vareslag

Mengde

SITC

alkohol, også tilsatt sukker eller
annet sotningsstoff.

KAPITTEL 2 1.
FORSKJELLIGE TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER.
21.01 Ekstrakter, essenser og konsentrater av
kaffe, te eller maté, og varer frem-

stilt på basis av disse ekstrakter,
essenser eller konsentrater eller på
basis av kaffe, te eller maté; brente
sikorirotter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser
og konsentrater deray.

.1010
.1091
.1092

.2010
.2091
.2099
.3000

- ekstrakter, essenser og konsentrater
av kaffe, og varer fremstilt på basis
av disse ekstrakter, essenser eller
konsentrater eller på basis av kaffe:
- - ekstrakter, essenser og konsentrater
- - varer fremstilt på basis av
ekstrakter, essenser eller konsentrater av kaffe
- - varer fremstilt på basis av kaffe
(herunder kaffepasta)
- ekstrakter, essenser og konsentrater
av te eller maté, og varer fremstilt
på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis
av te eller maté:
- - ekstrakter, essenser og konsentrater av te
- - varer fremstilt på basis av te
eller maté
- - ellers
- brente sikorirotter og andre brente
kaffeerstatninger samt ekstrakter,
essenser og konsentrater derav

Vareslag

Mengde

SITC

21.02 Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde,
encellede mikroorganismer (unntatt vaksiner som limier under posisjon 30.02);

20.09 Frukt- og grønnsaksafter (herunder
druemost), ugjærede og ikke tilsatt
- appelsinsaft:
- - fryst:
.1110 - - - tilsatt sukker eller annet setningsstoff
- ellers:
.1120 - - - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg
- - annen:
.1130
konsentrert
.1190
ellers
- annen:
.1910 - tilsatt sukker eller annet sotningsstoff
- - - ellers:
.1920 - - - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg
.1990 - - - - annen
.2000 - grapefruktsaft
- ublandet saft av andre sitrusfrukter:
.3010 - - i emballasjer som med sitt innhold
veier minst 3 kg
.3090 - - annen
- ananassaft:
.4010 - - i emballasjer som med sitt innhold
veier minst 3 kg
.4090 - - annen
.5000 - tomatsaft
.6000 - druesaft (herunder druemost)
.7000 - eplesaft
- ublandet saft av andre frukter eller
grønnsaker:
- solbærsaft:
.8010 - - - tilsatt sukker eller annet setningsstoff
.8020 - - - ellers
.8090 - - ellers
.9000 - saftblandinger

Nr.

tilberedt bakepulver.

kg

059 10
059-10
059 10
059-10
059-10
059-10
059-10
059-20
059-30
059-30
059-91
059-91
059-92
059-93
059-94

059-95
095-95
095-95
059-96

- aktiv gjær:
.1010 - - vingjær
.1020 - - bakegjær, flytende, presset eller
tørket
.1090 - - ellers
- inaktiv gjær; andre døde, encellede
mikroorganismer:
.2010 - - gjær til f6r
.2020 - - annen inaktiv gjær
.2030 - - andre døde, encellede mikroorganismer
.3000 - tilberedt bakepulver

kg

098-60
098-60
098-60
098-60
098-60
098-60

21.03 Sauser og preparater for tillaging av
sauser; tilberedte smaksstoffer; sennepsmel og tilberedt sennep.
1000 - soyasaus
- tomatketchup og annen tomatsaus:
.2001 - - tomatketchup
.2002 - - annen tomatsaus
3000 - sennepsmel og tilberedt sennep
- andre:
.9001 - - majones og remulade
.9009 - - ellers
21.04 Supper og buljonger samt preparater for
tillaging av supper og buljonger; homogeniserte, sammensatte næringsmidler.
- supper og buljonger samt preparater
for tillaging av supper og buljonger:
- - i lufttett lukket emballasje:
.1010 - - - kjøttsuppe (buljong)
.1020 - - - grønnsaksuppe, også innkokt, uten
innhold av kjøtt, flesk eller
ekstrakter derav
.1030 - - - fiskesuppe (inneholdende minst 25
vektprosent fisk)
.1040 - - - annen
- - ellers:
.1050 - - - med innhold av kjøtt, flesk eller
ekstrakter derav
.1060 - - - fiskesuppe (inneholdende minst 25
vektprosent fisk)
.1090 - - - annen
.2000 - homogeniserte, sammensatte næringsmidler
21.05 Spise-is, også med innhold av kakao.
.0010 - med innhold av kakao
- ellers:
.0020 - - med innhold av fett
.0090 - - annen

098-60

098-41
098-42
098-42
098-43
098-49
098-49

098-50
098-50
it

098-50
098-50
098-50

it

098-50
098-50
098-14
022-33
022-33
022-33

21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt

eller innbefattet annet sted.

071-31 .1000 - proteinkonsentrater og teksturerte
proteinsubstanser
- andre:
071-31 .9010 - - sammensatte, alkoholfrie produkter
tilberedte på basis av ekstrakter
som horer under posisjon 13.02, av
071-31
det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer
.9020 - - tilberedte produkter av saft av
epler eller solbær, til fremstilling av drikkevarer
.9030 - - andre tilberedte produkter til
fremstilling av drikkevarer
074-32
- - drops og tyggegummi uten innhold
av sukker:
074-32
9041 - - - drops
074-32
.9042 - tyggegummi
- - ellers:
9091 - - - floteerstatninger
071-33
fettemulsjoner og liknende
.9092 - produkter som inneholder mer enn
15 vektprosent melkefett
.9099 - - - andre

098-99

098-99
098-99
098-99
098-99
098-99
098-99
098-99
098-99
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r.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

KAPITTEL 2 2.

22.06

Mengde

Vareslag

Andre gjærede drikkevarer (f.eks. eplevin (sider), pærevin og mjod).

DRIKKEVARER, SPRIT OG EDDIK.
.0001 - med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent
22.01 Vann, herunder naturlig eller kunstig
.0009 - ellers
mineralvann og karbonisert vann, ikke
tilsatt sukker, andre sotningsstoffer
eller smaksstoffer; is og sno.
.1000 - mineralvann og karbonisert vann
- ellers:
.9001 - - drikkevann, detaljpakket
.9009 - - annet

22.02

kg,
ltr. 111-02
"
kg

111-01

111 01
-

Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre sotningsstoffer eller smaksstoffer, og
andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt
frukt- og gronnsaksafter som horer
under posisjon 20.09.
kg,
ltr. 111 - 02

- ellers:
.9001 - - alkoholfrie viner
.9002 - - alkoholfritt ol

111-02
111-02

.9003 - - alkoholfrie drikkevarer på basis av
melk
.9009 - - andre

111-02
111-02

22.03 Ol fremstilt av malt.

.0001
.0002
.0003
.0004

.0005
.0006
.0007
.0008

- på flasker eller bokser:
-

-

-

og annen sprit, denaturert, uansett
styrke.

.1000 - udenaturert etylalkohol med alkohol-

styrke minst 80 volumprosent
.2000 - etylalkohol og annen sprit, denaturert, uansett styrke

512-15
512-16

.1000 - sammensatte, alkoholholdige preparater av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer
.2000 - brennevin fremstilt ved destillasjon
av druevin eller druemesk
.3000 - whisky
4000 - rom og taffia
5000 - gin og genever
.9000 - andre

"

112-43

"
"
"
"
"

112-42
112-41
112-44
112-45
112-49

kg

098-44

KAPITTEL 23.
112-30

RESTSTOFFER OG AVFALL FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN;

112 30 TILBEREDT DYREFOR.
112 30
112 30 23.01 Mel og pelleter av kjøtt, flesk, slak-

-

-

teavfall, fisk, krepsdyr, blotdyr eller
andre virvellose dyr som lever i vann,
utjenlig til menneskefode; grakse.

112 30
-

musserende vin:

.1000 - mel og pelleter av kjøtt, flesk eller
slakteavfall; grakse

"

081-41

.2000 - me' og pelleter av fisk, krepsdyr,
blotdyr eller andre virvelløse dyr
som lever i vann

H

081-42

"
"
"
"

081-24
081-25
081-26
081-29

"

081-23

"

081-51

"

081-52

"

081-53

"

081 31

"

081-32

-

112 15 23.02 Kli, spissmel og andre reststoffer,
112 15
også i form av pelleter, fra sikting,
-

-

eller annen behandling av korn
eller belgfrukter.

maling

hindret eller avbrutt ved tilsetning
av alkohol:
- - på emballasje med innhold høyst 2

.1000 - av mais

.2000 .3000 .4000 112-17 .5000 112-17

liter:
.2101 - - - med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent
.2109 - - - ellers
- - ellers:
.2901 - - - med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent
.2909 - - - ellers
- annen druemost:
.3001 - - med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent
.3009 - - ellers
22.05

112-20

22.09

klasse I
klasse II
klasse III
ellers (dvs. ol som inneholder over
over 0,5, men høyst 0,7 volumprosent
alkohol)
på annen emballasje:
- klasse I
- klasse II
- klasse III
- ellers (dvs. ol som inneholder over
0,5, men høyst 0,7 volumprosent
alkohol)

med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent
.1009 ellers
- annen vin; druemost hvor gjæringen er
-

"

22.07 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 volumprosent; etylalkohol

112-30 .0000 Eddik samt eddikerstatninger fremstilt
av eddiksyre
112-30
112-30

-

22.04 Vin av frisks druer, herunder vdal
tilsatt alkohol; druemost, unntatt
den =CUM posisjon 20.09.
.1001

kg,
ltr. 112-20

22.08 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 volumprosent; likør og
annet brennevin; sammensatte, alkoholholdige preparater av det slag som brukes
til fremstilling av drikkevarer.

.1000 - vann, herunder mineralvann og karbon-

isert vann, tilsatt sukker, andre
søtningsstoffer eller smaksstoffer

SITC

ris
hvete
annet korn
belgfrukter

fra stivelsesfremstilling
og liknende reststoffer, betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerfremstilling, drank og annet avfall fra
bryggerier eller brennerier, også i
form av pelleter.

23.03 Reststoffer

112 17
112 17
-

-

112-11 .1000 - reststoffer fra stivelsesfremstilling
og liknende reststoffer
.2000 - betepulp, bagasse og annet avfall fra

112-11

Vermut og annen vin av friske druer,
tilsatt aromatiske planter eller smaks-

stoffer.
- pã emballasje med innhold høyst 2
liter:
. 1001 - - med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent
.1009 - - ellers
- annen:
.9001 - - med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent
.9009 - - ellers

av
av
av
av

sukkerfremstilling
.3000 - drank og annet avfall fra bryggerier
eller brennerier

"
"

23.04
.0000 Oljekaker og andre
også malte eller i

faste reststoffer,

form av pelleter
112 13
112 13etter utvinning av soyaolje
-

-

23.05

112 13 .0000 Oljekaker og andre faste reststoffer,
også malte eller i form av pelleter,
112 13
-

-

etter utvinning av jordnottolje
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Nr.

Vareslag

Mengde

SITC

081-33
081-34
081-35
081-36
081-37
081-38
081-39

23.07
.0000 Vinberme; rå vinstein

08194

23.09 Tilberedte produkter av det slag som
brukes til dyrefor.
- hunde- eller kattemat, i pakninger
for detaljsalg:
- - med innhold av kjøtt eller slakteavfall av landdyr, i lufttett lukket emballasje:
.1011 - - - hundemat
.1012 - - - kattemat
- - annen:
.1091 - - - hundemat
.1092 - - - kattemat
- ellers:
.9010 - - med innhold av kjøtt eller slakteavfall av landdyr,
i lufttett lukket emballasje
m.n.i.
- - annen:
.9091 - - - fiskefôr
.9092 - - - fuglemat
.9099 - - - ellers

081-19
081-19

081-95
081-95
081-95
081 95

081-99
081-99
081-99
081-99

KAPITTEL 24.

TOBAKK OG VARER FREMSTILTE AV
TOBAKKERSTATNINGER.
24.01
.1000
.2000
.3000

Tobakk, ubearbeidd; avfall av tobakk.
- tobakk, ikke strippet
- tobakk, helt eller delvis strippet
- avfall av tobakk

24.02 Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter av tobakk eller tobakkerstatninger.
- sigarer, cerutter og sigarilloer med
innhold av tobakk:
.1010 - - sigarer
.1090 - - ellers
- sigaretter med innhold av tobakk:
.2001 - - med lengde til og med 68 mm og
omkrets til og med 24 mm
.2002 - - med lengde over 68 mm til og med 85
mm og/eller omkrets over 24 mm til
og med 26,5 mm
.2003 - - med lengde over 85 mm eller omkrets
over 26,5 mm
•9000 - andre
24.03 Annen bearbeidd tobakk samt andre varer
fremstilte av tobakkerstatninger; "homogenisert" eller "rekonstituert" tobakk;
tobakkekstrakter og tobakkessenser.
.1000 - røyketobakk, også med innhold av
tobakkerstatninger, uansett mengde
- annen:
.9100 - - "homogenisert" eller "rekonstituert"
tobakk

Vareslag

Mengde

- - ellers:
.9910 - - - tobakkekstrakter og tobakkessenser
.9990 - - - annen

23.06 Oljekaker og andre faste reststoffer,
også malte eller i form av pelleter,
etter utvinning av vegetabilske fettstoffer eller oljer, unntatt de som
hewer under posisjon 23.04 eller 23.05.
.1000 - av bomullsfrø
.2000 - avlinfrø
.3000 - av solsikkefrø
.4000 - av rapsfrø
.5000 - av kokosnøtter eller kopra
.6000 - av palmenøtter eller palmekjerner
.9000 - andre

23.08 Vegetabilske materialer og vegetabilsk
avfall, vegetabilske reststoffer og biprodukter, også i form av pelleter, av
det slag som brukes til dyrefor, ikke
nevnt eller innbefattet annet sted.
.1000 - eikenøtter og hestekastanjer
.9000 - ellers

Nr.

121 10
121-20
121-30

122-10
122 10
12220

KAPITTEL

kg

It

SITC

122-39
122-39

2 5.

SALT, SVOVEL, JORD OG STEIN, GIPS, KALK
OG SEMENT.
25.01 Salt (herunder bordsalt og denaturert
salt) og rent natriumklorid, også i
vandig oppløsning; sjøvann.
.0001 - vakuumsalt
0002 - sjøsalt
.0003 - steinsalt
.0009 - ellers

278-30
278-30
278-30
278-30

25.02
.0000 Urøstet svovelkis

274-20

25.03 Svovel, alle slags, unntatt sublimert,
utfelt eller kolloidalt svovel.
.1000 - rå eller uraffinert svovel
.9000 - annen

274-11
274-19

25.04 Naturlig grafitt.
.1000 - i form av pulver eller flak
.9000 - annen

278-22
278-22

25.05 Naturlig sand, alle slags, også farget,
unntatt metallholdig sand som hewer
under kapittel 26.
.1000 - kiselholdig sand og kvartssand
- annen:
.9001 - - støperisand
.9009 - - annen naturlig sand
25.06 Kvarts (unntatt naturlig sand); kvartsitt, også grovt bearbeidd eller bare
oppdelt ved saging eller på annen måte
i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater.
- kvarts:
.1001 - - umalt
.1002 - - malt
- kvartsitt:
.2100 - - ubearbeidd eller grovt bearbeidd
.2900 - - annen
25.07
.0000 Kaolin og annen kaolinholdig leire,
også brent
25.08 Annen leire (unntatt ekspandert leire
som hewer under posisjon 68.06), andalusitt, cyanitt og sillimanitt, også
brent; mulitt; chamotte- eller dinasjord.
.1000 - bentonitt
.2000 - avfargende leire og valkejord (fullerjord, bleikjord)
.3000 - ildfast leire
.4000 - annen leire
.5000 - andalusitt, cyanitt og sillimanitt
.6000 - mulitt
.7000 - chamotte- eller dinasjord

273-31
273-39
273-39

278-51
278-51
278-51
278-51

278-26

278-27
278-29
278-29
278-29
278-29
278-29
278-29

122-20 25 ' 09
.0000 Kritt
122-20
122-31 25.10 Naturlige kalsiumfosfater, naturlige
kalsiumaluminiumfosfater og fosfatholdig kritt.
.1000 - umalte
.2000 - malte

272-31
272-32

25.11 Naturlig bariumsulfat (tungspat, bar122-32 ytt), naturlig bariumkarbonat (witheritt), også brent, unntatt bariumoksid
som hewer under posisjon 28.16.
122-39 .1000 - naturlig bariumsulfat (tungspat,
barytt)
.2000 - naturlig bariumkarbonat (witheritt)

278-92
278-92

278-91
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Nr.

Vareslag

25.12
.0000 Kiselholdig fossilmel (f.eks. kiselgur,
trippel og diatomejord) og liknende
kiselholdige jordarter, også brente,
med en tilsynelatende spesifikk vekt av
1 eller mindre
25.13 Pimpstein; smergel; naturlig korund,
naturlig granat og andre naturlige
slipestoffer, også varmebehandlede.
- pimpstein:
.1100 - - ubearbeidd eller i uregelmessige
stykker, herunder knust pimpstein
("bimskies)
.1900 - - annen
- smergel, naturlig korund, naturlig
granat og andre naturlige slipestoffer:
.2100 - - ubearbeidd eller i uregelmessige
stykker
.2900 - - andre
25.14
.0000 Skifer, også grovt bearbeidd eller bare
oppdelt ved saging eller på annen måte
i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater
25.15 Marmor, travertin, ecaussin og annen
kalkholdig monument- eller bygningsstein med en tilsynelatende spesifikk
vekt av minst 2,5 samt alabast, også
grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved
saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller
plater.
- marmor og travertin:
.1100 - - ubearbeidd eller grovt bearbeidd
.1200 - - bare oppdelt ved saging eller på
annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater
.2000 - ecaussin og annen kalkholdig monument- eller bygningsstein; alabast
25.16 Granitt, porfyr, basalt, sandstein og
annen monument- eller bygningsstein,
også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen måte i
kvadratiske eller rektangulære blokker
eller plater.
- granitt:
.1100 - - ubearbeidd eller grovt bearbeidd
.1200 - - bare oppdelt ved saging eller på
annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater
- sandstein:
.2100 - - ubearbeidd eller grovt bearbeidd
.2200 - - bare oppdelt ved saging eller på
annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater
- annen monument- eller bygningsstein:
.9001 - - labrador (syenitt)
.9009 - - ellers
25.17 Småstein, grus og knust stein av det
slag som vanligvis brukes som tilslag i
betong, til vegbygging, til jernbanebygging eller liknende, samt singel og
flint, også varmebehandlet; makadam av
slagg eller liknende industrielle avfallsprodukter, også med innhold av
materialer som er nevnt i første del av
denne posisjon; tjæremakadam; korn,
splinter og pulver av steinarter som
horer under posisjon 25.15 eller 25.16,
også varmebehandlet.
.1000 - småstein, grus og knust stein av det
slag som vanligvis brukes som tilslag
i betong, til vegbygging, til jernbanebygging eller liknende, samt singel og flint, også varmebehandlet ...

Mengde

SITC Nr.

Vareslag

Mengde

SITC

.2000 - makadam av slagg eller liknende indu-

kg

278-95

.3000 .4100 .4900 -

277-22
277-29

277 22
277-29

273-11

273-12
273-12
273-12

273-13
273-13
273-13
273-13
273 13
273 13

strielle avfallsprodukter, også med
innhold av materialer som er nevnt
under varenummer 25.17.1000
tjæremakadam
korn, splinter og pulver av steinarter som horer under posisjon 25.15
eller 25.16, også varmebehandlet:
- av marmor
- andre

273-40
273-40

273-40
273-40

25.18 Dolomitt, også brent; dolomitt, grovt
bearbeidd eller bare oppdelt ved saging
eller på annen måte i kvadratiske eller
rektangulære blokker eller plater;
agglomerert dolomitt (herunder tjæredolomitt).
- ubrent dolomitt:
.1001 - - umalt
1002 - - malt
2000 - brent dolomitt
.3000 - agglomerert dolomitt (herunder tjæredolomitt)

278-23
278-23
278-23
278-23

25.19 Naturlig magnesiumkarbonat (magnesitt);
sammensmeltet magnesia; sintret magnesia, også med innhold av små mengder
andre oksider tilsatt for sintring;
annen magnesiumoksid, også i ren tilstand.
.1000 - naturlig magnesiumkarbonat (magnesitt)
.9000 - ellers

278-24
278-25

25.20 Gipsstein; anhydritt; gips (som består
av kalsinert gipsstein eller kalsiumsulfat), også farget eller med små tilsetninger for regulering av herdingen.
.1000 - gipsstein; anhydritt
.2000 - gips

273-23
273-24

25.21 Kalkstein til bruk som flussmiddel;
kalkstein og annen kalkholdig stein av
det slag som vanligvis brukes til fremstilling av kalk eller sement

273-22

25.22 Kalk, ulesket eller lesket samt hydraulisk kalk, unntatt kalsiumoksid og
kalsiumhydroksid som hewer under posisjon 28.25.
.1000 - ulesket kalk
.2000 - lesket kalk
.3000 - hydraulisk kalk

661-11
661-12
661-13

25.23 Portlandsement, aluminatsement, slaggsement, supersulfatsement og liknende
hydraulisk sement, også farget eller i
form av klinker.
.1000 - sementklinker
- portlandsement:
.2100 - - hvit sement, også kunstig farget
.2900 - - annen
3000 - aluminatsement
9000 - annen hydraulisk sement

661-22
661-22
661-23
661-29

25.24
.0000 Asbest

278-40

25.25 Glimmer, herunder splittings; glimmeravfall.
.1000 - ubearbeidd glimmer og glimmer kløyvd
til plater, ark eller splittings
.2000 - glimmerpulver
.3000 - glimmeravfall

273-40

kg
It

25.26 Naturlig steatitt, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske
eller rektangulære blokker eller
plater; talkum.
.1000 - ikke knust eller pulverisert
.2000 - knust eller pulverisert

661-21

"

278-52
278-52
278-52

278-93
278-93
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Nr.

Vareslag

Mengde

25.27
.0000 Naturlig kryolitt; naturlig chiolitt
25.28 Naturlige borater og konsentrater derav
(også brente), unntatt borater utfelt
av naturlige saltoppløsninger; naturlig
borsyre med innhold av høyst 85 vektprosent H3803, beregnet av tørrstoffet.
.1000 - naturlige natriumborater
.9000 - ellers
25.29 Feltspat; leucitt; nefelin og nefelinsyenitt; flusspat.
.1000 - feltspat
- flusspat:
.2100 - - med innhold av høyst 97 vektprosent
kalsiumfluorid
.2200 - - med innhold av mer enn 97 vektprosent kalsiumfluorid
.3000 - leucitt; nefelin og nefelinsyenitt

kg

SITC Nr.

26.13 Molybdenmalm, også konsentrert.
278-55 .1000 - røstet
.9000 - annen
26.14
.0000 Titanmalm, også konsentrert
26.15 Niob-, tantal-, vanadium- eller zirkoniummalm, også konsentrerte.
278-94
278-94 .1000 - zirkoniummalm, også konsentrerte
.9000 - annen

MALM, SLAGG OG ASKE.
26.01 Jernmalm, også konsentrert, herunder
røstet svovelkis (kisavbrann).
- jernmalm, også konsentrert, unntatt
røstet svovelkis (kisavbrann):
.1100 - - ikke agglomerert
.1200 - - agglomerert
.2000 - røstet svovelkis (kisavbrann)
26.02
.0000 Manganmalm, også konsentrert, herunder
manganholdig jernmalm, også konsentrert,
med innhold av minst 20 vektprosent
mangan beregnet av tørrstoffet

26.17 Annen malm, også konsentrert.
1000 - antimonmalm, også konsentrert
278-54
278-53 .9000 - annen
26.18
.0000 Granulert slagg (slaggsand) fra fremstillingen av jern eller stål
26.19
278-99 .0000 Slagg (unntatt granulert slagg), glødeskall og annet avfall fra fremstilling278-99
en av jern eller stål
278-99
278-99
26.20 Aske og reststoffer (unntatt de fra
fremstillingen av jern eller stål) som
inneholder metaller eller metallforbindelser.
- som hovedsakelig inneholder sink:
.1100 - - hardsink
.1900 - - andre
.2000 - som hovedsakelig inneholder bly
.3000 - som hovedsakelig inneholder kopper
.4000 - som hovedsakelig inneholder aluminium
281-50 .5000 - som hovedsakelig inneholder vanadium
281-60 .9000 - ellers
281-40

26.21
.0000 Annet slagg og annen aske, herunder
tangaske (kelp)

26.09
.0000 Tinnmalm, også konsentrert
26.10
.0000 Krommalm, også konsentrert
26.11
.0000 Wolframmalm, også konsentrert
26.12 Uran- og toriummalm, også konsentrerte
.1000 - uranmalm, også konsentrert
.2000 - toriummalm, også konsentrert

289-11
289-19
287-99
287-99

278-61

278-62

288-10
288-10
288-10
288-10
288-10
288-10
288-10

278-69

KAPITTEL 2 7.

284-10

26.08
.0000 Sinkmalm, også konsentrert

287-84
287-85

287-70

26.04
.0000 Nikkelmalm, også konsentrert

26.07
.0000 Blymalm, også konsentrert

287-83

278-98

MINERALSK BRENSEL, MINERALSKE OLJER OG
DESTILLASJONSPRODUKTER DERAV, BITUMINØSE
283-10 STOFFER; MINERALSK VOKS.

26.06
.0000 Aluminiummalm (bauxitt), også konsentrert

287-81
287-82

også konsentrert.

.1000 - sølvmalm, også konsentrert
.9000 - annen

26.03
.0000 Koppermalm, også konsentrert

26.05
.0000 Koboltmalm, også konsentrert

kg
"

SITC

278-54

innbefattet annet sted.

KAPITTEL 2 6.

Mengde

26.16 Malm for utvinning av edle metaller,
278-53

25.30 Mineralske stoffer ikke nevnt eller
.1000 - vermikulitt, perlitt og kloritter,
uekspanderte
.2000 - kieseritt, epsomitt (naturlige magnesiumsulfater)
.3000 - jordfarger
.4000 - naturlige, glimmerholdige jernoksider
.9000 - andre

Vareslag

27.01 Steinkull; briketter og liknende fast

brensel fremstilt av steinkull.

- steinkull, også pulverisert, men ikke
agglomerert:
.1100 - - antrasitt
287-93 .1200 - - bituminøst steinkull
.1900 - - annet steinkull
.2000 - briketter og liknende fast brensel
fremstilt av steinkull
285-10

321-10
321-21
321-22
322-10

27.02 Brunkull, også agglomerert,
unntatt
gagat (jett).
287-40 .1000 - brunkull, også pulverisert, men ikke
agg lomerert
287-50 .2000 - agglomerert brunkull

322-21
322-22

27.03 Tory (herunder torvstrø), også agglomerert.
287-60 .0001 - torv og torvstrø, ikke agglomerert
.0002 - agglomerert torv (torvbriketter)

322-30
322-30

287-91

27.04 Koks og halvkoks av steinkull, brunkull
eller torv, også agglomerert; retortkull.
287-92
- av steinkull:
.0001 - - koks og halvkoks, unntatt koksgrus
.0004 - - koksgrus
286-10
286-20 .0005 - av brunkull eller torv; retortkull

325-00
325-00
325-00

34

Nr.

Vareslag

Mengde

27.05
.0000 Lysgass, vanngass, generatorgass og
liknende gasser, unntatt jordoljegasser
og andre gassformige hydrokarboner .... kg
27.06
.0000 Steinkull-, brunkull- og torvtjære samt
annen mineralsk tjære, også dehydrert
eller delvis destillert, herunder rekonstituert tjære

SITC Nr.

345-00

335-21

27.07 Oljer og andre destillasjonsprodukter
av høytemperaturtjære av steinkull;
liknende produkter, hvor vekten av de
aromatiske bestanddeler overstiger vekten av de ikke-aromatiske bestanddeler.
.1000 - bensol
.2000 - toluol
.3000 - xylol
.4000 - naftalen (naftalin)
.5000 - andre aromatiske blandinger av hydrokarboner hvor 65 volumprosent eller
mer (herunder tap) destillerer over
ved 250 °C etter ASTM D 86 metoden
.6000 - fenoler
- ellers:
.9100 - - kreosotol jer
.9900 - - andre

335-22
335-23
335-24
335-25

335-25
335-25
335-25
335-25

27.08 Bek og bekkoks fremstilt av steinkulltjære eller annen mineralsk tjære.
.1000 - bek
.2000 - bekkoks

335-31
335-32

27.09
.0000 Jordolje og oljer utvunnet av bituminose mineraler, rå

333-00

27.10 Jordolje og oljer utvunnet av bituminose mineraler, unntatt råoljer;
produkter ikke nevnt eller innbefattet
annet sted, som inneholder minst 70
vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler, og med
disse oljer som basis for produktene.
- lette destillater:
- - bensin for stempeldrevne forbrenningsmotorer:
.0011 - - - flybensin
.0012 - - - bilbensin
.0013 - - - annen
.0014 - - jetbensin (flydrivstoff)
.0015 - - mineralterpentin (white spirit)
.0016 - - nafta (råbensin)
.0019 - - andre lette destillater
- mellomdestillater:
- - lette mellomdestillater:
.0021 - - - jetparafin (flydrivstoff)
.0022 - - - fyringsparafin
.0025 - - - andre (f.eks. lampeparafin, motorparafin, lettdiesel)
- - tyngre mellomdestillater:
.0026 - - - gassoljer (fyringsolje 1, autodiesel og marine gassoljer)
.0027 - - - dieseloljer (fyringsolje 2, marine diesel)
.0029 - - - andre, herunder tungdestillat
- andre oljer og oljeprodukter:
- - tunge fyringsoljer (til brensel
eller drivstoff):
.0091 - - - med innhold av høyst 1,0 vektprosent svovel
.0093 - - - andre
.0094 - - vegolje
.0095 - - smøreoljer
.0096 - - smørefett
.0099 - - andre oljer og oljeprodukter

kg,
mi

334-11
334-11
334-11
334 12
334-19
334-19
334-19

Vareslag

Mengde

27.11 Jordoljegasser og andre gassformige
hydrokarboner.
- gjort flytende:
kg
.1100 - - naturgass
"
.1200 - - propan
.1300 - - butan
.1400 - - etylen, propylen, butylen og butadien
.1900 - - andre
- i gassform:
m
.2100 - - naturgass
- - andre:
.2910 - - - propan
.2920 - - - butan
.2990 - - - ellers
27.12 Vaselin; parafinvoks, mikrokrystallinsk
jordoljevoks, "slack wax", ozokerett,
montanvoks, torvvoks og annen mineralsk
voks samt liknende produkter fremstilt
syntetisk eller på annen måte, også
farget.
.1000 - vaselin
kg
.2000 - parafinvoks som inneholder mindre enn
0,75 vektprosent olje
.9000 - annen
27.13 Petrolkoks, jordoljebitumen og andre
reststoffer fra jordolje eller fra oljer utvunnet av bituminøse mineraler.
- petrolkoks:
1100 - - ubrent
1200 - - brent
.2000 - jordoljebitumen
.9000 - andre reststoffer fra jordolje eller
fra oljer utvunnet av bituminøse mineraler

SITC

343-10
342-10
342-50
344-10
344-20
343-20
344-90
344-90
344-90

335-11
335-12
335-12

335-42
335-42
335-41
335-41

27.14 Naturlig bitumen og naturasfalt;
bituminøs skifer eller oljeskifer samt
tjæresand; asfaltitter og asfaltholdige
bergarter.
.1000 - bituminøs skifer eller oljeskifer
samt tjæresand
.9000 - ellers

278-96
278-97

27.15
.0000 Bituminøse blandinger på basis av naturasfalt, naturlig bitumen, jordoljebitumen, mineralsk tjære eller mineraltjærebek
(f.eks. bituminos mastiks,
"cut-backs")

335-43

27.16
.0000 Elektrisk energi(valgfri posisjon) .... MWh

351-00

KAPITTEL 28.

334-21
334-21
334-29

UORGANISKE KJEMIKALIER; ORGANISKE ELLER
UORGANISKE FORBINDELSER AV EDLE METALLER, AV
SJELDNE JORDMETALLER, AV RADIOAKTIVE
STOFFER ELLER AV ISOTOPER.

334-30

I. KJEMISKE GRUNNSTOFFER.

334-30
334-40

28.01
.1000
.2000
.3000

334-40
334-40
334-40
334-50
334-50
334-50

Fluor, klor, brom og jod.
- klor
- jod
- fluor; brom

kg
"

522-24
522-25
522-25

28.02
.0000 Svovel, sublimert eller utfelt; kolloidalt svovel

522-26

28.03
.0000 Karbon ("Carbon black" og andre former
av karbon som ikke er nevnt eller innbefattet annet sted)

522-10

35
Mengde

Nr.

Vareslag

28.04

Hydrogen, edelgasser og andre ikkemetaller.
- hydrogen
- edelgasser:
- - argon
- - andre
- nitrogen
- oksygen
- bor; tellur
- silisium:
- - med innhold av minst 99,99 vektprosent silisium
- - annet
- fosfor
- arsen
- selen

.1000
.2100
.2900
.3000
.4000
.5000
.6100
.6900
.7000
.8000
.9000

28.05 Alkalimetaller eller jordalkalimetaller;
sjeldne jordmetaller, scandium og yttrium, også blandede eller legerte innbyrdes; kvikksølv.
- alkalimetaller:
.1100 - - natrium
.1900 - - andre
- jordalkalimetaller:
.2100 - - kalsium
.2200 - - strontium og barium
.3000 - sjeldne jordmetaller, scandium og
yttrium, også blandede eller legerte
innbyrdes
.4000 - kvikksølv

SITC Nr.

kg

522-21
28.14
522-21
1000
522-21
2000
522-21
522-21
522-22 28.15
522-23
522-23 .1100
1200
522-22
2000
522-22
3000
522-22
28.16

522-28
522-28
522-29
522-29
522-29
522-27

syre.
.1000 - hydrogenklorid (saltsyre)
.2000 - klorosvovelsyre

522-31
522-31

28.07
.0000 Svovelsyre; oleum

522-32

28.08
.0000 Salpetersyre; nitrersyrer

522-33

poly-

28.10
.0000 Boroksider; borsyrer
28.11

.1100
.1900
.2100
.2200
.2300
.2900

522 34
522-34

Andre uorganiske syrer og andre
uorganiske oksygenforbindelser av ikke522-36
522 36
522-39
522-37
522-38
522-39

III. HALOGEN- ELLER SVOVELFORBINDELSER
AV IKKE-METALLER.
28.12 Halogenider og oksidhalogenider
metaller.
.1000 - klorider og oksidklorider
.9000 - andre

Sulfider av ikke-metaller;
fosfortrisulfid.
.1000 - karbondisulfid
.9000 - andre

28.13

Ammoniakk, vannfri eller i vandig oppløsning.
- vannfri ammoniakk
- ammoniakk i vandig oppløsning

kg

"

Natriumhydroksid (kaustisk soda); kaliumhydroksid (kaustisk kali); natriumog kaliumperoksid.
- natriumhydroksid (kaustisk soda):
- - i fast form
- - oppløst i vann (natronlut)
- kaliumhydroksid (kaustisk kali)
- natrium- og kaliumperoksid

522-61
522-61

522-62
522-63
522-64
522-64

Hydroksid og peroksid av magnesium;
oksider, hydroksider og peroksider av

.1000 - hydroksid og peroksid av magnesium
.2000 - oksid, hydroksid og peroksid av
strontium
.3000 - oksid, hydroksid og peroksid av
barium

522-65

28.17 Sinkoksid; sinkperoksid.
.0010 - sinkoksid
.0020 - sinkperoksid

522-51
522-51

28.18 Aluminiumoksid (herunder
rund); aluminiumhydroksid.
.1000 - kunstig korund
.2000 - annet aluminiumoksid
.3000 - aluminiumhydroksid

av ikke522-41
522-41

kommersiell
522-42
522-42

522-65
522-65

kunstig ko522-67
285-20
522-66

28.19 Kromoksider og kromhydroksider.
1000 - kromtrioksid
.9000 - andre

522-52
522-52

28.20 Manganoksider.
.1000 - mangandioksid
.9000 - andre

522-53
522-53

28.21 Jernoksider og jernhydroksider; jordfarger som inneholder minst 70 vektprosent bundet jern beregnet som Fe203.
.1000 - jernoksider og jernhydroksider
.2000 - jordfarger

522-54
522-54

28.22
.0000 Koboltoksider

og kobolthydroksider;
kommersielle koboltoksider

522-35

metaller.
- andre uorganiske syrer:
- - hydrogenfluorid (flussyre)
- - andre
- andre uorganiske oksygenforbindelser
av ikke-metaller:
- - karbondioksid
- - silisiumdioksid
- - svoveldioksid
- - andre

SITC

strontium eller barium.

Hydrogenklorid (saltsyre); klorosvovel-

28.09 Difosforpentoksid; fosforsyre og
fosforsyrer.
.1000 - difosforpentoksid
.2000 - fosforsyre og polyfosforsyrer

Mengde

IV. UORGANISKE BASER OG OKSIDER, HYDROKSIDER OG
PEROKSIDER AV METALLER.

II. UORGANISKE SYRER OG UORGANISKE OKSYGENFORBINDELSER AV IKKE-METALLER.
28.06

Vareslag

522-55

28.23
.0000 Titanoksider

522-56

28.24 Blyoksider; blymonje og oransjemonje.
.1000 - blymonoksid (litharge, massicot, blyglette)
.2000 - blymønje og oransjemonje
.9000 - andre

522-57
522-57
522-57

28.25

Hydrazin og hydroksylamin samt deres
uorganiske salter; andre uorganiske
baser; andre metalloksider, metallhydroksider og metallperoksider.

.1000 - hydrazin og hydroksylamin samt deres
uorganiske salter
.2000 - litiumoksid og litiumhydroksid
.3000 - vanadiumoksider og vanadiumhydroksider
.4000 - nikkeloksider og nikkelhydroksider
.5000 - kopperoksider og kopperhydroksider
.6000 - germaniumoksider og zirkoniumdioksid
.7000 - molybdenoksider og molybdenhydroksider
.8000 - antimonoksider
.9000 - andre

522-68
522-69

"
"

522-69
522-69
522-69
522-69
522-69
522-69
522-69
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Nr.

Mengde

Vareslag

SITC Nr.

V. SALTER OG PEROKSYSALTER AV UORGANISKE SYRER
OG METALLER.
28.26 Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorsalter.
- fluorider:
.1100 - - av ammonium eller natrium
.1200 - - av aluminium
- - andre:
.1901 - - - kaliumfluorid
.1909 - - - ellers
.2000 - fluorosilikater av natrium eller
kalium
.3000 - natriumheksafluoroaluminat (syntetisk
kryolitt)
.9000 - andre
28.27

Klorider, oksidklorider og hydroksidklorider; bromider og oksidbromider;
jodider og oksidjodider.

.1000 - ammoniumklorid (salmiakk)
.2000 - kalsiumklorid
- andre klorider:
.3100 av magnesium
.3200 - - av aluminium
.3300 - - av jern
.3400 - - av kobolt
.3500 - - av nikkel
.3600 - - av sink
.3700 - - av tinn
.3800 - - av barium
.3900 - - andre
- oksidklorider og hydroksidklorider:
.4100 - - av kopper
.4900 - - andre
- bromider og oksidbromider:
.5100 - - bromider av natrium eller kalium
.5900 - - andre
.6000 - jodider og oksidjodider

28.28 Hypokloritter; kommersielt kalsiumhypokloritt; kloritter; hypobromitter.
.1000 - kommersielt kalsiumhypokloritt og
andre kalsiumhypokloritter
.9000 - andre
28.29

28.34 Nitritter; nitrater.
.1000 - nitritter
- nitrater:
.2100 - - av kalium
.2200 - - av vismut
.2900 - - andre
523-10
523-10
523-10
523-10
523-10
523 10
523-10

523-21
523-22
523-29
523-29
523-29
523-29
523-29
523-29
523-29
523-29
523-29
523-29
523-29
523-29
523-29
523-29

523-31
523-31

Klorater og perklorater; bromater og
perbromater; jodater og perjodater.

.1100 .1900 .9000 -

klorater:
- av natrium
- andre
andre

523-32
523-39
523-39

28.30 Sulfider; polysulfider.
.1000 - natriumsulfider
.2000 - sinksulfid
.3000 - kadmiumsulfid
.9000 - andre

523-41
523-42
523-42
523-42

28.31 Ditionitter og sulfoksylater.
.1000 - av natrium
.9000 - andre

523-43
523-43

28.32 Sulfitter; tiosulfater.
.1000 - natriumsulfitter
.2000 - andre sulfitter
.3000 - tiosulfater

523-44
523-44
523-44

28.33 Sulfater; aluner; peroksosulfater
sulfater).
- natriumsulfater:
.1100 - - dinatriumsulfat
.1900 - - andre
- andre sulfater:
.2100 - - av magnesium
.2200 - - av aluminium
.2300 - - av krom
.2400 - - av nikkel
.2500 - - av kopper
.2600 - - av sink
.2700 - - av barium
.2900 - - andre
.3000 - aluner
.4000 - peroksosulfater (persulfater)

Mengde

Vareslag

(per-

28.36

523-49
523-49
523-49
523-49
523-49
523-49
523-49
523-49
523-49
523-49

523-61
523-62
523-63
523-63
523-63
523-63
523-63
523-63
523-64
523-65

Karbonater; peroksokarbonater (perkarbonater); kommersielt ammoniumkarbonat
som inneholder ammoniumkarbamat.

.1000 - kommersielt ammoniumkarbonat og andre
ammoniumkarbonater
2000 - dinatriumkarbonat (soda)
.3000 - natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)
4000 - kaliumkarbonater
5000 - kalsiumkarbonat
.6000 - bariumkarbonat
.7000 - blykarbonat
- andre:
9100 - - litiumkarbonater
strontiumkarbonat
.9200 .9300 - - vismutkarbonat
.9900 - - andre
28.37

523-51
523-52
523-59
523-59

28.35 Fosfinater (hypofosfitter), fosfonater
(fosfitter), fosfater og polyfosfater.
.1000 - fosfinater (hypofosfitter) og fosfonater (fosfitter)
- fosfater:
2100 - - av triammonium
.2200 - - av mono- eller dinatrium
2300 - - av trinatrium
2400 - - av kalium
.2500 - - kalsiumhydrogenortofosfat (dikalsiumfosfat)
.2600 - - andre kalsiumfosfater
.2900 - - andre
- polyfosfater:
(natriumtripoly.3100 - - natriumtrifosfat
fosfat)
3900 - - andre

523-71
523-72
523-73
523-74
523-79
523-79
523-75
523-79
523-79
523-79
523-79

Cyanider, oksidcyanider og komplekse
cyanider.

- cyanider og oksidcyanider:
.1100 - - av natrium
.1900 - - andre
.2000 - komplekse cyanider

523-81
523-81
523-81

28.38
.0000 Fulminater, cyanater

523-82

og tiocyanater

28.39 Silikater; kommersielle alkalimetallsilikater.
- av natrium:
1100 - - natriummetasilikater
1900 - - andre
.2000 - av kalium
.9000 - andre

523-83
523-83
523-83
523-83

28.40 Borater; peroksoborater (perborater).
- dinatriumtetraborat (renset boraks):
.1100 - - vannfri
1900 - - ellers
2000 - andre borater
3000 - peroksoborater (perborater)

523-84
523-84
523-84
523-84

28.41
523-45
523-45

kg

SITC

Salter av metalloksidsyrer eller me-

tallperoksidsyrer.
.1000 - aluminater
2000 - kromater av sink eller bly
3000 - natriumdikromat
.4000 - kaliumdikromat
.5000 - andre kromater og dikromater; perok sykromater
.6000 - manganitter, manganater og permanganater
7000 - molybdater
8000 - wolframater
9000 - andre

524-31
524-31
524-31
524-31
524-31
524-31
524-31
524-31
524-31
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Nr.

Vareslag

Mengde

28.42

Andre salter av uorganiske syrer eller
peroksosyrer, unntatt azider.

.1000 - doble eller komplekse silikater
.9000 - andre

SITC Nr.
28.49
523-89
523-89

VI. DIVERSE.

metaller, også om de ikke er kjemisk
definerte; amalgamer av edle metaller.

.1000 - kolloidale, edle metaller
- sølvforbindelser:
.2100 - - sølvnitrat
.2900 - - andre
.3000 - gullforbindelser
.9000 - andre forbindelser; amalgamer
28.44

Radioaktive, kjemiske grunnstoffer og
radioaktive isotoper (herunder spaltbare og fertile, kjemiske grunnstoffer
og isotoper) samt deres forbindelser;
blandinger og reststoffer som inneholder disse produkter.

.1000 - naturlig uran og dets forbindelser;
legeringer, dispersjoner (herunder
cermeter), keramiske produkter samt
blandinger som inneholder naturlig
uran eller forbindelser av naturlig
uran
.2000 - uran anriket på U 235 og dets forbindelser; plutonium og dets forbindelser; legeringer, dispersjoner (herunder cermeter), keramiske produkter
samt blandinger som inneholder uran
anriket på U 235, plutonium eller
forbindelser av disse produkter
.3000 - uran aysvekket på U 235 og dets forbindelser; thorium og dets forbindelser; legeringer, dispersjoner (herunder cermeter), keramiske produkter
samt blandinger som inneholder uran
aysvekket på U 235, thorium eller
forbindelser av disse produkter
.4000 - radioaktive grunnstoffer og isotoper
og forbindelser som ikke er nevnt under varenummer 28.44.1000, 28.44.2000
eller 28.44.3000; legeringer, dispersjoner (herunder cermeter), keramiske
produkter samt blandinger som inneholder disse grunnstoffer, isotoper
eller forbindelser; radioaktive reststoffer
.5000 - brukte (bestrålte) brenselelementer
fra atomreaktorer
28.45

28.46

edle metaller

også
forbindelse med urea

fast form

29.01 Asykliske hydrokarboner.
525-11 .1000 - mettede
- umettede:
.2100 - - etylen
.2200 - - propen (propylen)
.2300 - - buten (butylen) og isomerer derav
.2400 - - buta-1,3-dien og isopren
- - andre:
525-13
2910 - - - acetylen
.2990 - - - ellers

525-15

29.02 Sykliske hydrokarboner.
syklaner, syklener og sykloterpener:
.1100 - - sykloheksan
.1900 - - andre
2000 - benzen
.3000 - toluen
xylener:
.4100 - - o - xylen
.4200 - - m - xylen
.4300 - - p - xylen
.4400 - - blandede xylenisomerer
.5000 - styren
.6000 - etylbenzen
7000 - kumen
.9000 - andre
.

525-19
525-17

i

524-91

unntatt ferrofosfor, også omde ikke er kjemisk definerte.

28.48 Fosfider,

.1000 - av kopper (fosforkopper) som inneholder mer enn 15 vektprosent fosfor
.9000 - av andre metaller eller ikke-metaller

524-95

524-99

I. HYDROKARBONER OG DERES HALOGEN-, SULFO-,
NITRO- ELLER NITROSODERIVATER.

525-95
525-95
i

524-93
524-94
524-94

ORGANISKE KJEMIKALIER.

Uorganiske eller organiske forbindelser
av sjeldne jordmetaller, av yttrium
eller av scandium eller av blandinger
av disse metaller.

28.47
.0000 Hydrogenperoksid,

kg
"

SITC

KAPITTEL 2 9.

525-91
525-91

.1000 - ceriumforbindelser
.9000 - andre

Hydrider, nitrider, azider , silisider
og bonder, også om de ikke er kjemisk
definerte

Mengde

524-32 28.51
.0000 Andre uorganiske forbindelser (herunder
destillert vann, vann for måling av
524-32
elektrisk ledningsevne og vann av lik524-32
nende renhet); flytende luft (også om
524-32
edelgassene er fjernet); komprimert
524-32
luft; amalgamer, unntatt amalgamer av

Isotoper som ikke hewer under posisjon
28.44; uorganiske eller organiske forbindelser av slike isotoper, også om de
ikke er kjemisk definerte.

.1000 - tungtvann (deuteriumoksid)
.9000 - andre

Karbider, også om de ikke er kjemisk
definerte.

1000 - av kalsium
2000 - av silisium
.9000 - andre
28.50
.0000

28.43 Kolloidale, edle metaller; uorganiske
eller organiske forbindelser av edle

Vareslag

524-92
524-92

29.03 Halogenderivater av hydrokarboner.
- mettede klorderivater av asykliske
hydrokarboner:
.1100 - - klormetan (metylklorid) og kloretan
(etylklorid)
1200 - - diklormetan (metylenklorid)
1300 - - kloroform (triklormetan)
.1400 - - karbontetraklorid
.1500 - - 1,2 - dikloretan (etylendiklorid)
.1600 - - 1,2 - diklorpropan (propylendiklorid) og diklorbutaner
.1900
- andre
- umettede klorderivater av asykliske
hydrokarboner:
.2100 - - vinylklorid (kloretylen)
.2200 - - trikloretylen
.2300 - - tetrakloretylen (perkloretylen)
2900 - - andre
.3000 - fluor-, brom- eller jodderivater av
asykliske hydrokarboner

511-14
511-11
511-12
511-13
511-13
511-19
511-19

511-21
511-29
511-22
511-23
511-24
511-24
511-24
511-24
511-25
511-26
511-27
511-29

511-36
511-36
511-36
511-36
511-35
511-36
511-36
511-31
511-32
511-33
511-34
511-37

?8
Nr.

Vareslag

Mengde

halogenderivater av asykliske hydro-

karboner med innnold av minst to forskjellige halogener:
.4001 - - triklorfluormetan
.4002 - - diklordifluormetan
.4003 - - triklortrifluoretaner
.4004 - - diklortetrafluoretaner
.4005 - - klorpentafluoretan
.4006 - - bromklordifluormetan
.4007 - - bromtrifluormetan
.4008 - - dibromtetrafluoretaner
.4009- - andre

.5100
.5900
.6100
.6200
.6900

halogenderivater av sykloalkaner,
sykloalkener eller sykloterpener:
- - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - heksaklorsykloheksan
- andre
- halogenderivater av aromatiske hydrokarboner:
- - klorbenzen, 2 - diklorbenzen og o dik lorbenzen
- - heksaklorbenzen og DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis
- klorfenyl) etan)
- - andre

Ca

kg

Mengde

- aromatiske:
.2100 - - benzylalkohol
.2900 - - andre
511-38
511-38
511-38
511-38
511-38
511-38
511-38
511-38
511-38

511-39
511-39

511-39
511-39
511-39

29.04 Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater
av hydrokarboner, også halogenerte.

.1000 - derivater som bare inneholder sulfogrupper, deres salter og etylestere .
.2000 - derivater som bare inneholder nitroeller nitrosogrupper
.9000 - andre

Vareslag

SITC Nr.

511-40
511-40
511-40

29.07 Fenoler, fenolalkoholer.

- enverdige fenoler:
- fenol (hydroksybenzen) og dens
salter
.1200 - - kresoler og deres salter
oktylfenol, nonylfenol og deres
.1300
isomerer; salter derav
- xylenoler og deres salter
.1400
.1500 - - naftoler og deres salter
andre
.1900 - flerverdige fenoler:
.2100 - - resorcinol og dens salter
.2200 - - hydrokinon (kinol) og dens salter
.2300 - - 4,4' -isopropylidendifenol
(bisfenol A, difenylolpropan) og dens
salter
- andre
.2900
fenolalkoholer
.3000

.1100

IV. ETERE, ALKOHOLPEROKSIDER, ETERPEROKSIDER,
KETONPEROKSIDER, EPOKSIDER MED 3-LEDDET

-

- propylalkohol
- isopropylalkohol
butan-l-ol
- butylalkohol)
andre butanoler
pentanol (amylalkohol) og isomerer
derav
.1600 oktanol (oktylalkohol) og isomerer
derav
.1700
dodekan-1-ol (laurylalkohol), heksadekan-l-ol (cetylalkohol) og oktadekan-l-ol (stearylalkohol)
.1900
andre
- umettede, enverdige alkoholer:
.2100 - - allylalkohol
.2200 - - asykliske terpenalkoholer
.2900 - - andre
toverdige alkoholer:
.3100 - - etylenglykol (etandiol)
.3200 - - propylenglykol (propan-1,2-diol)
.3900 - - andre
andre flerverdige alkoholer:
.4100 - - 2-etyl-2 (hydroksymetyl)propan-1,3dial (trimetylolpropan)
.4200 pentaerytritol
.4300 - - mannitol
.4400 - - D-glucitol (sorbitol)
.4900 - - andre
- halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av asykliske alkoholer:
.5001 - 2-kloretanol
.5009 - - ellers

512-19

512-19
512-19
512-19

.3000

.1100
.1200
.1300
.1400
.1900

- sykloalkaniske, sykloalkeniske eller
sykloterpeniske:
- - mentol
- sykloheksanol, metylsykloheksanoler
og dimetylsyklohe'ksanoler
- - steroler og inositoler
- - terpineoler
- - andre

.4100
.4200

29.06 Sykliske alkoholer og deres halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

512-31
512-31
512-31
512-31
512-31

512-44
512-44

nitrosoderivater.

.1100
1900
.2000

512-29
512 27

512-44

29.09 Etere, eteralkoholer, eterfenoler,
eteralkoholfenoler, alkoholperoksider,
eterperoksider, ketonperoksider (også
om de ikke er kjemisk definerte), og
deres halogen-, sulfo-, nitro- eller

512-19
512-19

512 29
512-23
512-24
512-25
512 29

512-43
512-43
512-43

DERIvATER.

512-14

512-21
512-29
512-29

512-43
512-43

RING, ACETALER OG HEMIACETALER, SAMT DERES
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSO-

512-11
512-12
512-12
512-13
512-13

512-43
512-43
512-43
512-43

.1000 - derivater som bare inneholder halo-

29.05 Asykliske alkoholer og deres halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

.1210 .1220 .1300 .1400 .1500 -

512-42

29.08 Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av fenoler eller fenolalkoholer.

II. ALKOHOLER OG DERES HALOGEN-, SULFO-,
NITRO- ELLER NITROSODERIVATER.

pan-2-ol (isopropylalkohol):

512-35
512-35

III. FENOLER, FENOLALKOHOLER OG DERES HALOGEN-,
SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER.

gensubstituenter og deres salter
.2000 - derivater som bare inneholder sulfogrupper, deres salter og estere
.9000 - andre

- mettede, enverdige alkoholer:
.1100 metanol (metylalkohol)
- - propan -1 -ol (propylalkohol) og pro-

SITC

.4300
.4400
.4900
.5000
.6000

asykliske etere og deres halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater:
- dietyleter
- - andre
sykloalkaniske, sykloalkeniske eller
sykloterpeniske etere og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater
aromatiske etere og deres halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater
eteralkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater:
- 2,2' -oksidietanol (dietylenglykol,
digol)
monometyletere av etylenglykol eller
av dietylenglykol
monobutyletere av etylenglykol eller
av die*ylenglykol
- andre monoalkyletere av etylenglykol
eller av dietylenglykol
andre
eterfenoler, eteralkoholfenoler og
deres halogen-, sulfo-, nitro- eller
nitrosoderivater
alkoholperoksider, eterperoksider,
ketonperoksider og deres halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater

516-16
516-16

516-16
516-16

516-17
516-17
516-17
516-17
516-17
516-17
516-17

39
Nr.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

ring, samt deres halogen-, sulfo-,
nitro- eller nitrosoderivater.

1,19

29.11
.0000 Acetaler og hemiacetaler, også med
annen oksygenfunksjon, samt deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater

516-13
516-14
516-15
516-15

516-12

V. FORBINDELSER MED ALDEHYDFUNKSJON.
29.12

Aldehyder, også med annen oksygenfunksjon; sykliske polymerer av aldehyder;
paraformaldehyd.
- asykliske aldehyder uten annen oksygenfunksjon:

.1100 - - metanal (formaldehyd)

516-21

.1200 - - etanal (acetaldehyd)
.1300 - - butanal (butyraldehyd, normal isomer)
.1900 - - andre
- sykliske aldehyder uten annen oksygenfunksjon:
.2100 - - benzaldehyd
.2900 - - andre
.3000 - aldehydalkoholer
- aldehydetere, aldehydfenoler og aldehyder med annen oksygenfunksjon:
.4100 - - vanillin (4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd)
.4200 - - etylvanillin (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd)
.4900 - - andre
.5000 - sykliske polymerer av aldehyder
.6000 - paraformaldehyd

516-21
516-21
516-21

29.13
.0000

Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av produkter som hewer under
posisjon 29.12

516-22
516-22
516-22

516-22
516-22
516-22
516-22
516-22

516-26

VI. FORBINDELSER MED KETON- ELLER KINONFUNKSJON.
29.14

.1100
.1200
.1300
.1900

.2100
.2200
.2300
.2900
.3000
.4100
.4900
.5000
.6100
.6900
.7000

Mengde

SITC

VII. KARBOKSYLSYRER OG DERES ANHYDRIDER,
HALOGENIDER, PEROKSIDER OG PEROKSYSYRER SAMT DERES HALOGEN-, SULFO-,
NITRO- ELLER NITROSODERIVATER.

29.10 Epoksider, epoksyalkoholer, epoksyfenoler og epoksyetere med 3-leddet
.1000 - oksiran (etylenoksid)
.2000 - metyloksiran (propylenoksid)
.3000 - 1-klor-2,3-epoksypropan (epiklorhydrin)
.9000 - andre

Vareslag

Ketoner og kinoner, også med annen
oksygenfunksjon, samt deres halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

- asykliske ketoner uten annen oksygenfunksjon:
- - aceton
- - butanon (metyletylketon)
- - 4-metylpentan-2-on (metylisobutylketon)
- - andre
- sykloalkaniske, sykloalkeniske eller
sykloterpeniske ketoner uten annen
oksygenfunksjon:
- - kamfer
- - sykloheksanon og metylsykloheksanoner"
- - jononer og metyljononer
- - andre
- aromatiske ketoner uten annen oksygenfunksjon
- ketonalkoholer og ketonaldehyder:
- - 4-hydroksy-4-metylpentan-2-on (diacetonalkohol)
- - andre
- ketonfenoler og ketoner med annen
oksygenfunksjon
- kinoner:
- - antrakinon
- - andre
- halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater

516-23
516-24
516-25
516-25

516 27
516-28
516-28
516-28
516 29
516 29
516-29
516-29
516-29
516-29
516-29

29.15

Mettede, asykliske monokarboksylsyrer
og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-; sulfo-, nitro- eller nitrosoderi-

vater.
- maursyre og dens salter og estere:
.1100 - - maursyre
kg
.1200 - - salter av maursyre
"
.1300 - - estere av maursyre
- eddiksyre og dens salter; eddiksyreanhydrid:
.2100 - - eddiksyre
.2200 - - natriumacetat
.2300 - - koboltacetater
.2400 - - eddiksyreanhydrid
.2900 - - andre
- estere av eddiksyre:
.3100 - - etylacetat
3200 - - vinylacetat
3300 - - n - butylacetat
.3400 - - isobutylacetat
.3500 - - 2-etoksyetylacetat
.3900 - - andre
- mono-, di- eller trikloreddiksyrer og
deres salter og estere:
.4010 - - syrer
.4020 - - salter og estere
- propionsyre og dens salter og
estere:
.5010 - - propionsyre
.5020 - - salter og estere
- smørsyre, valeriansyre og deres salter og estere:
.6010 - - syrer
.6020 - - salter og estere
- palmitinsyre, stearinsyre og deres
salter og estere:
.7010 - - syrer
.7020 - - salter og estere
- andre:
.9010 - - olje- og fettsyrer
.9020 - - andre syrer og syreanhydrider
.9090 - - ellers
29.16 Umettede, asykliske monokarboksylsyrer,
sykliske monokarboksylsyrer og deres
anhydrider, halogenider, peroksider og
peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-,
nitro- eller nitrosoderivater.
- umettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt
deres derivater:
- - akrylsyre og dens salter:
.1110 - akrylsyre
.1120 - - - salter av akrylsyre
.1200 - - estere av akrylsyre
- metakrylsyre og dens salter:
1310 - - - metakrylsyre
.1320 - - - salter av metakrylsyre
1400 - - estere av metakrylsyre
linolsyre eller linolenoljesyre,
syre og deres salter og estere:
1510 - - - syrer
.1520 - - - salter og estere
- andre:
1910 - - - fettsyrer
.1920 - - - andre syrer og deres anhydrider
.1990 - - - ellers
- sykloalkaniske, sykloalkeniske eller
sykloterpeniske monokarboksylsyrer og
deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres
derivater:
.2010 - - syrer og deres anhydrider
.2090 - - ellers

513-74
513-74
513-74
513-71
513-71
513-71
513-77
513-71
513-72
513-72
513-72
513-72
513-72
513-72
513-77
513-77
513-77
513-77
513-75
513-75
513-76
513-76
513-77
513-77
513-77

513-79
513-79
513-79
513-73
513-73
513-73
513-78
513-78
513-79
513-79
513-79

513-79
513-79

40
Nr.

.3110
.3120
.3200
.3310
.3320
.3910
.3990

Vareslag

Mengde

- aromatiske monokarboksylsyrer og
deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres
derivater:
- - benzosyre og dens salter og estere:
- - - benzosyre
- - - salter og estere av benzosyre
- - benzylperoksid og benzylklorid
- - fenyleddiksyre og dens salter og
estere:
- - - fenyleddiksyre
- - - salter og estere av fenyleddiksyre
- - andre:
- - - syrer og deres anhydrider
- - - ellers

29.17 Polykarboksylsyrer og deres anhydrider,
halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitroeller nitrosoderivater.
- asykliske polykarboksylsyrer og deres
anhydrider, halogenider, peroksider
og peroksysyrer samt deres derivater:
- - oksalsyre og dens salter og estere:
.1110 - - - oksalsyre og dens salter
.1120 - - - estere av oksalsyre
- - adipinsyre og dens salter og estere:
.1210 - - - adipinsyre og dens salter
.1220 - - - estere av adipinsyre
- - azelainsyre, sebasinsyre og deres
salter og estere:
.1310 - - - azelainsyre, sebasinsyre og deres
salter
.1320 - - - estere av azelainsyre og sebasinsyre
.1400 - - maleinsyreanhydrid
- - andre:
.1910 - - - syrer, anhydrider og salter
.1990 - - - ellers
- sykloalkaniske, sykloalkeniske eller
sykloterpeniske polykarboksylsyrer og
deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres
derivater:
.2010 - - syrer, anhydrider og salter
.2090 - - ellers
- aromatiske polykarboksylsyrer og
deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres
derivater:
.3100 - - dibutylortoftalater
.3200 - - dioktylortoftalater
.3300 - - dinonyl- eller didecylortoftalater
.3400 - - andre estere av ortoftalsyre
.3500 - - ftalsyreanhydrid
.3600 - - tereftalsyre og dens salter
.3700 - - dimetyltereftalat
- - andre:
.3910 - - - syrer, anhydrider og salter
.3990 - - - ellers
29.18 Karboksylsyrer som i tillegg har annen
oksygenfunksjon og deres anhydrider,
halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitroeller nitrosoderivater.
- karboksylsyrer med alkoholfunksjon,
men uten annen oksygenfunksjon, og
deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres
derivater:
- - melkesyre og dens salter og estere:
.1110 - - - melkesyre og dens salter
.1120 - - - estere av melkesyre
.1200 - - vinsyre
- - salter og estere av vinsyre:
.1310 - - - salter
.1320 - - - estere
.1400 - - sitronsyre
- - salter og estere av sitronsyre:
.1510 - - - salter
.1520 - - - estere

SITC Nr.

513-79
513-79
513-79
513 79
513-79
513-79
513-79

513-89
513-89
513 89
513-89

513-89
513-89
513-81
513-89
513-89

Vareslag

Mengde

SITC

- - glukonsyre og dens salter og estere:
kg
.1610 - - - glukonsyre og dens salter
513-92
.1620 - - - estere av glukonsyre
513-92
- - fenylglykolsyre (mandelsyre) og
dens salter og estere:
.1710 - - - fenylglykolsyre (mandelsyre) og
dens salter
139-20
.1720 - - - estere av fenylglykolsyre (mandelsyre)
513-92
- - andre:
.1910 - - - syrer, anhydrider og salter
513-92
.1990 - - - ellers
513-92
- karboksylsyrer med fenolfunksjon, men
uten annen oksygenfunksjon, og deres
anhydrider, halogenider, peroksider
og peroksysyrer samt deres derivater:
.2100 - - salisylsyre og dens salter
513-93
- - o - acetylsalisylsyre og dens salter
og estere:
.2210 - - - o - acetylsalisylsyre
og
dens
Il
salter
513-93
.2220 - estere av o - acetylsalisylsyre
513-93
- - andre estere av salisylsyre og deres
salter:
.2310 - - - estere
513-93
2320 - - - salter
513-93
- - andre:
.2910 - - - syrer, anhydrider og salter
513-94
2990 - - - ellers
513-94
- karboksylsyrer med aldehyd- eller
ketonfunksjon, men uten annen oksygenfunksjon, og deres anhydrider,
halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:
.3010 - - - syrer, anhydrider og salter
513-95
.3090 - - - ellers
513-95
- andre:
.9010 - - - syrer, anhydrider og salter
513-96
9090 - - - ellers
513-96

VIII.ESTERE AV UORGANISKE SYRER OG DERES SALTER;
DERES HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER
NITROSODERIVATER.

513-85
513-85

29.19
.0000 Fosforsyreestere og
under laktofosfater;

sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater .

29.20
513-89
513-83
513-89
513-89
513-82
513-89
513-84
513-89
513-89

513-91
513-91
513-91
513-91
513-91
513-91
513-91
513-91

deres salter, herderes halogen-,
516-31

Estere av andre uorganiske syrer (unntatt estere av hydrogenhalogenider), og
deres salter; deres halogen-, sulfo-,
nitro- eller nitrosoderivater.

.1000 - tiofosforsyreestere (fosfortioater)
og deres salter; deres halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater "
9000 - andre

516-39
516-39

IX. FORBINDELSER MED NITROGENFUNKSJON.
29.21

Forbindelser med aminfunksjon.

- asykliske monoaminer og deres derivater; salter derav:
- - metylamin, di- eller trimetylamin og
deres salter:
.1101 - - - dimetylamin
.1102 - - - dimetylaminhydroklorid
.1109 - - - ellers
.1200 - - dietylamin og dets salter
.1900 - - andre
- asykliske polyaminer og deres derivater; salter derav:
.2100 - - etylendiamin og dets salter
.2200 - - heksametylendiamin og dets salter
.2900 - - andre
.3000 - sykloalkaniske, sykloalkeniske eller
sykloterpeniske mono- eller polyaminer og deres derivater; salter derav
- aromatiske monoaminer og deres derivater; salter derav:
.4100 - - anilin og dets salter
- - anilinderivater og deres salter:
.4210 - nitroanilin og salter derav
.4290 - - - ellers

514-51
514-51
514-51
514-51
514-51
514-52
514-52
514-52
514-53
514-54
514-54
514-54
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Vareslag

- - toluidiner og deres derivater;
salter derav:
.4310 - - - toluidiner og salter derav
.4390 - - - ellers
.4400 - - difenylamin og dets derivater;
salter derav
- - 1-naftylamin (alfa-naftylamin),
2-naftylamin (beta-naftylamin) og
deres derivater; salter derav:
.4510 - 1-naftylamin (alfa-naftylamin),
2-naftylamin (beta-naftylamin) og
salter derav
.4590 - - - ellers
- - andre:
.4919 - - - xylidin og salter derav
.4990 - - - ellers
- aromatiske polyaminer og deres derivater; salter derav:
- - o-, m-, E-fenylendiamin, diaminotoluener og deres derivater; salter
derav:
.5110 - - - o-, m-, R-fenylendiamin, diaminotoluener og salter derav
.5190 - - - ellers
.5900 - - andre
29.22 Aminoforbindelser med oksygenfunksjon.
- aminoalkoholer samt deres etere og
estere, med innhold av bare en type
oksygenfunksjon; salter derav:
.1100 - - monoetanolamin og dets salter
.1200 - - dietanolamin og dets salter
- - trietanolamin og dets salter:
.1301 - - - trietanolamin
.1302 - - - salter
.1900 - - andre
- aminonaftoler og andre aminofenoler
samt deres etere og estere, med
innhold av bare en type oksygenfunksjon; salter derav:
.2100 - - aminohydroksynaftalensulfonsyrer og
deres salter
.2200 - - anisidiner, dianisidiner, fenetidiner og deres salter
.2900 - - andre
.3000 - aminoaldehyder, aminoketoner og
aminokinoner, med innhold av bare en
type oksygenfunksjon; salter derav
- aminosyrer og deres estere, med
innhold av bare en type oksygenfunksjon; salter derav:
.4100 - - lysin og dets estere; salter derav
- - glutaminsyre og dens salter:
.4210 - - - glutaminsur natrium (mononatriumglutaminat)
.4290 - - - ellers
.4900 - - andre
.5000 - aminoalkoholfenoler, aminosyrefenoler
og andre aminoforbindelser med oksygenfunksjon
29.23

SITC Nr.

1,(ig

514-54
514-54
514-54

514-54
514-54
514-54
514-54

Mengde

514-55
514-55
514-55

SITC

Forbindelser med karboksyimidfunksjon
(herunder sakkarin og dets salter) og
forbindelser med iminfunksjon.

- imider og deres derivater; salter
derav:
1100 - - sakkarin og dets salter
.1900 - - andre
.2000 - iminer og deres derivater; salter
derav

kg
"

514-82
514-82
514-82

29.26 Forbindelser med nitrilfunksjon.
1000 - akrylnitril
2000 - 1-cyanoguanidin (dicyandiamid)
.9000 - andre

514-83
514-84
514-84

29.27
.0000

Diazo-, azo- eller azoksyforbindelser .

514-85

29.28
.0000

Organiske

derivater av

hydroksylamin

29.29 Forbindelser med
1000 - isocyanater
.9000 - andre
X.

hydrazin eller
514-85

annen nitrogenfunksjon.

514-89
514-89

UORGANISK-ORGANISKE FORBINDELSER, HETEROSYKLISKE FORBINDELSER, NUKLEINSYRER OG

DERES SALTER SAMT SULFONAMIDER.
514-61
514-61
514-61
514-61
514-61

514-62
514-62
514-62
514-63

514-64
514-64
514 64
514 65
514-67

514-81
514-81
514-81

Forbindelser med karboksyamidfunksjon;
forbindelser av karbonsyre (kullsyre)
med amidfunksjon.

.1000 - asykliske amider (herunder asykliske
karbamater) og deres derivater;
salter derav
- sykliske amider (herunder sykliske
karbamater) og deres derivater;
salter derav:
.2100 - - ureiner og deres derivater; salter
derav
.2900 - - andre

Vareslag

29.25

Kvaternære ammoniumsalter og ammoniumhydroksider; lecitiner og andre fosfo-

aminolipider.
.1000 - cholin og dets salter
.2000 - lecitiner og andre fosfoaminolipider
.9000 - andre
29.24

Mengde

514-71

514-73
514-79

29.30
1000
.2000
.3000
4000
9000

Organiske svovelforbindelser.

-

ditiokarbonater (xantater)
tiokarbamater og ditiokarbamater
tiuram mono-, di- eller tetrasulfider
metionin
andre

515-41
515-42
515-43
515-44
515-49

29.31 Andre uorganisk-organiske forbindelser.
.0010 - organiske kvikksølvforbindelser
.0090 - ellers

515-50
515-50

29.32 Heterosykliske forbindelser med bare
oksygen som heteroatom(er).
- forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert furanring (også
hydrogenert):
.1100 - - tetrahydrofuran
.1200 - - 2-furaldehyd (furfuraldehyd)
- - furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol:
.1310 - - - furfurylalkohol
.1320 - - - tetrahydrofurfurylalkohol
.1900 - - andre
- laktoner:
.2100 - - kumarin, metylkumariner og etylkumariner
2900 - - andre laktoner
.9000 - andre
29.33 Heterosykliske forbindelser med bare
nitrogen som heteroatom(er); nukleinsyrer og deres salter.
- forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert pyrazolring
(også hydrogenert):
.1100 - - fenazon (antipyrin) og dets derivater
.1900 - - andre
- forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert imidazolring
(også hydrogenert):
.2100 - - hydantoin og dets derivater
.2900 - - andre
- forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert pyridinring
(også hydrogenert):
- - pyridin og dets salter:
.3110 - - - pyridin
3120 - - - salter av pyridin

515-69
515-69
515-69
515-69
515-69
515-62
515-63
515-69

515-71
515-71

515-72
515-73

515-74
515-74
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Vareslag

.3901
.3902
.3909
.4000

-

-

.5100 .5900 .6100 .6900 .7100 .7900 .9000 -

Mengde

- andre:
- - 3-hydroksy-1-metylpiperidin
- - 3-quinuclidinol
- - ellers
forbindelser som inneholder et
kinolin- eller isokinolinringsystem
(også hydrogenert), ikke videre
kondensert
forbindelser som i strukturen inneholder en pyrimidinring (også hydrogenerte) eller piperazinring; nukleinsyrer og deres salter:
- malonylurea (barbitursyre) og dets
derivater; salter derav
- andre
forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert triazinring
(også hydrogenert):
- melamin
- andre
laktamer:
- 6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam)
- andre laktamer
andre

29.34 Andre heterosykliske forbindelser.
.1000 - forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert tiazolring
(også hydrogenert)
.2000 - forbindelser som inneholder et benzotiazolringsystem (også hydrogenert),
ikke videre kondensert
.3000 - forbindelser som inneholder et fenotiazinringsystem (også hydrogenert),
ikke videre kondensert
.9000 - andre
29.35
.0000 Sulfonamider

1<g

SITC

515-75

515-76
515-76

kg
"

SITC

541-51
541-59
541-59

Glykosider, naturlige eller syntetisk
reproduserte og deres salter, etere,
estere og andre derivater.

.1000 .9010 9090 -

rutosid (rutin) og dets derivater
andre:
- saponiner og derivater derav
- ellers

541-61
541-61
541-61

29.39 Vegetabilske alkaloider, naturlige
eller syntetisk reproduserte og deres
515-61
salter, etere, estere og andre derivater.
515-61
515-77 .1000 - alkaloider av opium og deres derivater; salter derav
- alkaloider av cinchona og deres derivater; salter derav:
.2100 - - kinin og dens salter
2900 - - andre
515-79
.3000 - koffein og dens salter
.4000 - efedriner og deres salter
515-79 .5000 - teofyllin og aminofyllin (teofyllinetylen-diamin) og deres derivater;
salter derav
515_78 .6000 - alkaloider av rugmeldrøye og deres
derivater; salter derav
515-79
.7000 - nikotin og dens salter
515-80 .9000 - andre

541-41
541-42
541-42
541-43
541-44
541-45
541-46
541-47
541-49

XIII. ANDRE ORGANISKE FORBINDELSER.

og vitaminer, naturlige
eller syntetisk reproduserte (herunder
naturlige konsentrater), derivater
derav som hovedsakelig brukes som vitaminer, samt innbyrdes blandinger av
nevnte stoffer; oppløsninger av disse
produkter, uansett oppløsningsmiddel.

Hormoner, naturlige eller
syntetisk
reproduserte; derivater derav som hov-

Mengde

XII. GLYKOSIDER OG VEGETABILSKE ALKALOIDER,
NATURLIGE ELLER SYNTETISK REPRODUSERTE,
SAMT DERES SALTER, ETERE, ESTERE OG
ANDRE DERIVATER.
29.38

515-76
515-76

29.36 Provitaminer

29.37

Vareslag

- andre hormoner og deres derivater;
andre steroider som hovedsakelig
515-74
brukes som hormoner:
515-74
515-74 .9100 - - insulin og dets salter
.9200 - - østrogener og progesteroner
.9900 - - andre

XI. PROVITAMINER, VITAMINER OG HORMONER.

.1000 - provitaminer, ublandede
- vitaminer og deres derivater,
ublandede:
.2100 - - A-vitaminer og deres derivater ..
.2200 - - vitamin B1 og dets derivater
.2300 - - vitamin B2 og dets derivater
.2400 - - D- eller DL-Pantotensyre (vitamin B3
eller vitamin B5) og deres derivater
.2500 - - vitamin B6 og dets derivater
.2600 - - vitamin B12 og dets derivater
.2700 - - vitamin C og dets derivater
.2800 - - vitamin E og dets derivater
.2900 - - andre vitaminer og deres derivater
.9000 - andre, herunder naturlige konsentrater

Nr.

29.40
.0000 Sukkerarter, kjemisk rene, unntatt sakkarose, laktose, maltose, glukose og
fruktose; sukkeretere, sukkerestere og

deres salter, unntatt produkter som
hewer under posisjon 29.37, 29.38 eller
29.39

541-11
541-12
541-13
541-13
541-13
541-13
541-13
541-14
541-15
541-16

29.41 Antibiotika.
.1000 - penicilliner og deres derivater med
penicillinsyrestruktur; salter derav
.2000 - streptomyciner og deres derivater;
salter derav
.3000 - tetrasykliner og deres derivater;
salter derav
.4000 - kloramfenikol og dens derivater;
salter derav
.5000 - erythromycin og dens derivater;
salter derav
.9000 - andre

541-17 29.42
.0000

Andre organiske forbindelser

KAPITTEL 3 O.
edsakelig brukes som hormoner; andre
steroider som hovedsakelig brukes som
FARMASØYTISKE PRODUKTER.
hormoner.
.1000 - hypofyseforlappens hormoner eller
30.01 Kjertler og andre organer til organoliknende hormoner og deres derivater.
541-52
terapeutisk bruk, tørkede, også pulver- binyrebarkens hormoner og deres deriiserte; ekstrakter av kjertler eller
vater:
andre organer eller av deres sekreter,
.2100 - - kortison, hydrokortison, prednison
til organoterapeutisk bruk; heparin og
(dehydrokortison) og prednisolon
dets salter; andre stoffer fra mennes(dehydrohydrokortison)
541-53
ker eller dyr, tilberedte for terapeut.2200 - - halogenerte derivater av binyreisk eller profylaktisk bruk, ikke nevnt
barkens hormoner
541-53
eller innbefattet annet sted.
.2900 - - andre
541-53 .1000 - kjertler og andre organer, tørkede,
også pulveriserte
.2000 - ekstrakter av kjertler eller andre
organer eller av deres sekreter
.9000 - ellers

U

516-92

541-31
541-32
541-33
541-39
541-39
541-39
516-99

541-62
541-62
541-62
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Mengde

Vareslag

30.02 Blod fra menne
beredt for ter
eller diagnost
andre bestandd
toksiner, kult
(unntatt gjær)

ker; blod fra dyr tilpeutisk, profylaktisk
sk bruk; immunsera og
ler av blod; vaksiner,
rer av mikroorganismer
og liknende produkter.

. 1000 - immunsera og andre bestanddeler av
blod
kg
u
.2000 - vaksiner for m ennesker
- vaksiner for dyr:
.3100 - - vaksiner mot munn- og klovsyke
.3900 - - andre
.9000 - ellers

30.03 Legemidler (unntatt varer som hewer
under posisjon 30.02, 30.05 eller
30.06) som består av to eller flere
bestanddeler som er blandet sammen for
terapeutisk eller profylaktisk bruk,
men ikke i doser eller i former eller
pakninger for detaljsalg.

.1000 - med innhold av penicillin eller derivater derav, med penicillinsyrestruktur, eller streptomyciner eller deres
derivater
.2000 - med innhold av andre antibiotika
- med innhold av hormoner eller andre
produkter som hewer under posisjon
29.37, men uten innhold av antibiotika:
.3100 - - med innhold av insulin
.3900 - - andre
.4000 - med innhold av alkaloider eller derivater derav, men uten innhold av hormoner eller andre produkter som hewer
under posisjon 29.37, eller antibiotika
.9000 - andre

30.04 Legemidler (unntatt varer som hewer
under posisjon 30.02, 30.05 eller
30.06) som består av blandede eller
ublandede produkter for terapeutisk
eller profylaktisk bruk, i doser eller
i former eller pakninger for detaljsalg

.1000 - med innhold av penicillin eller derivater derav, med penicillinsyrestruktur, eller streptomyciner eller deres
derivater
.2000 - med innhold av andre antibiotika
- med innhold av hormoner eller andre
produkter som hører under posisjon
29.37, men uten innhold av antibiotika:
.3100 - - med innhold av insulin
.3200 - - med innhold av binyrebarkhormoner
.3900 - - andre
.4000 - med innhold av alkaloider eller derivater derav, men uten innhold av hormoner, andre produkter som hører
under posisjon 29.37, eller antibiotika
.5000 - andre legemidler med innhold av vitaminer eller andre produkter som hewer
under posisjon 29.36
- andre:
.9001 - - hudkrem og hudolje
.9009 - - ellers

30.05 Vatt, gas, bind og liknende artikler
(f.eks. bandasjer, heftplastre og omslag) impregnert eller belagt med farmasøytiske stoffer eller i former eller
pakninger for detaljsalg til medisinsk,
kirurgisk, dental eller veterinær bruk.
.1000 - heftplaster og andre artikler belagte
med klebestoff
- annet:
.9001 - - vatt
.9002 - - gas
.9009 - - ellers

SITC Nr.

Mengde

Vareslag

SITC

30.06 Farmasøytiske varer.
.1000 - steril, kirurgisk katgut, liknende
sterile suturmaterialer og sterile
klebemidler for organisk vev som
brukes av kirurger til lukking av
sår; steril laminaria og sterile laminariastifter; sterile, absorberbare,
blodstillende midler til kirurgisk
541-63
541-63
eller dental bruk
kg
"
.2000 - blodtypereagenser
541-63
541-63 .3000 - rontgenkontrastmidler; diagnostiske
reagenser bestemt til bruk på pasient "
541-64
.4000 - tannsement og andre tannfyllingsmaterialer; beinsement
.5000 - esker og vesker med førstehjelpsutstyr
.6000 - kjemiske, befruktningshindrende preparater på basis av hormoner eller
spermicider

541-99
541-92
541-93
541-99
541-99
541-99

KAPITTEL 3 1.

GJØDSEL.
542-11 31.01
542-12 .0000 Animalsk eller vegetabilsk

542-21
542-22 31.02

gjødsel,
også innbyrdes blandet eller kjemisk
behandlet; gjødsel fremstilt ved blanding eller kjemisk behandling av animalske eller vegetabilske produkter ...

.0000 Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk.
.1000 - urea, også i vandig oppløsning

- ammoniumsulfat; dobbeltsalter og
blandinger av ammoniumsulfat og am542-31
moniumnitrat:
542-91
.2100 - - ammoniumsulfat
.2900 - - annen
.3000 - ammoniumnitrat, også i vandig oppløsning
.4000 - blandinger av ammoniumnitrat med
kalsiumkarbonat eller andre uorganiske stoffer uten gjødselvirkning
.5000 - natriumnitrat
.6000 - dobbeltsalter og blandinger av kalsiumnitrat og ammoniumnitrat
542 13 .7000 - kalsiumcyanamid
542-19 .8000 - blandinger av urea og ammoniumnitrat,
i vandig eller ammoniakalsk opplosning
.9000 - ellers, herunder blandinger som ikke
er nevnt i de foregående varenumre
542-23
542-24 31.03 Fosfatgjødsel, mineralsk eller kjemisk.
1000 - superfosfater
542-29
.2000 - tomasslagg
.9000 - annen

272-10

562-16

562-13
562-12
562-11
562-19
272-20
562-14
562-15
562-17
562-19
562-22
562-21
562-29

31.04 Kaligjødsel, mineralsk eller kjemisk.

542-32 .1000 - karnalitt, sylvinitt og andre rå,
naturlige kal isalter
272-40
.2000 - kaliumklorid
562-31
542-92 .3000 - kaliumsulfat
562-32
.9000 - annen
562-39
542-93
542-93 31.05 Mineralsk eller kjemisk gjødsel som

inneholder to eller tre av gjodselelementene nitrogen, fosfor og kalium;
annen gjødsel; varer som hewer under
dette kapittel, i form av tabletter
eller liknende former eller i pakninger
med bruttovekt høyst 10 kg.

.1000 - varer som hewer under dette kapittel,
i form av tabletter eller liknende
541-91
former eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg
541-91 .2000 - mineralsk eller kjemisk gjødsel som
541-91
inneholder de tre gjødselelementene
541-91
nitrogen, fosfor og kalium

562-96
562-91
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Mengde

Vareslag

.3000 - diammonium hydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)
.4000 - ammonium dihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) og blandinger derav
med diammonium hydrogenortofosfat
(diammoniumfosfat)
- annen mineralsk eller kjemisk gjødsel
som inneholder de to gjødselelementene nitrogen og fosfor:
.5100 - - med innhold av nitrater og fosfater
.5900 - - annen
.6000 - mineralsk eller kjemisk gjødsel som
inneholder de to gjødselelementene
fosfor og kalium
.9000 - ellers
KAPITTEL

kg

SITC Nr.

562-93

562-94

562-92
562-99

GARVESTOFF- OG FARGESTOFFEKSTRAKTER; TANNINER
OG DERES DERIVATER; FARGER, PIGMENTER OG ANDRE
FARGESTOFFER; MALINGER OG LAKKER, KITT OG ANDRE
FYLLINGS- OG TETNINGSMIDLER; TRYKKFARGER,
BLEKK OG TUSJ.

523-21
523-21
523-21
523-21

32.02 Syntetiske,
organiske garvestoffer;
uorganiske garvestoffer; tilberedte
garvestoffer, også med innhold av naturlige garvestoffer; enzymholdige preparater for forgarving.
.1000 - syntetiske, organiske garvestoffer
532-31
.9000 - ellers
532-32
32.03
.0000 Fargestoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse (herunder fargeekstrakter, men ikke animalsk kull), også
kjemisk definerte; preparater på basis
av fargestoffer av vegetabilsk eller
animalsk opprinnelse

.1900 - - andre, herunder blandinger av to
eller flere fargestoffer som hører
under varenumrene 32.04.1100 32.04.1900
.2000 - syntetiske, organiske produkter av
det slag som brukes som fluorescerende hvitemidler
.9000 - ellers

562-95 32.05
562-95 .0000 Substratpigmenter; preparater
av substratpigmenter

3 2.

32.01 Garvestoffekstrakter av vegetabilsk
opprinnelse; tanniner og deres salter,
etere, estere og andre derivater.
.1000 - quebrachoekstrakt
.2000 - mimosaekstrakt
.3000 - eik- eller kastanjeekstrakt
.9000 - andre

Vareslag

532-22

32.04 Syntetiske, organiske fargestoffer,
også kjemisk definerte; preparater på
oasis av syntetiske, organiske fargestoffer; syntetiske, organiske produkter av det slag som brukes som fluorescerende hvitemidler eller som luminoforer, også kjemisk definerte.
- syntetiske, organiske fargestoffer og
preparater på basis av slike
fargestoffer:
.1100 - - dispersjonsfargestoffer samt preparater på basis av slike farge531-11
stoffer
.1200 - - syrefargestoffer, også metalliserte, samt preparater på basis av
slike fargestoffer; beisfargestoffer samt preparater på basis av
slike fargestoffer
531-12
.1300 - - basiske fargestoffer samt preparater på basis av slike fargestoffer .
531-13
.1400 - - direktfargestoffer samt preparater
531-14
på basis av slike fargestoffer
.1500 - - kypefargestoffer (herunder de som i
foreliggende tilstand er brukbare
som pigmenter) samt preparater på
basis av slike fargestoffer
531-15
.1600 - - reaktivfargestoffer samt preparater
på basis av slike fargestoffer
531-16
.1700 - - pigmenter samt preparater på basis
av pigmenter
531-17

32.06 Andre fargestoffer; preparater unntatt de som hewer under posisjon 32.03,
32.04 eller 32.05; uorganiske produkter
av det slag som brukes som luminoforer,
også kjemisk definerte.
.1000 - pigmenter og preparater på basis av
titandioksid
.2000 - pigmenter og preparater på basis av
kromforbindelser
.3000 - pigmenter og preparater på basis av
kadmiumforbindel ser
- andre fargestoffer og preparater:
.4100 - - ultramarin og preparater på basis
av ultramarin
.4200 - - litopon og andre pigmenter og preparater på basis av sinksulfid
.4300 - - pigmenter og preparater på basis av
heksacyanoferrater (ferrocyanider
og ferricyanider)
.4900 - - ellers
.5000 - uorganiske produkter av det slag som
brukes som luminoforer
32.07 Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte farger,
smeltbare emaljer og glasurer, engober,
flytende lusterfarger og liknende preparater av det slag som brukes i keramikk-, emalje- eller glassindustrien;
fritte og annet glass, i form av pulver, granulater eller flak.
.1000 - tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler, tilberedte farger og
liknende preparater
.2000 - smeltbare emaljer og glasurer, engober og liknende preparater
.3000 - flytende lusterfarger og liknende
preparater
.4000 - fritte og annet glass, i form av
pulver, granulater eller flak
32.08 Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske polymerer
eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte eller oppløste i
ikke-vandig medium.
.1000 - på basis av polyestere
.2000 - på basis av akryl- eller vinylpolymerer
.9000 - andre

Mengde

kg

SITC

531-19
531-21
531-21

531-22

533-11
533-12
533-13
533-14
533-15
533-16
533-17
533-18

533-51
533-51
533-51
533-51

533-42
533-42
533-42

32.09 Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske polymerer
eller kjemisk omdannede, naturlige
polymerer, dispergerte eller oppløste i
vandig medium.
.1000 - på basis av akryl- eller vinylpolymerer
.9000 - andre

533-41
533-41

32.10
.0000 Andre malinger og lakker
(herunder
lakkmalinger og limmalinger); tilberedte vannpigmentfarger av det slag som
brukes til farging av lar

533-43
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Nr.

Vareslag

Mengde

32.11
.0000 Tilberedte sikkativer

kg

SITC Nr.

533-53

32.12 Pigmenter (herunder pulver og flak av
metall) dispergerte i ikke-vandige
media, i flytende form eller pastaform,

av det slag som brukes til fremstilling
av malinger (herunder lakkmalinger);
pregefolier ("stamping foils"); fargestoffer i former eller pakninger for

detaljsalg.
.1000 - pregefolier ("stamping foils")
- ellers:
.9010 - - aluminiumspasta
- - ellers:
.9091 - - - fargestoffer i former eller pakninger for detaljsalg
.9099 - - - andre

.1000 - farger i sett
.9000 - ellers

32.14 Kitt, podevoks, harpikssement og andre
fyllings- og tetningsmidler; sparkelmasse; ikke-ildfaste produkter til bruk
som overflatebelegg på fasader, innervegger, golv, tak eller liknende.
- fyllings- og tetningsmidler; sparkelmasse:
.1001 - - kitt
.1005 - - andre fyllings- og tetningsmidler .
.1006 - - sparkelmasse
.9000 - ellers (ikke-ildfaste produkter til
bruk som overflatebelegg på fasader,
innervegger, golv, tak eller liknende)
32.15 Trykkfarger, tusj, blekk og liknende,
også konsentrerte eller i fast form.
- trykkfarger:
.1100 - - svarte
.1900 - - andre
.9000 - ellers

Mengde

- - andre:
.2910 - av einebær, bjørk og furunål
.2920 - - - av
rosmarin
.2930 - - - av sitrongras, palmarosa og sandeltre og oleoresiner av krydderier
.2990 - - - ellers
m.n.i.
.3000 - resinoider
m.n.i.
.9000 - ellers
m.n.i.

SITC

551-32
551-32
551-32
551-32
551-33
551-35

33.02 Blandinger av velluktende stoffer og

blandinger (herunder alkoholholdige

533-44

oppløsninger) på basis av ett eller

flere av disse stoffer, av det slag som
brukes som råstoff i industrien.

533-44
533-44
533-44

32.13 Kunstnerfarger, farger til bruk i
undervisningen, plakatfarger, brekkfarger, farger til hobbybruk og liknende,
i form av tabletter, på tuber, krukker,

flasker, glass eller liknende former
eller pakninger.

Vareslag

533-52
533-52

533-54
533-54
533-54
533-54

533-21
533-29
895-91

- av det slag som brukes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien:
1010 - - alkoholholdige
m.n.i.
. 1090 - - andre
m.n.i.
- ellers:
. 9010 - - alkoholholdige
m.n.i.
.9090 - - andre
m.n.i.
33.03 Parfymer og toalettvann.
- alkoholholdige:
0011 - - parfymer
0012 - - toalettvann
.0090 - andre

551-41
551-41
551-49
551-49

m.n.i.
m.n.i.
m.n.i.

553-10
553-10
553-10

33.04 Preparater for skjønnhetspleie eller
sminking og hudpleiepreparater (unntatt
legemidler), herunder solbadpreparater;
preparater for manikyr eller pedikyr.
.1000 - sminke for leppene
.2000 - sminke for øynene
.3000 - preparater for manikyr eller pedikyr
- ellers:
.9100 - - pudder, også sammenpresset
- - andre:
.9910 - - - hudkrem og hudolje
.9990 - - - ellers

553-20
553-20
553-20

33.05
.1000
.2000
.3000
.9000

Hårpleiepreparater.
- sjampo
- permanentpreparater
- hårlakk
andre

553-20
553-20
553-20
553-30
553-30
553-30
553-30

33.06 Munn- og tannhygienepreparater, her-

under pasta og pulver for festing av

KAPITTEL 3 3.

tannproteser.
.1000 - tannpleiemidler
.9000 - andre

FLYKTIGE, VEGETABILSKE OLJER OG RESINOIDER;
PARFYME-, KOSMETIKK- ELLER TOALETTPREPARATER.
33.01 Flyktige, vegetabilske oljer (også terpenfrie) herunder "konkreter" og "absolutter"; resinoider; konsentrater av
flyktige, vegetabilske oljer i fett,
fete oljer, voks eller liknende stoffer, utvunnet ved enfleurage eller macerasjon; terpenholdige biprodukter fra
avterpenisering av flyktige, vegetabilske oljer; vandige destillater og vandige oppløsninger av flyktige, vegetabilske oljer.
- flyktige, vegetabilske oljer av sitrusfrukter:
.1100 - - av bergamott
m.n.i.
.1200 - - av appelsin
m.n.i.
.1300 - - av sitron
m.n.i.
.1400 - - av lime
m.n.i.
.1900 - - andre
m.n.i.
- flyktige, vegetabilske oljer, unntatt
av sitrusfrukter:
.2100 - - av geranium
m n i
.2200 - - av sjasmin
m.n.i.
.2300 - - av lavendel eller lavandin . m.n.i.
.2400 - - av peppermynte (Mentha
.2500 - - av annen mynte
m.n.i.
.2600 - - av vetiverrot

553-40
553-40

33.07 Preparater til bruk for, under og etter
barbering, kroppsdeodoranter, badepreparater, hårfjerningsmidler og andre
parfyme-, kosmetikk- eller toalettpreparater, ikke nevnt eller innbefattet
annet sted; tilberedte romdeodoriseringsmidler, også uparfymerte eller med

desinfiserende egenskaper.

551-31
551-31
551-31
551-31
551-31
551-32
551-32
551-32
551-32
551-32
551-32

.1000 - preparater til bruk for, under og
etter barbering
.2000 - kroppsdeodoranter og -antiperspiranter
.3000 - parfymert badesalt og andre badepreparater
- preparater for romparfymering eller
romdeodorisering, herunder velluktende preparater som brukes ved religiose seremonier:
.4100 - - "agarbatti" og andre velluktende
preparater som er virksomme ved
brenning
.4900 - - andre
9000 - ellers

553-51
553-52
553-53

553-54
553-54
553-59
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Nr.

Mengde

Vareslag

KAPITTEL

SITC Nr.

34.

34.01 Såpe; organiske, overflateaktive pro-

.1110

.1120

.1910

.1920

.2010
.2020
.2090

34.02 Organiske, overflateaktive stoffer
(unntatt såpe); overflateaktive preparater, vaskemidler (herunder vaskehjelpemidler) og rengjøringsmidler, med
eller uten innhold av såpe, unntatt de
som hewer under posisjon 34.01.
- organiske, overflateaktive stoffer,
også i pakninger for detaljsalg:
.1100 - - anionaktive
.1200 - - kationaktive
.1300 - - ikke-ionogene
.1900 - - andre
- overflateaktive preparater, vaskemidler, vaskehjelpemidler og rengjøringsmidler, i pakninger for detaljsalg:
- - med innhold av såpe eller overflateaktive stoffer:
.2011 - - - overflateaktive preparater ikke
nevnt nedenfor
.2012 - - - tøyvaskemidler og blotleggingsmidler
.2013 - - - maskinoppvaskmidler
.2014 - - - andre oppvaskmidler
.2019 - - - andre vaske-, vaskehjelpe- og
rengjøringsmidler
.2090 - - ellers (uten innhold av såpe eller
overflateaktive stoffer)
- andre (ikke i pakninger for detaljsalg):
- - med innhold av såpe eller overflateaktive stoffer:
.9011 - - - overflateaktive preparater ikke
nevnt nedenfor

Mengde

.9012 - - - tøyvaskemidler og blotleggingsmidler
.9013 - - - maskinoppvaskmidler
.9014 - - - andre oppvaskmidler
.9019 - - - andre vaske-, vaskehjelpe- og
rengjøringsmidler
.9090 - - ellers (uten innhold av såpe eller
overflateaktive stoffer)

SAPE, ORGANISKE, OVERFLATEAKTIVE STOFFER,
VASKEMIDLER, SMØREMIDLER, KUNSTIG VOKS OG
TILBEREDT VOKS, POLER- ELLER SKUREMIDLER, LYS OG
LIKNENDE VARER, MODELLERMASSE, "DENTALVOKS"
OG DENTALPREPARATER PA BASIS AV GIPS.
dukter og preparater til bruk som såpe,
i form av stenger, blokker, stopte
stykker eller figurer, med eller uten
innhold av såpe; papir, vatt, filt og
fiberduk ("non-wovens"), impregnert, bestroket eller belagt med såpe eller
rengjøringsmiddel.
- såpe og organiske, overflateaktive
produkter og preparater, i form av
stenger, blokker, stopte stykker
eller figurer, og papir, vatt, filt
og fiberduk ("non-wovens"), impregnert,
bestroket eller belagt med såpe eller
rengjøringsmiddel:
- - til toalettbruk (herunder medisinske produkter):
- - - såpe og organiske, overflateaktive produkter og preparater, i
form av stenger, blokker, stopte
stykker eller figurer
kg
- - - papir, vatt, filt og fiberduk
("non-wovens"),
impregnert, bestroket eller belagt med såpe
eller rengjøringsmiddel
- - ellers:
- - - såpe og organiske, overflateaktive produkter og preparater, i
form av stenger, blokker, stopte
stykker eller figurer
- - - papir, vatt, filt og fiberduk
("non-wovens"), impregnert, bestroket eller belagt med såpe
eller rengjøringsmiddel
- såpe i annen form:
- - grønnsåpe
- - til toalettbruk (herunder parfymert
såpepulver)
- - ellers

Vareslag

kg

"

SITC

554-23
554-23
554-23
554-23
554-23

34.03 Tilberedte smøremidler (herunder tilberedte bore- og skjæreoljer, preparater
til løsning av bolter eller muttere,
rusthindrende eller korrosjonshindrende

.1100
.1900
554-11

.9100

preparater og formslippmidler, på basis
av smøremidler) samt preparater av det
slag som brukes til olje- eller fettbehandling av tekstilmaterialer, lær,
pelsskinn eller andre materialer, men
unntatt produkter som inneholder som
grunnbestanddel minst 70 vektprosent
jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler.
- med innhold av jordolje eller oljer
utvunnet av bituminøse mineraler:
- - preparater for behandling av tekstilmaterialer, lær, pelsskinn eller
andre materialer
- - andre
- ellers:
- - preparater for behandling av tekstilmaterialer, lær, pelsskinn eller
andre materialer
- - andre

554-11

.9900

554-15

34.04 Kunstig voks og tilberedt voks.
.1000 - av kjemisk modifisert lignitt
.2000 - av polyetylenglykol
- annen:
.9010 - - kunstig voks og tilberedt voks som
inneholder kunstig voks
.9090 - - ellers

597-71
597-72

597-73
597-74
598-31
598-35
598-39
598-39

554-15

34.05 Pusse- og poldrmidler for skotoy, mobler, golv, karosserier, glass eller
metall, skurepasta og skurepulver og
liknende preparater (også i form av
554-19
papir, vatt, filt, fiberduk ("non-wov554-19
ens"), skumplast og skumgummi, impregnert, bestroket eller belagt med slike
preparater), unntatt voks som hører
under posisjon 34.04.
.1000 - pusse- og polêrmidler og liknende pre-

554-19

554-21
554-21
554-21
554-21

554-22
554-22
554-22
554-22
554-22
554-22

554-23

parater for skotøy eller lær
m.n.i. "
.2000 - pusse- og pol6rmidler og liknende
.
preparater for vedlikehold av trembler, tregolv eller andre trevarer
.3000 - pusse- og pol6rmidler og liknende
preparater for karosserier, unntatt
metallpussemidler
.4000 - skurepasta, skurepulver og andre
skuremidler
.9000 - andre

554-34
554-35

34.06
.0000 Lys og liknende varer av stearin, parafinvoks eller annen voks

899-31

34.07 Modelldrmasse, også ferdiglaget til
bruk for barn; voks og avtrykksmasse
til dentalbruk, i sett, i pakninger for
detaljsalg eller i form av plater,
hestesko, stenger eller liknende; andre
preparater til dentalbruk på basis av
gips (av kalsinert gips eller kalsiumsulfat).
.0010 - modellêrmasse
.0090 - ellers

598-95
598-95

554-31
554-32
554-33
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Nr.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

KAPITTEL 3 5.
PROTEINER;

ENZYMER.
35.01

Vareslag

Mengde

36.03 Sikkerhetslunter; detonerende lunter;
tennhetter, rivtennere og andre tennmidler for krutt og sprengstoff; elektriske detonatorer.
kg
.0010 - lunter, også detonerende
"
.0090 - ellers

MODIFISERT STIVELSE; KLEBEMIDLER;

Kasein, kaseinater og andre kaseinderi-

vater; kaseinlim.
.1000 - kasein
kg
592-21 36.04 Fyrverkeri, signalraketter, regnrakett- ellers:
er, tåkesignaler og andre pyrotekniske
.9010 - - kaseinater og andre kaseinderivater
artikler.
592-22
.9020 - - kaseinlim
1000 - fyrverkeri
592-22
.9000 - ellers
35.02 Albuminer, albuminater og andre albuminderivater.
36.05
- eggalbumin:
.0000 Fyrstikker, unntatt pyrotekniske artik.1010 - - utjenlig til menneskeføde
ler som hewer under posisjon 36.04 ....
025-30
.1090 - - ellers
025-30
- ellers:
36.06
- - andre albuminer:
.0000 Ferrocerium og andre pyrofore legeringer, uansett form; brennbare preparater.
.9010 - - - utjenlig til menneskeføde
592-23
.1000 - flytende brensel og brennbare gasser
- - - ellers:
i flytende form i beholdere av det
.9020 - - - - melkealbumin
592-23
slag som brukes ved fylling av siga.9030 - - - - andre
592-23
rettennere eller liknende tqnnere og
.9090 - - albuminater og andre albuminderimed rominnhold høyst 300 cmi
vater
592-23
.9000 - ellers
35.03 Gelatin (herunder gelatin i kvadratiske eller rektangulære plater, også
KAPITTEL
3 7.
overflatebehandlet eller farget) og
gelatinderivater; husblas; annet lim av
VARER TIL FOTOGRAFISK ELLER KINEMATOGRAFISK
animalsk opprinnelse, unntatt kaseinBRUK.
lim som hewer under posisjon 35.01.
.0010 - lim
592-24
.0090 - ellers
592-24 37.01 Fotografiske plater og fotografisk plan35.04
.0000 Peptoner og deres derivater; andre proteiner og deres derivater, ikke nevnt
eller innbefattet annet sted; hudpulver, også behandlet med kromsalt
35.05

35.06

592-25

592-26
592-27

Tilberedt lim og andre tilberedte klebemidler ikke nevnt eller innbefattet
annet sted; produkter anvendelige som
lim eller klebemidler i pakninger for
detaljsalg som lim eller klebemidlcr
med nettovekt høyst 1 kg.

.1000 - produkter anvendelige som lim eller
klebemidler i pakninger for detaljsalg som lim eller klebemidler med
nettovekt høyst 1 kg
- ellers:
.9100 - - klebemidler på basis av gummi eller
plast (herunder kunstharpiks)
.9900 - - andre

592-29
592-29
592-29

tilberedte enzymer ikke nevnt
eller innbefattet annet sted.

KAPITTEL

516-91
516-91

3 6.

KRUTT OG SPRENGSTOFFER; PYROTEKNISKE PRODUKTER;
FYRSTIKKER; PYROFORE LEGERINGER; VISSE
BRENNSTOFFPREPARATER.
36.01 Krutt.
.0010 - røyksvakt
.0090 - ellers

593-11
593-11

36.02
.0000

593-12

Tilberedte sprengstoffer, unntatt krutt

.1000 - for røntgenfotografering
.2000 - øyeblikksplanfilm ("instant print
film")
.3000 - andre plater og annen planfilm, hvor
størrelsen av en av sidene overstiger
255 mm
- ellers:
.9100 - - for fargefotografering (polykrom) . "
.9900 - - andre
37.02

35.07 Enzymer;

.1000 - løype og konsentrater derav
.9000 - andre

593-20
593-20

593-31
593-33

899-32

899-34
899-39

film, sensitive for lys eller annen bestråling, ueksponerte, av andre materialer enn papir, papp eller tekstilstoff; oyeblikksplanfilm, sensitiv for
lys eller annen bestråling, ueksponert.

Dekstrin og annen modifisert stivelse
(f.eks. pregelatinert eller forestret
stivelse); lim på basis av stivelse,
dekstrin eller annen modifisert stivelse.

.1000 - dekstrin og annen modifisert stivelse
.2000 - lim

SITC

882-20
882-20
882-20
882-20
882-20

Fotografisk film, sensitiv for lys
eller annen bestråling, ueksponert, i
ruller, av andre materialer enn papir,
papp eller tekstilstoff; øyeblikksfilm
i ruller, sensitiv for lys eller annen
bestråling, ueksponert.

.1000 - for røntgenfotografering
.2000 - øyeblikksfilm ("instant print
film")
m.n.i.
- annen film, ikke perforert, med bredde høyst 105 mm:
.3100 - - for fargefotografering
(polykrom)
m.n.i.
.3200 - - annen, med solvhalogenidemulsjon
mon.i. H
.3900 - - annen
m.n.i.
- annen film, ikke perforert, med bredde over 105 mm:
.4100 - - med bredde over 610 mm og lengde
over 200 m, for fargefotografering
(polykrom)
m.n.i.
.4200 - - med bredde over 610 mm og lengde
over 200 mm, ikke for fargefotografering
m.n.i.
.4300 - - med bredde over 610 mm og lengde
høyst 200 m
m.n.i.
.4400 - - med bredde over 105 mm, men høyst
610 mm
m.n.i.
- annen film for fargefotografering
(polykrom):
.5100 - - med bredde høyst 16 mm og lengde
høyst 14 m
m.n.i.
.5200 - - med bredde høyst 16 mm og lengde
over 14 m
m.n.i.

882-30
882-30

882-30
882-30
882-30

882-30
882-30
882-30
882-30

882-30
882-30
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Nr.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

Vareslag

.5300 - - med bredde over 16 mm, men høyst 35
38.03 Tallolje, også raffinert.
mm og lengde høyst 30 m, for
.0001 - rå
slides
0009 - annen
m n i kg
882-30
.5400 - - med bredde over 16 mm, men høyst 35
mm og lengde høyst 30 m, ikke for
38.04
slides
m.n.i.
882-30 .0000 Avlut fra fabrikasjon av tremasse,
.5500 - - med bredde over 16 mm, men høyst 35
også konsentrert, avsukret eller kjemmm og lengde over 30 m
m.n.i. H
isk behandlet, herunder ligninsulfo882-30
.5600 - - med bredde over 35 mm
nater, men ikke tallolje som hewer
m.n.i.
882-30
- ellers:
under posisjon 38.03
.9100 - - med bredde høyst 16 mm og lengde
høyst 14 m
m.n.i.
882-30 38.05 Balsam-, tre- eller sulfatterpentin og
andre terpentinholdige oljer fremstilt
.9200 - - med bredde høyst 16 mm og lengde
ved destillasjon eller annen behandling
over 14 m
m.n.i.
882-30
av bartrær; rå dipenten; rå cymen
.9300 - - med bredde over 16 mm, men høyst 35
(cymol) og annen rå paracymen; "pine
mm og lengde høyst 30 m
m.n.i.
882-30
oil" med innhold av alfaterpineol som
.9400 - - med bredde over 16 mm, men høyst 35
hovedbestanddel.
mm og lengde over 30 m
m.n.i.
882-30
882-30 .1000 - balsam-, tre- eller sulfatterpentin.9500 - - med bredde over 35 mm
m.n.i.
olje
.2000 - "pine oil"
37.03 Fotografisk papir, papp og tekstil.9000 - ellers
stoff, sensitivt for lys eller annen
bestråling, ueksponert.
.1000 - i ruller med bredde over 610 mm
882-40 38.06 Kolofonium og harpikssyrer, samt deri.2000 - annet, for fargefotografering (polyvater derav; lette og tunge harpikskromt)
882-40
oljer; smelteharpikser ("run gums").
.9000 - ellers
882-40 .1000 - kolofonium
.2000 - salter fra kolofonium eller harpiks32.04
syrer
.0000 Fotografiske plater, film, papir, papp
.3000 - esterharpikser ("ester gums")
og tekstilstoff, eksponerte, men ikke
- andre:
fremkalte
882-50
9001 - - harpikssyrer
.9009 - - ellers
37.05 Fotografiske plater og film, eksponerte
og fremkalte, unntatt kinematografisk
38.07 Tretjære; tretjæreoljer; trekreosot; rå
film.
metanol; vegetabilsk bek; bryggeribek
.1000 - for offset reproduksjon
m.n.i.
882-60
og liknende preparater på basis av
.2000 - mikrofilmer
m.n.i.
882-60
kolofonium, harpikssyrer eller vegeta- ellers:
bilsk bek.
.9010 - - røntgenfilm og -plater
m.n.i.
882-60 .0001 - tretjære
.9090 - - annet
m n i "
882-60
0002 - talloljebek
.0009 - andre
37.06 Kinematografisk
film,
eksponert og
fremkalt, med eller uten lydspor eller
utelukkende med lydspor.
.1000 - med bredde minst 35 mm
.9000 - annen
37.07 Kjemiske preparater til fotografisk
bruk (unntatt lakker, lim og andre klebemidler og liknende preparater);
ublandede produkter til fotografisk
bruk i porsjoner eller pakninger for
detaljsalg, ferdig til bruk.
.1000 - emulsjoner som er sensitive for lys
eller annen bestråling
.9000 - andre

883-10
883-90

882-10
882-10

38.08 Insekt-, sopp- og ugrasbekjempende midler, rottegift, antigromidler og
plantevekstregulerende midler, desinfeksjonsmidler og liknende produkter, i
former eller pakninger for detaljsalg
eller som preparater eller artikler
(f.eks. svovelimpregnerte bånd, veker
og lys samt fluepapir).
.1000 - insektbekjempende midler
.2000 - soppbekjempende midler
.3000 - ugrasbekjempende midler, antigromidler og plantevekstregulerende midler
.4000 - desinfeksjonsmidler
.9000 - ellers

38.09 Midler for etterbehandling og preparater for å fremskynde farging eller feste
fargestoffer samt andre produkter eller
preparater (f.eks. appretur og beiseDIVERSE KJEMISKE PRODUKTER.
midler) av det slag som brukes innenfor
tekstil-, papir- og lærindustrien eller
38.01 Kunstig grafitt; kolloidal eller halvliknende industrier, ikke nevnt eller
kolloidal grafitt; preparater på basis
innbefattet annet sted.
av grafitt eller annet kull i form av
.1000 - på basis av stivelse eller stivelsespastaer, blokker, plater eller andre
produkter
halvfabrikater.
- ellers:
.1000 - kunstig grafitt
598-61
- - av det slag som brukes i tekstil.2000 - kolloidal eller halvkolloidal grafitt
598-61
industrien:
.3000 - karbonholdige pastaer for elektroder
.9101 - - - skyllemidler (mykgjøringsmidler)
og liknende pastaer for fôring av
for toy, også til husholdningsævner
598-61
bruk
.9000 - ellers
598-61 .9109 - - - andre
.9200 - - av det slag som brukes i papir38.02 Aktivkull; aktiverte, naturlige, mineindustrien
ralske produkter; animalsk kull, her.9900 - - andre
under brukt, animalsk kull.
.1000 - aktivkull
598-64
.9000 - ellers
598-65

Mengde

SITC

kg 598-11

"

598-11

"

598-12

"
"
"

598-13
598-13
598-13

"

598-14

"
"

598-14
598-14

"
"

598-14
598-14

"
"
H

598-18
598-18
598-18

"
"

591-10
591-20

"
"
"

591-30
591-41
591-49

"

598-91

"
"

598-91
598-91

"
"

598-91
598-91

KAPITTEL 3 8.

•
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Nr.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

38.10 Beisemidler for metaller; flussmidler
og andre hjelpepreparater for lodding
eller sveising; pulvere og pastaer for
lodding eller sveising, som består av
metall og andre stoffer; preparater av
det slag som brukes som kjerne eller
overdrag for sveiseelektroder eler
sveisetråd.

.1020

- pulvere og pastaer for lodding
eller sveising, som består av metall
og andre stoffer
ellers:
.9010
- flussmidler
.9090 - - andre

kg 59896
598-96
598-96
598-96

38.11 Preparater for tilsetning i mineraloljer (herunder bensin) eller i andre
vasker som brukes til de samme formål
som mineraloljer, for A forbedre viskositeten, motvirke motorbank, oksydasjon, korrosjon, sotdannelse eller liknende.

- antibankemidler:

.1100 - - på basis av blyforbindelser
.1900 - - andre

- tilsetninger for smøreoljer:
.2100 - - med innhold av jorgolje eller oljer
utvunnet av bituminøse mineraler
.2900 - - andre
.9000 - ellers

597-21
597-21
597-25
597-25
597-29

38.12 Tilberedte vulkaniseringsakseleratorer;
sammensatte myknere for gummi eller
plast, ikke nevnt eller innbefattet
annet sted; antioksidasjonsmidler og
andre sammensatte stabilisatorer for
gummi eller plast.

.1000 - tilberedte vulkaniseringsakseleratorer
.2000 - sammensatte myknere for gummi eller
plast
.3000 - antioksidasjonsmidler og andre
sammensatte stabilisatorer for gummi
eller plast
38.13 Preparater og ladninger for brannslokningsapparater; brannslokningsgranater
og brannslokningsbomber
38.14
.0000 Sammensatte, organiske opplosnings- og
fortynningsmidler, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted; tilberedte maling- og lakkfjernere

598-63
598-93
598-93

598-94

533-55

38.15
.0000 Reaksjonsinitiatorer, reaksjonsakseleratorer og tilberedte katalysatorer, ikke
nevnt eller innbefattet annet sted.

kg 598-50

38.19
.0000 Bremsevaske og andre tilberedte vasker
for hydrauliske overføringer, som ikke
inneholder eller som inneholder mindre
enn 70 vektprosent jordolje eller oljer
utvunnet fra bituminose mineraler
38.20
.0000 Frostvæsker og tilberedte væsker for
avising

SITC

597-31

"

597-33

38.21
.0000 Næringspreparater for dyrking av mikroorganismer

598-67

38.22
.0000 Sammensatte reagenser for diagnostisk
bruk eller laboratoriebruk, unntatt
produkter som hewer under posisjon
30.02 eller 30.06

598-69

38.23 Tilberedte bindemidler for stopeformer
eller stopekjerner; kjemiske produkter
og preparater fra kjemiske eller beslektede industrier (herunder slike som
består av blandinger av naturprodukter),
ikke nevnt eller innbefattet annet sted;
restprodukter fra kjemiske eller beslektede industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
.1000 - tilberedte bindemidler for støpeformer
eller støpekjerner
.2000 - naftensyrer, deres ikke-vannopploselige salter samt deres estere
.3000 - ikke-agglomererte metallkarbider,
blandet innbyrdes eller med metalliske
bindemidler
.4000 - tilberedte tilsetninger for sement,
mørtel eller betong
.5000 - ikke-ildfast mørtel og betong
.6000
sorbitol, unntatt sorbitol som hewer
under varenummer 29.05.4400
- ellers:
- - blandinger av halogenderivater av
asykliske hydrokarboner med innhold
av minst to forskjellige halogener:
.9001
- - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
.9002 - - - med innhold av regulerte haloner
.9003 - - - ellers
9009- - andre

598-99
598-99
598-99
598-97
598-98
598-99

598-99
598-99
598-99
598-99

KAPITTEL 3 9.
PLAST OG VARER DERAV.

katalysatorer utfelt på en bærer
("supported catalysts"):
.1100
med nikkel eller nikkelforbindelser
som aktivt stoff
.1200 - - med edelt metall eller forbindelser
av edelt metall som aktivt stoff
.1900andre
ellers
.9000

598-83
598-85
598-89

38.16
.0000 Ildfast sement, mørtel, betong og liknende blandinger, unntatt produkter som
horer under posisjon 38.01

66233

I. UBEARBEIDDE FORMER.

598-81

38.17 Blandede
alkylbensener
og blandede
alkylnaftalener, unntatt produkter som
horer under posisjon 27.07 eller 29.02.

.1000 - blandede alkylbensener
.2000 - blandede alkylnaftalener

Mengde

38.18
.0000 Kjemiske grunnstoffer dopet for elektronisk bruk, i form av skiver eller
liknende; kjemiske forbindelser dopet
for elektronisk bruk

- beisemidler for metaller; pulvere og

pastaer for lodding eller sveising,
som består av metall og andre stoffer:
.1010 beisemidler for metaller

Vareslag

598-41
598-45

39.01 Polymerer av etylen i ubearbeidde
former.
.1000 - polyetylen med spesifikk vekt under
0,94
- polyetylen med spesifikk vekt minst
0,94:
.2001 - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
.2009 - - ellers
.3000 - kopolymerer av etylen-vinylacetat
.9000 - andre

"

571-11

"
"
"

571-12
571-12
571-20
571-90

m
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Nr.
39.02
.1001
.1009
.2000
.3000
.9000
39.03

Mengde

Vareslag

SITC Nr.

Polymerer av propylen eller av andre

olefiner, i ubearbeidde former.
- polypropylen:
- - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
- - ellers
- polyisobutylen
- kopolymerer av propylen
- andre

kg 575-11
"
575-11
575-12
"
575-13
"
575-19

Polymerer av styren i ubearbeidde
former.

.1100 .1901 -

Vareslag

39.09 Aminoharpikser, fenolharpikser og polyuretaner, i ubearbeidde former.
.1000 - ureaharpikser; tioureaharpikser
.2000 - melaminharpikser
.3000 - andre aminoharpikser
- fenolharpikser:
.4001 - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
.4009 ellers
- polyuretaner:
.5001 - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
.5009 - - ellers

Mengde

polystyren:
- ekspanderbar
572-11
"
39.10
- annen:
.0000 Silikoner i ubearbeidde former
- - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
572-19
.1909 - - - ellers
572-19 39.11 Petroleumsharpikser, kumaron-indenharpikser, polyterpener, polysulfider,
.2000 - kopolymerer av styren-akrylnitril
polysulfoner og andre produkter ikke nevnt
(SAN)
572 91
eller innbefattet annet sted, i ubear.3000 - kopolymerer av akrylnitril-butabeidde former.
dienstyren (ABS)
572-92
572 _ 99 .1000 - petroleumsharpikser, kumaronharpikser,
.9000 - andre
indenharpikser, kumaron-indenharpikser
og polyterpener
39.04 Polymerer av vinylklorid eller av andre
- andre:
halogenerte olefiner, i ubearbeidde
.9010 - - kondensasjons-, polykondensasjonsformer.
og polyaddisjonsprodukter
.1000 - polyvinylklorid, ikke blandet med
.9090 - - ellers
andre stoffer
573-11
- annet polyvinylklorid:
.2100 - - ikke mykgjort
573-12 39.12 Cellulose og kjemiske derivater derav,
ikke nevnt eller innbefattet annet
.2200 - - mykgjort
573-13
sted, i ubearbeidde former.
.3000 - kopolymerer av vinylklorid-vinyl- celluloseacetater:
acetat
573-91
.1100 Ake mykgjorte
.4000 - andre kopolymerer av vinylklorid
573-92
.1200 - - mykgjorte
.5000 - polymerer av vinylidenklorid
573-93
.2000 - cellulosenitrater (herunder kollodium)
- fluorholdige polymerer:
- celluloseetere:
.6100 - - polytetrafluoretylen
573-94
.3100 - - karboksymetylcellulose og salter
.6900 - - andre
573-94
derav
.9000 - ellers
573-99
.3900 - - andre
.9000 - ellers
39.05 Polymerer av vinylacetat eller av andre

SITC

kg 575-41
"
575-42
"
575-43
"
It

575-44
575-44

"
"

575-45
575-45
575-96

-

vinylestere, i ubearbeidde former; andre polymerer av vinyl i ubearbeidde
former.

- polymerer av vinylacetat:
.1100 - - i vandig dispersjon
.1900 - - andre
.2000 - polyvinylalkoholer, også med innhold av ikke-hydrolyserte acetatgrupper
.9000 - ellers
39.06 Akrylpolymerer i ubearbeidde
.1000 - polymetylmetakrylat
.9000 - andre

"
"

575-91
575-91
575 92
575-92

former.
"
"

575-21
575-29

575-96
575-96

575-51
575-52
575-53
"
"
"

575-54
575-54
575-59

.1000 - alginsyre samt salter og estere derav
9000 - andre

"
"

575-94
575-95

39.14
.0000 Ionebyttere på basis av polymerer som
horer under posisjonene 39.01 - 39A3,
i ubearbeidde former

"

575-97

"
"
"
"

579-10
579-20
579-30
579-90

"
"

583-10
583-20

"
"

583-90
583-90

39.13 Naturlige polymerer (f.eks. alginsyre)
og modifiserte, naturlige polymerer
(f.eks. herdede proteiner, kjemiske
derivater av naturgummi), ikke nevnt
eller innbefattet annet sted, i ubearbeidde former.

39.15 Avfall, klipp og skrap av plast.

574-11
574-19
574-19
574-20
574-31
574-32
574 33
574-34
574 39
574-39

39.08 Polyamider i ubearbeidde former.

.1000 - polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9,
-6,10 eller -6,12
.9000 - andre

"
"

II. AVFALL, KLIPP OG SKRAP; HALVFABRIKATER;
FORARBEIDDE VARER.

39.07 Polyacetaler, andre polyetere og epoksyharpikser, i ubearbeidde former; polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbeidde former.

.1000 - polyacetaler
- andre polyetere:
.2001 - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
.2009 - - ellers
.3000 - epoksyharpikser
.4000 - polykarbonater
.5000 - alkydharpikser
.6000 - polyetylentereftalat
- andre polyestere:
.9100 - - umettede
- - andre:
.9901 - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
.9909 - - - ellers

575-96

575-31
575-39

.1000
2000
.3000
.9000

-

av
av
av
av

polymerer av etylen
polymerer av styren
polymerer av vinylklorid
annen plast

39.16 Monofilamenter med største
tverrmål
over 1 mm, stayer, stenger og profiler,
også overflatebehandlede, men ikke videre bearbeidde, av plast.

.1000 - av polymerer av etylen
.2000 - av polymerer av vinylklorid
- av annen plast:
.9010 - - av andre addisjonspolymerisasjonsprodukter
.9090 - - ellers

51
Nr.

Vareslag

Mengde

39.17 Ro r og slanger samt forbindelsesdeler
dertil (f.eks. muffer, knær, flenser),
av plast.
.1000 - kunstige tarmer av herdet protein
eller celluloseplast
- stive rør og slanger:
.2100 - - av polymerer av etylen
.2200 - - av polymerer av propylen
.2300 - - av polymerer av vinylklorid
- - av annen plast:
.2910 - - - av andre addisjonspolymerisasjonsprodukter
.2920 - - - av kondensasjons-, polykondensasjons- eller polyaddisjonsprodukter
.2990 - - - ellers
- andre ror og slanger:
- - bøyelige rør og slanger som tåler
et trykk på minst 27,6 MPa:
.3110 - - - av kondensasjons-, polykondensasjons- eller polyaddisjonsprodukter
.3120 - - - av addisjonspolymerisasjonsprodukter
.3190 - - - ellers
- - andre, ikke forsterket eller på
annen måte forbundet med andre
materialer, uten forbindelsesdeler:
.3210 - - - av kondensasjons-, polykondensasjons- eller polyaddisjonsprodukter
.3220 - - - av addisjonspolymerisasjonsprodukter
- ellers
.3290 .3300 - - andre, ikke forsterket eller på
annen måte forbundet med andre
materialer, med forbindelsesdeler .
.3900 - - andre
.4000 - forbindelsesdeler

SITC Nr.

kg 581 10

.7110
7190
.7200

581-20
581-20
581-20

7310
7390

581-20

.7910
7990

581-20
581-20

.9100
9200
9300
.9400
.9900

Vareslag

Mengde

- av cellulose eller dens kjemiske derivater:
- - av regenerert cellulose:
- - - plater
- - - ellers
- - av vulkanfibrer
- - av celluloseacetat:
- - - plater
- - - ellers
- - av andre cellulosederivater:
- - - plater
- - - ellers
- av annen plast:
- - av polyvinylbutyral
av polyamider
- - av aminoharpikser
- - av fenolharpikser
- - av annen plast

39.21 Andre plater, duk, film, folier og bånd,
av plast.
- skumplastprodukter:
581-30
- - av polymerer av styren:
.1101 - - - med innhold av regulerte klorfluor581-30
karboner
581-30
.1109 - - - ellers
- - av polymerer av vinylklorid:
.1201 - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
.1209 - - - ellers
- - av polyuretaner:
581-40
.1301 - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
581-40
1309 - - - ellers
581-40
- - av regenerert cellulose:
- - plater:
.1411 - - - - med innhold av regulerte klor581-50
fluorkarboner
581-60
1419 - - - - ellers
581-70
- - - ellers:
.1491 - - - - med innhold av regulerte klor39.18 Golvbelegg av plast, også selvklebende,
fluorkarboner
i ruller eller i form av fliser; vegg.1499 - - - - andre
eller takkledning av plast.
- - av annen plast:
- av polymerer av vinylklorid:
- - - av kondensasjons-, polykondensa.1001 - - med tykkelse under 1,5 mm
893-31
"
sjons- eller polyaddisjonsproduk.1009 - - ellers
893-31
"
ter:
.9000 - av annen plast
893-31
"
.1911 - - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
39.19 Selvklebende plater, duk, film, folier,
.1919 - - - - ellers
tape, bånd og andre flate produkter av
- av addisjonspolymerisasjonsproplast, også i ruller.
dukter:
- i ruller med bredde høyst 20 cm:
.1921 - - - - med innhold av regulerte klor.1010 - - av kondensasjons-, polykondensafluorkarboner
sjons- eller polyaddisjonsprodukter
582-11
.1929 - - - - ellers
.1020 - - av addisjonspolymerisasjonsprodukter
582-11
- - - ellers:
.1090 - - andre
582-11
.1991 - - - - med innhold av regulerte klor- ellers:
fluorkarboner
.9010 - - av kondensasjons-, polykondensa.1999 - - - - andre
sjons- eller polyaddisjonsprodukter
582-19
- ellers:
.9020 - - av addisjonspolymerisasjonsprodukter
582-19
.9090 - - andre
582-19 .9010 - - av kondensasjons-, polykondensasjonseller
polyaddisjonsprodukter
.9020 - - av addisjonspolymerisasjonsprodukter
39.20 Andre plater, duk, film, folier og bånd,
- - av regenerert cellulose, celluloseav plast, unntatt skumplast og ikke
forsterket, laminert eller på liknende
nitrat, celluloseacetat og andre
måte forbundet med andre materialer og
celluloseestere, celluloseetere og
uten underlag.
andre kjemiske cellulosederivater:
.1000 - av polymerer av etylen
582-21
- plater
.9030
.2000 - av polymerer av propylen
582-22 .9040
andre
.3000 - av polymerer av styren
582-23 .9090 - - ellers
- av polymerer av vinylklorid:
.4100 - - stive
582-24
.4200 - - bøyelige
582-24 39.22 Badekar, dusjkar, vasker, bideter, klo- av akrylpolymerer:
settskåler, seter og lokk til klosett.5100 - - av polymetylmetakrylat
582-25
skåler, spylecisterner samt liknende
.5900 - - andre
582-25
sanitærutstyr av plast.
- av polykarbonater, alkydharpikser,
.1000 - badekar, dusjkar og vasker
polyallylestere eller andre polyes.2000 - seter og lokk til klosettskåler
tere:
.9000 - ellers
.6100 - - av polykarbonater
582-26
.6200 - - av polyetylentereftalat
582-26
.6300 av umettede polyestere
582-26
.6900 - - av andre polyestere
582-26

SITC

kg 582-28
"
582-28
582-27
582-28
582-28
582-28
582-28
582-29
582-29
582-29
582-29
582-29

I'
582-91
582-91
582-91
II

582-91
582-91

It
"

582-91
582-91

"
"

582-91
582-91

"
"

582-91
582-91

H
"

582-91
582-91

"
"

582-91
582-91
582-99
582-99

"
"
"

It

582-99
582-99
582-99

893-21
893-21
"
893-21
"
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Nr.

Vareslag

lMengdeSITC Nr.

39.23 Produkter av plast for transport eller
emballering av varer; propper, lokk,
kapsler og andre lukkeanordninger, av
plast.

- esker, kasser og liknende varer:
- - med rominnhold 15 liter eller mer:
.1003 - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
kg
.1004 - - - ellers
- - med rominnhold under 15 liter:
.1005 - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
.1006 - - - ellers
- sekker, bæreposer og andre poser
(herunder kremmerhus):
- - av polymerer av etylen:
.2110 - - - bæreposer
.2190 - - - ellers
- - av annen plast:
.2910 - - - bæreposer
.2990 - - - ellers
- ballonger, flasker, kanner og liknende beholdere:
.3001 - - med rominnhold 3 liter eller mer
.3002 - - med rominnhold under 3 liter
.4000 - sneller, spoler, bobiner og liknende
.5000 - propper, lokk, kapsler og andre lukkeanordninger
- andre:
.9002 - - ekstruderte, slangeformede nett
- - emballasjebegre (sylindriske eller
koniske):
.9003 - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
.9004 - - - ellers
- - ellers:
.9005 - - - med innhold av regulerte klorfluorll
karboner
.9006 - - - andre

893-19
893 19
893-19
893-19

893-11
893-11
893-11
893-11
893-19
893-19
893-19
893-19
893-19

893-19
893-19
893-19
893-19

39.24 Bordservise, kjøkkenutstyr, andre husholdningsartikler og toalettartikler av
plast.

- bordservise og kjøkkenutstyr:
.1001 - - kopper, skåler, tallerkener, fat,
brett og liknende
.1009 - - ellers
- andre:
.9001 - - baljer, spann og bøtter
.9002 - - klesklyper
.9003 - - duker, gardiner, forheng og liknende
.9009 - - ellers

893-32
893-32
893-32
893-32
893-32
893-32

39.25 Byggevarer av plast, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted.

.1000 - cisterner, tanker, kar og liknende
.2001 .2009 .3000 .9001 .9002 .9003 .9004 .9009 -

beholdere med rominnhold over 300
liter
dører, vinduer, dør- og vinduskarmer
og -rammer samt dørterskler:
- dører med innhold av regulerte klorfluorkarboner
- ellers
vindusskodder, markiser, persienner,
rullegardiner og liknende varer samt
deler dertil
ellers:
- konstruksjonsdeler som brukes til
golv, vegger eller tak:
- - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
- - ellers
- porter:
- - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
- - ellers
- andre

893-29

"
H

893-29
893-29
893-29

893-29
893-29
893-29
893-29
893-29

39.26 Andre varer av plast og varer av andre
materialer som hewer under posisjonene
39.01 - 39.14.

.1000 - kontor- og skoleartikler

893-94

Vareslag

.2000 - klær og tilbehør til klær (herunder
hansker)
.3000 - tilbehør til møbler, karosserier
eller liknende
.4000 - statuetter og andre dekorasjonsartikler
- ellers:
.9010 - - lester (herunder fyllester) til
fottøy
.9020 - - maskinpakninger
.9030 - - drivreimer og transportbånd
- - andre:
9091 - - - garnflæer
.9092 - - - svamper (andre enn rektangulære
eller firkantede), også innsatt
med
såpe
- - løsfyllmateriale, skummet, av
det slag som foreligger i ferdige
former (f.eks. 'chips", kroker,
flak o.l.):
.9093 - - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
- andre
.9094 - .9098 - - - ellers

Mengde

SITC

kg 848-21

"

893-95

"

893-99

H
"
H

893-99
893-99
893-99

H

893-99

"

893-99

"
H
"

893-99
893-99
893-99

KAPITTEL 4 0.
GUMMI OG VARER DERAV.
40.01 Naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayule-gummi, chicle og liknende naturlige gummier, i ubearbeidde
former eller i form av plater, duk
eller bånd.

.1000 - naturlig gummilateks, også forvulkanisert
- naturgummi i andre former:
ll
.2100 - - "smoked sheets"
.2200 - - teknisk spesifisert naturgummi (TSNR)
.2900 - - annen
.3000 - balata, guttaperka, guayule-gummi,
chicle og liknende naturlige gummier

231-10
231-21
231-25
231-29
231-30

40.02 Syntetisk gummi og faktis fremstilt av
oljer, i ubearbeidde former eller i
form av plater, duk eller bånd; blandinger av produkter som hewer under posisjon 40.01, med produkter som hewer
under posisjon 40.02, i ubearbeidde
former eller i form av plater, duk
eller bind.

- styren-butadiengummi (SBR); karboksyl-styren-butadiengummi (XSBR):
.1100 - - lateks
- - annen:
.1910 - - - styren-butadiengummi (SBR)
.1990 - - - ellers
- butadiengummi (BR):
.2010 - - i fast form
.2090 - - ellers
- isobuten-isoprengummi (butylgummi)
(IIR); halogenert isobuten-isoprengummi (CIR eller BIIR):
- - isobuten-isoprengummi (butylgummi)
(IR):
.3110 - - - i fast form
.3190 - - - ellers
- - annen:
.3910 - - - i fast form
.3990 - - - ellers
- kloroprengummi (klorobutadiengummi)
(CR):
.4100 lateks
- - annen:
.4910 - - - i fast form
.4990 - - - ellers
- akrylnitril-butadiengummi (NBR):
.5100 - - lateks
- - annen:
.5910 - - - i fast form
.5990 - - - ellers

"

232-11

"
"

232-11
232-11

"
"

232-12
232-12

"
"

232-13
232-13

H
"

232-13
232-13

"

232-14

"
H

232-14
232-14

"

232-15

"
"

232-15
232-15
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Nr.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

Vareslag

- isoprengummi (IR):
40.09 Ram og slanger av vulkanisert bleitgum.6010 - - i fast form
mi, også med forbindelsesdeler (f.eks.
232-16
g
II
.6090 - - ellers
muffer, knar, flenser).
232-16
- gummi av etylen, propylen og en ikke
.1000 - ikke forsterket eller på annen måte
forbundet med andre materialer, uten
konjugert dien (etylen-propylengummi)
forbindelsesdeler
(EPDM):
.7010 - - i fast form
232-17 .2000 - forsterket eller på annen måte for.7090 - - ellers
bundet utelukkende med metall, uten
232-17
forbindelsesdeler
.8000 - blandinger av produkter som horer
.3000 - forsterket eller på annen måte forunder posisjon 40.01, med produkter
bundet utelukkende med tekstilmaterisom hewer under posisjon 40.02
232-18
- ellers:
aler, uten forbindelsesdeler
.9100 - - lateks
232-19 .4000 - forsterket eller på annen måte for- - andre:
bundet med andre materialer, uten
.9910 - - - i fast form
forbindelsesdeler
232-19
.9990 - - - ellers
5000 - med forbindelsesdeler
232-19
40.03
.0000 Gummiregenerat i ubearbeidde former
eller i form av plater, duk eller bånd

40.05 Blandet gummi, uvulkanisert, i ubearbeidde former eller i form av plater,
duk eller bånd.
- blandet med carbon black eller silisiumdioksid:
.1010 - - oppløsninger; tetningsmidler for
hermetikkbokser
- - andre:
.1020 - - - av naturlig gummi
.1090 - - - ellers
- oppløsninger; dispersjoner, unntatt de
som hewer under varenummer 40.05.1010,
40.05.1020 eller 40.05.1090:
.2010
- oppløsninger
.2020 - - dispersjoner
- ellers:
- - plater, duk og bånd:
.9110 - av naturlig gummi
.9190 - - - ellers
- - annen:
.9910 - av naturlig gummi eller av syntetisk gummi i fast form
.9990 - - - ellers
40.06 Uvulkanisert
gummi i andre former
(f.eks. stenger, rør og profiler) og
varer av uvulkanisert gummi (f.eks.
skiver og ringer).
- slitebaner ("camelback") som brukes
ved regummiering av dekk:
.1010 - - av naturlig gummi
.1090 - - annen:
.9010 - - av naturlig gummi
- - ellers:
.9020 - - - maskinpakninger
.9090 - - - annet

40.08 Plater, duk, bånd, stenger og profiler,
av vulkanisert bløtgummi.
av skumgummi:
- - plater, duk og bånd:
.1110 - - - av naturlig gummi
.1190 - - - ellers
- - andre:
.1910 - - - av naturlig gummi
.1990 - - - ellers
- av annen vulkanisert bløtgummi, unntatt skumgummi:
- - plater, duk og bånd:
.2110 - - - av naturlig gummi
.2190 - - - ellers
- - andre:
.2910 - - av naturlig gummi
.2990 - - - ellers

SITC

kg 621-41

"

621-42

"

621-43

"
"

621-44
621-45

40.10 Transportbånd eller drivreimer av vulkanisert gummi.
232-21 .1000 - med trapesformet tverrsnitt (kilereimer)
"
629-21
- ellers:
.9100 - - med bredde over 20 cm
"
629-29
.9900 - - andre
"
629-29
232-22
40.11 Nye, pneumatiske dekk av gummi.
.1000 - av de slag som brukes på personbiler
kg,
(herunder stasjonsvogner og racerstk. 625-10
biler)
.2000 - av de slag som brukes på busser eller
lastebiler
625-20
625-30
.3000 - av de slag som brukes på luftfartøyer
625-41
621-11
.4000 - av de slag som brukes på motorsykler
625-42
.5000 - av de slag som brukes på sykler
621-11
ellers:
621-11
- - med slitebane med fiskebensmonster
eller liknende monster:
.9110 - - - til motorkjøretøyer ikke nevnt
ovenfor
625-51
"
621-12
"
625-51
9190 - - - andre
621-12
- - andre:
.9910 - - - til motorkjøretøyer ikke nevnt
"
ovenfor
625-59
621-19
"
625-59
9990 - - - andre
621-19
40.12 Regummierte eller brukte, pneumatiske
dekk av gummi; massiv- eller hulkammerringer, utskiftbare slitebaner og felg621-19
bånd av gummi.
621-19
.1000 - regummierte dekk
"
625-92
kg 625-93
.2000 - brukte, pneumatiske dekk
- ellers:
.9010 - - felgbånd til motorkjøretøyer
"
625-94
625-94
.9090 - - andre
"

40.04
.0000 Avfall, klipp og skrap av gummi (unntatt hardgummi), også pulverisert eller
granulert

40.07
.0000 Tråd og snorer av vulkanisert gummi

Mengde

621-21
621-21
621-29
621-29
621 29
It

621-31

621-32
621-32
621-32
621-32

621 33
621-33
621-33
621-33

40.13 Innerslanger av gummi.
.1000 - av de slag som brukes på personbiler
(herunder stasjonsvogner og racerbiler), busser eller lastebiler
.2000 - av de slag som brukes på sykler
- ellers:
.9010 - - av de slag som brukes på traktorer
9090 - - andre
40.14 Hygieniske eller farmasøytiske artikler
(herunder tåtesmokker) av vulkanisert
bløtgummi, også med deler av hardgummi.
.1000 - kondomer
.9000 - ellers
40.15 Klar og tilbehør dertil (herunder hansker), til ethvert bruk, av vulkanisert
bløtgummi.
- hansker:
.1100 - - til kirurgisk bruk
- - andre:
.1910 - - - av blygummi
.1990 - - - ellers
- ellers:
- av blygummi
.9010
.9090
- andre

625-91
625-91
625-91
625-91

"
"

629-11
629-19

848-22
848-22
848-22
848-29
848-29

•
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Nr.

Vareslag

Mengde

40.16 Andre varer av vulkanisert bløtgummi.
.1000 - av skumgummi
- ellers:
.9100 - - golvbelegg og matter
.9200 - - radergummi (viskelær)
.9300 - - pakninger
.9400 - - fendere for fartøyer og kaier, også
oppblåsbare
.9500 - - andre oppblåsbare varer
.9900 - - andre

kg

SITC Nr.

629-92
629-99
629-99
629-99
629-99
629-99
629-99

40.17
.0000 Hardgummi

(f.eks. ebonitt) i alle former, herunder avfall og skrap; varer av

629-91

hardgummi

KAPITTEL 4 1.

41.05

.1000

.2100
.2200
.2900
.3000
.4000

Rå huder og skinn av storfe eller dyr
av hesteslekten (ferske eller saltede,
tørkede, kalkede, piklede eller preserverte på annen måte, men ikke garvede,
pergamentbehandlede eller videre beredte), også avhåret eller spaltet.
- hele huder og skinn av storfe, av
vekt pr. stk. høyst 8 kg i tørr tilstand, høyst 10 kg i tørrsaltet tilstand eller høyst 14 kg i fersk, våtsaltet eller annen preservert tilstand
- andre huder og skinn av storfe,
ferske eller våtsaltede:
- - hele
- - hele og halve kruponer
- - andre
- andre huder og skinn av storfe, preserverte på annen måte
- huder og skinn av dyr av hesteslekten

.1100
.1200
.1900
.2010
.2090

H

41.02 Rå huder og skinn av sau eller lam
(ferske eller saltede, tørkede, kalkede, piklede eller preserverte på annen
måte, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller videre beredte), også
med ull eller spaltet.
.1000 - med ull
- uten ull:
.2100 - - piklede
.2900 - - ellers
41.03

.1000
.2000
.9001
.9009
41.04

.1010
.1020
.1030
.1090

.2100

211-20
211-11
211-11
211-11
211-12
211-13

.1010

211-70
211-70

Andre rå huder og skinn (ferske eller
saltede, tørkede, kalkede, piklede
eller preserverte på annen måte, men
ikke garvede, pergamentbehandlede eller
videre beredte), også avhåret eller
spaltet.
- av geiter eller kje
- av krypdyr
- andre:
- - av elg eller reinsdyr
- - ellers

2100
.2910
.2920
.2990
.9010

- garvet eller ettergarvet, men ikke
videre beredt, også spaltet:
- - vegetabilsk forgarvet
- - forgarvet på annen måte
- - ellers
- pergamentbehandlet eller beredt etter
garving:
- - farget
- - andre

41.09.
- av svin:
- - forgarvet, innført av garverier for
videre garving
- - farget
- - andre
- av krypdyr:
- - vegetabilsk forgarvet
- - ellers:
- - - forgarvet på annen måte
- - - farget
- - - andre
- av andre dyr:
- - forgarvet, innført av garverier for
videre garving
- - farget
- - andre

9020
.9090

211-99
211-99

41.08 Semsket (oljegarvet) let- (herunder kombinasjonssemsket lar).
.0010 - av vekt 1 kg eller derover pr. stk. .
.0090 - ellers
41.09
.0000 Lakklær

lær

611-30
611-30
611-30
611-30

41.10
.0000

611-41

"
"
"

611-42
611-42
611-42

"
"
"

611-42
611-42
611-42

"
H
"

611-51
611-51
611-51

H
"

611-52
611-52

"
"
"

611-61
611-61
611-61

"
"

611-62
611-62

"
"
"

611-71
611-71
611-71

"

611-72

"
"
"

611-72
611-72
611-72

"
"
"

611-79
611-79
611-79

"
"

611-81
611-81

"

611-83

"

211-91

"

611-20

og imitert lakklær; metallisert

Klipp og annet avfall av lær eller
kunstlær, ikke anvendelig til fremstilling av lærvarer; stew, pulver og mel av
lar

41.11
.0000 Kunstlar
rer, i

ruller

611-41

kg 611-41

"

Lær av andre dyr, uten hår, unntatt lær
som hewer under posisjon 41.08 eller

211-40
211-99

Lar av storfe eller dyr av hesteslekten, uten hår, unntatt lær som hewer
under posisjon 41.08 eller 41.09.

- hele huder og skinn av lær av storfe,
med en overflate pr. stk. av høyst 28
kvadratfot (2,6 m 4 ):
- - forgarvet, innført av garverier
for videre garving
- - farget:
- - - av vekt over 2 kg pr. stk
- - - andre
- - ellers
- annet lær av storfe samt lær av dyr
av hesteslekten, garvet eller ettergarvet, men ikke videre beredt, også
spaltet:
- - lær av storfe, vegetabilsk forgarvet "

1020
.1090

SITC

Lær av sau eller lam, uten ull, unntatt
lær som hewer under posisjon 41.08
eller 41.09.

41.06 Lar av geiter eller kje, uten hår, unntatt la r som hører under posisjon 41.08
eller 41.09.
- garvet eller ettergarvet, men ikke
videre beredt, også spaltet:
.1100 - - vegetabilsk forgarvet
1200 - - forgarvet på annen måte
1900 - - ellers
- pergamentbehandlet eller beredt etter
garving:
2010 - - farget
.2090 - - andre
41.07

211-60

Mengde

.2200 - - lær av storfe, forgarvet på annen
måte
.2900 - - ellers
- annet lær av storfe samt lær av dyr
av hesteslekten, pergamentbehandlet
eller beredt etter garving:
- - narvlær og spaltet narvlær:
- - - farget:
.3110 - - - - av vekt over 2 kg pr. stk. ..
3120 - - - - andre
.3190 - - - ellers
- - ellers:
- - - farget:
.3910 - - - - av vekt over 2 kg pr. stk. ..
.3920 - - - - andre
.3990 - ellers

RA HUDER OG SKINN (UNNTATT PELSSKINN)
SAMT LAR.
41.01

Vareslag

på basis av lar eller lærfibplater eller remser, også i
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Nr.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

VARER AV UR; SALMAKERARBEIDER;
REISEEFFEKTER, HANDVESKER OG LIKNENDE
BEHOLDERE; VARER AV TARMER (UNNTATT
AV WORMGUT).
42.01

kg 612-20

42.04

.0000 Varer av lar eller kunstlar av det slag
som brukes i maskiner, apparater eller
mekaniske redskaper eller til annen
teknisk bruk

42.02 Garderobekofferter, håndkofferter, toalettkofferter, attachékofferter, dokumentmapper, skoleransler, brilleetuier,
etuier og vesker for kikkerter, kameraer, musikkinstrumenter eller våpen samt
liknende beholdere; reisevesker, toalettvesker, ryggsekker, håndvesker,
shoppingvesker, lommebøker, pengepunger, kartmapper, sigarettetuier, tobakkspunger, verktøyvesker, sportsvesker, flaskefutteraler, smykkeskrin,
pudderdåser, etuier for bestikk og liknende beholdere, av lar, kunstlar,
plast (som, plater, duk eller folier),
tekstilmateriale, vulkanfibrer eller
papp eller helt eller hovedsakelig
overtrukket med slike materialer.

.0000 Andre varer av lar eller kunstlar

612-10

"

612-90

"
"

899-91
899-91

42.06 Varer av tarmer (unntatt av wormgut),
gullslagerhinner, blærer eller sener.

.1000 - katgut
.9000 - ellers
KAPITTEL 4

3.

PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV.

II

43.01 Rå pelsskinn (herunder hoder, haler,

labber og andre stykker eller klipp
egnet til buntmakerarbeid), unntatt rå
huder og skinn som hewer under posisjon
41.01, 41.02 eller 41.03.

.1000 - hele skinn av mink, også uten hode,
kg,
hale eller labber
stk.
.2000 - hele skinn av kanin eller hare, også
uten hode, hale eller labber
"
.3000 - hele skinn, også uten hode, hale
eller labber, av følgende lam: astrakan, breitschwanz, karakul, persianer
og liknende, samt indiske, kinesiske,
mongolske eller tibetanske
"
.4000 - hele skinn av bever, også uten hode,
hale eller labber
"
.5000 - hele skinn av bisamrotte, også uten
hode, hale eller labber
"
- hele skinn av rev, også uten hode,
hale eller labber:
.6001 - - av blårev
.6002 - - av sølvrev
.6009 - - av andre rever
.7000 - hele skinn av sel, også uten hode,
hale eller labber
.8000 - andre hele pelsskinn, også uten hode,
hale eller labber
.9000 - hoder, haler, labber og andre stykker
eller klipp egnet til buntmakerarbeid kg

kunstlar.

848-11

212-21

212-22
212-23
212-24
212-25
212-25
212-25
212-26
212-29
212-30

(uten forbindelse med andre materialer), unntatt de varer som hewer under
posisjon 43.03.

.1100
.1200
.1300

.1901
848-11
848-11

212-10

43.02 Garvede eller beredte pelsskinn (herunder hoder, haler, labber og andre
stykker eller klipp), også sammensatte

42.03 Klan- og tilbehør til klær, av lær eller
klær:
- for herrer eller gutter:
- - jakker
- - andre
- for damer eller piker:
- - jakker

"

42.05

- garderobekofferter, håndkofferter,
toalettkofferter, attachékofferter,
dokumentmapper, skoleransler og liknende beholdere:
- - med ytterside av lær, kunstlær
eller lakklær:
kg,
.1101 - skoleransler
stk. 831-21
.1102 - - - dokumentmapper og attachékofferter "
831-21
.1109 - - - ellers
831-21
- - med ytterside av plast eller tekstilmateriale:
.1201 - - - skoleransler
831-22
.1202 - - - dokumentmapper og attachékofferter "
831-22
.1209 I,
- ellers
831-22
.1900 - - andre
831-29
- håndvesker, også med skulderreimer,
herunder håndvesker uten håndtak:
.2100 - - med ytterside av lær, kunstlær
eller lakklær
"
831-11
.2200 - - med ytterside av plast (som plater, duk eller folier) eller tekstilmateriale
"
831-12
.2900 - - andre
"
831-19
- varer av det slag som vanligvis bæres
i lommen eller håndvesken:
.3100 - - med ytterside av lær, kunstlær
eller lakklær
831-91
.3200 - - med ytterside av plast (som plater, duk eller folier) eller tekstilmateriale
831-91
.3900 - - andre
831-91
- ellers:
- - med ytterside av lær, kunstlær
eller lakklær:
.9101 - - - ryggsekker
"
831-99
.9109 - - - andre
"
831-99
- - med ytterside av plast (som plater,
duk eller folier) eller tekstilmateriale:
.9201 - - - ryggsekker
831-99
.9202 - - - sykkelvesker
831-99
.9209 - - - andre
831-99
.9900 - - andre
831-99

.1001 .1004 .1005 -

SITC

.1009 - - - andre
kg 848-11
- hansker, vanter og votter:
kg,
.2100 - - spesiallaget for sportsbruk
par 894-77
- - ellers:
.2901 - - - arbeidshansker og -votter helt av
lær eller kunstlær (mansjettene
kan være av annet materiale)
"
848-12
.2902 - - - andre arbeidshansker og -votter
"
848-12
.2909 - - - andre hansker, vanter og votter
"
848-12
kg,
.3000 - belter og bandolærer
stk. 848-13
.4000 - annet tilbehør til klær
kg 848-19

KAPITTEL 4 2.

.0000 Salmakerarbeider for alle slags dyr
(herunder trekkreimer, halsbånd, kneputer, munnkurver, saltepper, saltasker, hundefrakker og liknende), uansett
materiale

Mengde

Vareslag

.1902
.1909

- hele skinn, også uten hode, hale
eller labber, ikke sammensatte:
- - av mink
- - av kanin eller hare
- - av følgende lam: astrakan, breitschwanz, karakul, persianer og liknende, samt indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske
- - andre:
- - - av andre sauer eller lam enn de
som er nevnt under varenummer
43.02.1300
- - - av coyote (prærieulv)
- - - ellers

"
"

613-11
613-12

"

613-13

"
"
"

613-19
613-19
613-19
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Nr.

Mengde

Vareslag

.2000 - hoder, haler, labber og andre stykker
eller klipp, ikke sammensatte
.3000 - hele skinn og stykker eller klipp
derav, sammensatte
43.03 Klar, tilbehør til klar og andre varer
av pelsskinn.
- klær og tilbehør til klær:
.1001 - - klær av mink
.1002 - - klær av rev
.1003 - - klær av følgende lam: astrakan,
breitschwanz, karakul, persianer og
liknende, samt indiske, kinesiske,
mongolske eller tibetanske
.1004 - - klær av andre sauer eller lam enn
de som er nevnt under varenummer
43.03.1003
.1005 - - klær av coyote (prærieulv)
.1009 - - ellers, herunder tilbehør til klær
.9000 - andre varer av pelsskinn

kg

Vareslag

Mengde

- - ellers:
9901 - - - av bjørk
.9909 - - - annet

kg,rd

SITC Nr.

613-20

f.m1 247-52

"

247-52

4

6 1 4411

613-30

kg,
stk. 848-31
"
848-31

84831

44.04 Emner av tre til tonnebånd; kløyvde
stokker; stolper og staurer, spissede,
men ikke saget i lengderetningen; emner
av tre, grovt tildannet eller avrundet, men ikke dreid, bøyd eller bearbeidd på annen måte, anvendelige til
fremstilling av spaserstokker, paraplyer, verktøyskaft eller liknende;
strimler og liknende av tre.
1000 - av bartrær
.2000 - av lauvtrær

848-31 44.05
0000 Treull; tremel
"
848-31
kg
848-31
848-31 44.06 Jernbane- og sporveissviller av tre.
.1000 - uimpregnerte
"
it
.9000 - andre
43.04
.0000 Kunstig pelsskinn og varer derav
848-32
44.07 Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også
KAPITTEL 4 4.
høvlet, pusset eller fingerskjøtt, av
tykkelse over 6 mm.
- av bartrær:
TRE OG TREVARER; TREKULL.
- - impregnert:
44.01 Ved til brensel i form av stokker, kub.1001 - skurlast, herunder justert (planber, vedtrær, kvister, kvistbunter
Pre
høvlet)
eller liknende; tre i form av fliser
.1002 - - - høvellast (unntatt profilert treeller spon; sagflis og treavfall, også
last som hewer under posisjon
agglomerert til briketter, pelleter
44.09)
"
eller liknende former.
- - uimpregnert:
.1000 - ved til brensel i form av stokker,
- - - skurlast, herunder justert (planhøvlet):
kubber, vedtrær, kvister, kvistbun- av furu
"
ter eller liknende
1003 - 245-01
- tre i form av fliser eller spon:
.1004 - - - - av gran eller andre bartrær
- - av bartrær:
- - høvellast (unntatt profilert tre.2101 - - - til fremstilling av papirmasse
last som hewer under posisjon
kg,m 3
eller sponplater
44.09):
Lull 246-11
.2109 - - - ellers
1008 - - - - av furu
"
"
246-11
.2200 - - av lauvtrær
av gran eller andre bartrær
"
"
246-15 .1009 - - - sagflis og treavfall, også agglome- av følgende tropiske tresorter:
.2100 - - mørkerød meranti, lyserød meranti,
rert til briketter, pelleter eller
liknende former:
meranti bakau, hvit lauan, hvit
.3001 - - sagflis
meranti, hvit seraya, gul meranti,
"
246-20
.3002 - - høvelflis/spon (kutterflis/spon)
alan, keruing, ramin, kapur, teak,
"
246-20
.3009 - - ellers (f.eks. bark)
jongkong, merbau, jelutong og
"
246-20
kempas
"
44.02
.2200 - - okoum6, obeche (abachi), sapelli,
.0000 Trekull (herunder kull av neater eller
sipo, afrikansk mahogni, makor6,
nøtteskall), også agglomerert
iroko, tiama, mansonia, ilomba,
kg 245-02
it
dib6tou, limba og azob6
44.03 Tommer, også befridd for bark eller
.2300 - - baboen, mahogni (Swietenia spg.),
splintved eller grovt tilhogd eller
imbuia og balsa
"
tilskåret.
- andre:
.1000 - behandlet med maling, beis, kreosot kg,m 3
.9100 - - av eik
"
it
eller liknende impregneringsmiddel
f.m1 247-30 .9200 - - av IDA
ti
- annet, av bartrær:
.9900 - - ellers
.2001 - - skurtømmer
247-40
- - massevirke:
44.08 Finér (også sammenskjøtt) og annen tre.2005 - - - av furu
247-40
last saget i lengderetningen, kniv.2006 - - - av gran eller andre bartrær
247-40
skåret eller skrelt, også høvlet, pus.2009 - - ellers
247-40
set eller fingerskjøtt, av tykkelse
- annet, av følgende tropiske tresorter:
høyst 6 mm.
.3100 - - mørkerød meranti, lyserød meranti
- av bartrær:
og meranti bakau
247-51 .1010 - - finér med forsterkning
"
it
.3200 - - hvit lauan, hvit meranti, hvit ser.1090 - - ellers
aya, gul meranti og alan
247-51
- av følgende tropiske tresorter:
.3300 - - keruing, ramin, kapur, teak, jongmørkerød meranti, lyserød meranti,
kong, merbau, jelutong og kempas
247-51
hvit lauan, sipo, limba, okoum6,
.3400 - - okoum6, obeche (abachi), sapelli,
obeche (abachi), afrikansk mahogni,
sipo, afrikansk mahogni, makor6 og
sapelli, baboen, mahogni (Swietertia
iroko
247-51
spa.), brasiliansk palisander og
.3500 - - tiama, mansonia, ilomba, dibetou,
rosentre:
limba og azob6
247-51 .2010 - - finér med forsterkning
"
- annet:
.2090 - - ellers
"
.9100 - - av eik
- andre:
247-52
.9200 - - av bøk
247-52 .9010 - - finér med forsterkning
"
'

1 Mengden oppgis

i fast mål.

2 Mengden oppgis

SITC

i fast mål uten bark.

634-93
248-11
248-19

248-20
248-20

248-20
248-20

248-20
248-20

248-40

248-40
248-40
248-40
248-40
248-40

634-11
634-11

634-12
634-12
634-12
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Nr.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

Vareslag

Mengde
Kg ,m

.9091
.9092
.9093
.9094
.9099

-

-

ellers:
- av bøk
- av eik
- av bjørk
- av teak
- annen

44.09 Trelast (herunder usammensatt parkettstay), fortløpende profilert (pløyd,
falset, avrundet eller forsynt med fas,
staff eller liknende) langs kanter
eller flater, også høvlet, pusset eller
fingerskjett.
- av bartrær:
.1010 - - parkettstav
.1020 - - profilerte lister
- - ellers:
.1091 - - - av furu
.1092 - - - av gran eller andre bartrær
- av lauvtrær:
.2010 - - parkettstav
.2020 - - profilerte lister
.2090 - - ellers

Kg ,m 3

f.m 1 634-12

"
"
"
"

kg,m2
kg
kg,m3
f.m.1
"

634-12
634-12
634-12
634-12

248-30
248-30
248-30
248-30

kg,m2 248-50
kg
248-50
248-50

44.10 Sponplater og liknende plater av tre
eller andre treaktige materialer, også
agglomererte med harpikser eller andre
organiske bindemidler.
- av tre:
.1001 - - rettkantede (skarpkantede), ikke
kg,m3
videre bearbeidd
f.mi 634-22
.1002 - - profilerte (med utfresing på en
eller flere kanter), ikke videre
bearbeidd
" - 634-22
- - videre bearbeidd:
.1003 - - - med belegg av plastfolie eller
plastlaminat
634-22
"
.1009 - - - ellers
634-22
"
.9000 - av andre treaktige materialer
kg 634-23
44.11 Fiberplater av tre eller andre treaktige materialer, også agglomererte med
harpikser eller andre organiske bindemidler.
- fiberplater med densitet over 0,80
gram pr. cm 3 :
.1100 - - ikke mekanisk bearbeidde eller
overflatebelagte
.1900 - - andre
- fiberplater med densitet over 0,50
gre pr. cm 3 , men høyst 0,80 gram pr.
cm 3 :
.2100 - - ikke mekanisk bearbeidde eller
overflatebelagte
.2900 - - andre
- fiberplater med densitet over 0,35
gre pr. cm 3 , men høyst 0,50 gram pr.
cm°:
.3100 - - ikke mekanisk bearbeidde eller
overflatebelagte
.3900 - - andre
- ellers:
.9100 - - ikke mekanisk bearbeidde eller
overflatebelagte
.9900 - - andre

634-51
634-51

634-52
634-52

634-53
634-53
634-59
634-59

44.12 Kryssfin6r, finerte plater og liknende
laminert tre.
- kryssfinêr som utelukkende består av
trefin6rplater, hvor hvert enkelt lag
er av tykkelse høyst 6 mm:
- - med minst ett utvendig lag av følgende tropiske tresorter: mørkerød
meranti, lyserød meranti, hvit
lauan, sipo, limba, okoum6, obeche
(abachi), afrikansk mahogni, sapelli, baboen, mahogni (Swietenia
spa.), brasiliansk palisander eller
rosentre:
kg,m3
.1101 - - - panelplater
f ml 634-31
1 mengden oppgis i fast mål uten bark.

.1109 - - - ellers
- - annen, med minst ett utvendig lag
av lauvtre:
1201 - av bjørk
1209 - - - ellers
- - annen:
.1901 - med minst en side med dekkfin6r
av furu eller gran
.1909 - - - ellers
- andre, med minst ett utvendig lag av
lauvtre:
.2100 - - med minst ett lag sponplate
.2900 - - andre
- ellers:
med minst ett lag sponplate
.9100
9900 - - andre

SITC

3

f.m1 634-31
"
"

634-31
634-31

"
It

634-39
634-39

It
"

634-41
634-41

"
"

634-49
634-49

44.13
.0000 Fortettet tre i form av blokker, plater,
lister eller profiler

kg 634-21

44.14
.0000 Trerammer til malerier, fotografier,
speil eller liknende gjenstander

"

635-41

44.15 Pakkasser, esker, sprinkelkasser, dunker og liknende emballasje av tre; kabeltromler av tre; lastepaller, kassepaller og andre paller av tre.
.1000 - kasser, esker, sprinkelkasser, dunker
og liknende emballasje; kabeltromler
.2000 - lastepaller, kassepaller og andre
paller av tre

"

635-11

"

635-12

44.16 Fat, twiner, kar, baljer og annet Inkkerarbeid samt deler dertil av tre,
herunder tonnestaver.
0010 - av eik
0090 - ellers

"
"

635-20
635-20

44.17
.0000 Verktøy og redskaper samt innfatninger,
håndtak og skaft dertil, av tre; innfatninger, håndtak og skaft av tre til
børster eller koster; lester og blokker
av tre til fottoy

" 635-91

44.18 Bygningssnekker- og tommermannsarbeider, herunder lamellplater med innvendig
hulrom (celleplater), sammensatt parkett og takspon ("shingles" og "shakes"),
av tre.
- vinduer (herunder franske vinduer) og
vindusrammer og -karmer:
kg,
1001 - - med glass
stk. 635-31
.1002 - - uten glass
"
635-31
- dører og dørkarmer samt dørterskler:
- - ytterdører:
.2003 - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
"
635-32
2004 - - - ellers
"
635-32
.2005 - - innerdører
"
635-32
.2006 - - innerdørblad
"
635-32
- - ytterdørblad:
.2007 - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
"
635-32
.2008 - - - ellers
"
635-32
.2009 - - dørterskler og dørkarmer, også
usammensatte
kg 635-32
.3000 - sammensatt parkett
kg,m2 635-39
.4000 - forskaling til betongkonstruksjoner .
kg 635-39
.5000 - takspon ("shingles" og "shakes")
"
635-33
- andre:
.9001 - - limtre til bærende konstruksjoner .
"
635-39
kg,
.9002 - - trapper
stk. 635-39
- - garasjeporter og andre porter:
.9004 - - - med innhold av regulerte klor"
fluorkarboner
635-39
9005 - - - ellers
H
635-39

•

58

Nr.

Vareslag

- - konstruksjonsdeler som brukes til
golv, vegger eller tak:
.9006 - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
.9007 - - - ellers
.9009 - - ellers

Mengde

Vareslag

SITC Nr.

kg 635-39
635-39
"
"
635-39

Mengde

.2000 - matter og skjermbrett av vegetabilske
materialer
- ellers:
9100 - - av vegetabilske materialer
9900 - - andre

SITC

kg 899-74

"
"

899-79
899-79

"
"
"

899-71
899-71
899-71

og andre varer fremstilt direkte av flettematerialer eller
av varer som hewer under posisjon
46.01; varer av luffa.

46.02 Kurvmakerarbeider
44.19
.0000
44.20

Bordservise og kjokkenartikler av tre .

"

635-42

Innlagt tre (marketeri); skrin, esker
og etuier for bijouterivarer eller
spisebestikk og liknende varer, av tre;
statuetter og andre dekorasjonsgjenstander av tre; mobelgjenstander av tre
som ikke hewer under kapittel 94.

- av vegetabilske materialer:
.1001 - - kurver og liknende varer
.1009 - - ellers
.9000 - andre

K APITTEL 4 7.

.1000 - statuetter og andre dekorasjonsgjenstander av tre
.9000 - ellers
44.21 Andre varer av tre.
.1000 - kleshengere
- ellers:
.9001 - - klesklyper
.9009 - - andre

635-49
635-49
"
"
"

635-99 47.01
.0000
635-99
635-99 47.02
.0000
47.03

KORK OG KORKVARER.

Naturlig kork, avbarket eller grovt

parallellskåret, eller i kvadratiske
eller rektangulære blokker, plater, ark

eller strimler (herunder skarpkantede
emner til fremstilling av flaskepropper
eller liknende)

45.03 Varer av naturlig kork.
.1000 - flaskepropper og liknende
.9000 - ellers
45.04

.1001
.1009
.9001
.9009

633-11
633-19

"1 251-30

Kjemisk soda- eller sulfattremasse,
unntatt dissolvingmasse.

47.05
0000 Halvkjemisk

tremasse

Masse av andre celluloseholdige
materialer.
.1000 - masse av bomull-linters
- annen:
.9100 - - mekanisk
.9200 - - kjemisk
633-21 .9300 - - halvkjemisk
633-21

- blokker, plater, ark og strimler;
alle slags fliser; massive sylindere,
herunder skiver:
- - korkparkett og alle slags fliser
- - ellers
- andre:
- - pakninger til bilmotorer og andre
motorer
- - ellers

"1 251-41
"1 251-42

"1 251-51
"1 251-52

"1 251-61
"1 251-61

H1 251-62

n1 251-62
"1 251-91

fiber"1 251-92
" 1 251-92
" 1 251-92
" 1 251-92

47.07 Avfall av papir eller papp.

633-29
633-29

VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE
FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER.

Fletninger og liknende produkter av
flettematerialer, også sammenfoyde til
bind; flettematerialer, fletninger og
liknende produkter av flettematerialer,
parallellagte eller vevde, i form av
plater som også kan vare ferdige varer,
f.eks. matter og skjermbrett).

.1000 - fletninger og liknende produkter av
flettematerialer, også sammenfoyde
til
bånd

Kjemisk tremasse av typen dissolving-

47.06

Presset kork (med eller uten bindemiddel) og varer av presset kork.

KAPITTEL 46.

46.01

"1 251-20

- ubleiket:
.1100 - - av bartrær
.1900 - - av lauvtrær
- halvbleiket eller bleiket:
.2100 - - av bartrær
244-03 .2900 - - av lauvtrær
244-04
47.04 Kjemisk sulfittremasse, unntatt dissolvingmasse.
- ubleiket:
.1100 - - av bartrær
.1900 - - av lauvtrær
- halvbleiket eller bleiket:
.2100 - - av bartrær
244-02
2900 - - av lauvtrær

Naturlig kork, rå eller enkelt bearbeidd; korkavfall; knust, granulert
eller malt kork.

.1000 - naturlig kork, rå eller enkelt bearbeidd
.9000 - ellers
45.02
.0000

Mekanisk tremasse

masse

KAPITTEL 4 5.

45.01

TREMASSE ELLER MASSE AV ANDRE CELLULOSEFIBERMATERIALER; AVFALL AV PAPIR ELLER PAPP.

.1000 - av ubleiket kraftpapir eller kraftpapp eller av bølgepapir eller bølgepapp
.2000 - av annet papir eller papp fremstilt
hovedsakelig av bleiket, kjemisk masse,
ikke farget i massen
.3000 - av papir eller papp fremstilt hovedsakelig av mekanisk masse (f.eks.
aviser, tidsskrifter og liknende
trykksaker)
.9000 - ellers, herunder usortert avfall ...

"

251-11
251-12

"
"

251-13
251-19

"

641-10

K APITTEL 48.
PAPIR OG PAPP; VARER AV PAPIRMASSE,
PAPIR ELLER PAPP.
"

48.01
899-730000

1 Mengde angis både med skipningsvekt og beregnet tørrvekt med

Avispapir i ruller eller ark

10 prosent vanninnhold.

Nr.

Vareslag

Mengde

48.02 Ubestroket papir og papp av det slag
som brukes som skrivepapir, trykkpapir
eller til andre grafiske formål, samt
papir og papp til fremstilling av hullkort eller hullbånd, i ruller eller
ark, unntatt papir som hewer under
posisjon 48.01 eller 48.03; håndlaget
papir og papp.
.1000 - håndlaget papir og papp
.2000 - papir og papp, av det slag som brukes
som basis for lys-, varme- eller
elektrosensitivt papir eller papp
.3000 - karbonråpapir
.4000 - tapetråpapir
- annet papir og annen papp, uten
innhold av fibrer fra mekanisk masse
eller med innhold av fibrer fra slik
masse på høyst 10 vektprosent av den
totale fibermengde:
.5100 - - med vekt under 40 g pr. m 2
.5200 - - med vekt minst 40 g pr. T 2 , men
ikke mer enn 150 g pr.
.5300 - - med vekt over 150 g pr. m 2
.6000 - annet papir og annen papp, med
innhold av fibrer fra mekanisk masse
på mer enn 10 vektprosent av den totale fibermengde

.2900
.3000
.4000
.5000
.6000

kg 641-21

641-22
641-23
641-24

641-25
641-26
641-27

641-29

48.03 Papir av det slag som brukes til toalettpapir, ansiktsservietter, håndklær,
servietter eller liknende papir til
bruk i husholdningen eller til sanitære
formål, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, også kreppet, plissert, meinsterpreget, perforert, overflatefarget,
overflatedekorert eller trykt, i ruller
med bredde over 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark som utbrettet har minst en side som er over 36 cm.
.0001 - cellulosevatt og duk av cellulosefibrer
.0009 - ellers
48.04 Ubestroket kraftpapir og kraftpapp, i
ruller eller ark, unntatt varer som
horer under posisjon 48.02 eller 48.03.
- kraftliner:
.1100 - - ubleiket
.1900 - - ellers
- kraftsekkepapir:
.2100 - - ubleiket
.2900 - - ellers
- annet kraftpapir og annen kraftpapp
med vekt høyst 150 g pr. m 2 :
.3100 - - ubleiket
.3900 - - ellers
- annet kraftpapir og annen kraftpapp
med vekt over 150 g pr, m 2 , men
mindre enn 225 g pr.
.4100 - - ubleiket
.4200 - - ensartet bleiket i massen og med et
innhold av fibrer fra kjemisk masse
på mer enn 95 vektprosent av den
totale fibermengde
.4900 - - ellers
- annet kraftpapir og annen kraftpapp
med vekt minst 225 g pr. m 2 :
.5100 - - ubleiket
.5200 - - ensartet bleiket i massen og med et
innhold av fibrer fra kjemisk masse
på mer enn 95 vektprosent av den
totale fibermengde
.5900 - - ellers
48.05 Annet ubestroket papir og papp, i
ruller eller ark.
.1000 - halvkjemisk papir for fremstilling av
bølgepapir (fluting)
- flerlagspapir og -papp:
.2100 - - med alle lag bleiket
.2200 - - med bare ett av ytterlagene bleiket
.2300 - - med tre eller flere lag hvor bare
de to ytterlagene er bleiket

SITC Nr.

641-63
641-63

641-41
641-41
641-42
641-42
H
"

641-46
641-46

641-47

641-47
641-47
It

641-48

H
"

641-48
641-48

641-51
641-54
641-54
641-54

Vareslag
-

- ellers
sulfittomslagspapir
filtrerpapir og -papp
filtpapir og -papp
annet papir og annen papp med vekt
høyst 150 g pr. m 2
.7000 - annet papir og annen papp med vekt
over 159 g pr. m 2 , men mindre enn 225
g pr .
.8000 - annet papir og annen papp med vekt
minst 225 g pr. m 2

48.06 Pergamentpapir, smorpapir (greaseproofpapir), tracingpapir og pergamyn (glassin) samt annet glittet, gjennomsiktig
eller gjennomskinnelig papir, i ruller
eller ark.
.1000 - pergamentpapir
.2000 - smorpapir (greaseproofpapir)
.3000 - tracingpapir
.4000 - pergamyn (glassin) samt annet glittet, gjennomsiktig eller gjennomskinnelig papir
48.07 Papir og papp som består av flere lag
papir eller papp holdt sammen med et
bindemiddel, uten overdrag eller impregnering, også innvendig forsterket,
i ruller eller ark.
.1000 - papir og papp innvendig laminert med
bitumen, tjære eller asfalt
- annet:
.9100 - - halmpapir og -papp, også belagt med
annet papir enn halmpapir
.9900 - - ellers
48.08 Bolgepapir og bølgepapp (også pålimt
plant papir eller papp) samt kreppet,
plissert, monsterpreget eller perforert papir og papp, i ruller eller ark,
unntatt varer som horer under posisjon
48.03 eller 48.18.
.1000 - bølgepapir og bølgepapp, også perforert
.2000 - kraftsekkepapir, kreppet eller plissert, også monsterpreget eller perforert
.3000 - annet kraftpapir, kreppet eller plissert, også mønsterpreget eller perforert
9000 - ellers
48.09 Karbonpapir, selvkopierende papir og
annet kopipapir eller overforingspapir
(herunder bestroket eller impregnert
papir for stensiler eller offsetlater), også trykte, i ruller med bredde
over 36 cm eller i kvadratiske eller
rektangulære ark som utbrettet har
minst en side over 36 cm.
.1000 - karbonpapir eller liknende kopipapir
.2000 - selvkopierende papir
.9000 - ellers
48.10 Papir og papp bestroket på den ene
eller begge sider med kaolin (China
clay) eller andre uorganiske stoffer,
med eller uten bindemiddel, og uten
annet overdrag, også overflatefarget,
overflatedekorert eller trykt, i ruller
eller ark.
- papir og papp av det slag som brukes
som skrivepapir, trykkpapir eller til
andre grafiske formål, uten innhold
av fibrer fra mekanisk masse eller
med innhold av fibrer fra slik masse
på høyst 10 vektprosent av den totale
fibermengde:
.1100 - - med vekt høyst 150 g pr. 2
.1200 - - med vekt over 150 g pr. m
- papir og papp av det slag som brukes
som skrivepapir, trykkpapir eller til
andre grafiske formal, med innhold av

Mengde

SITC

kg 641-54

"
"
"

641-52
641-56
641-56

"

641-57
641-58
641-59

"
"
"

641-53
641-53
641-53

"

641-53

"

641-91
641-92
641-92

"

641-64

"

641-61

"
H

641-62
641-69

"
"
"

641-31
641-31
641-31

"
"

641-32
641-33

60
Nr.

Vareslag

.2100 .2900 -

.3100 -

.3200 -

.3900 .9100 .9900 -

Mengde

SITC Nr.

fibrer fra mekanisk masse på mer enn
10 vektprosent av den totale fibermengde:
kg 641-34
- lettvektpapir
641-34
"
- ellers
kraftpapir og kraftpapp, unntatt av
det slag som brukes som skrivepapir,
trykkpapir eller til andre grafiske
formål:
- ensartet bleiket i massen og med
innhold av fibrer fra kjemisk masse
på mer enn 95 vektprosent av den
totale fibermeng4 og med vekt
641-74
høyst 150 g pr. m
- ensartet bleiket i massen og med
innhold av fibrer fra kjemisk masse
på mer enn 95 vektprosent av den
totale fibermengde og med vekt over
150 g pr. m 2
641-75
- ellers
641-76
annet papir og annen papp:
- flerlagt
641-77
- ellers
641-77

48.11 Papir, papp, cellulosevatt og duk av
cellulosefibrer, bestroket, impregnert,
belagt, overflatefarget, overflatedekorert eller trykt, i ruller eller ark,
unntatt varer som 'wrier under posisjon
48.03, 48.09, 48.10 eller 48.18.
.1000 - papir og papp påfort tjære, bitumen
eller asfalt
- papir og papp påfort klebestoff:
.2100 - - selvklebende
.2900 - - ellers
- papir og papp overtrukket, impregnert eller bestroket med plast (unntatt klebestoff):
.3100 - - bleiket, med vekt over 150 g pr. m 2
.3900 - - ellers
.4000 - papir og papp overtrukket, impregnert eller bestroket med voks, parafinvoks, stearin, olje eller glyserol
- annet papir, papp, cellulosevatt og
duk av cellulosefibrer:
- - forsynt med trykk:
.9001 - - - datalister med ett lag papir (se
også varenr. 48.20.4001)
.9002 - - - datablanketter med ett lag papir,
i sammenhengende baner (se også
varenr. 48.20.4002 og 49.11.9991)
.9005 - - - ellers
.9009 - - andre

641 73
641 78
641-78

641-71
641 72
641-79

"

641-79
641-79
641-79
641-79

48.12
.0000 Filtrerblokker og filtrerplater av
papirmasse

641-93

48.13 Sigarettpapir, også ferdig tilskåret
eller i form av hefter eller hylser.
.1000 - i form av hefter eller hylser
.2000 - i ruller med bredde høyst 5 cm
.9000 - ellers

642-41
642-41
641-55

48.14 Tapeter og liknende
veggkledninger;
gjennomsiktig vinduspapir.
.1000 - "ingrain"-papir
.2000 - tapeter og liknende veggkledninger
som består av papir, bestroket eller
belagt på rettsiden med et kornet,
preget, farget, monstertrykt eller på
annen måte dekorert plastbelegg
.3000 - tapeter og liknende veggkledninger
som består av papir belagt på rettsiden med flettematerialer, også parallellagte eller vevde
.9000 - ellers

"

641-94

"
"

641-94
641-94

48.15
.0000 Golvbelegg med underlag av papir eller
papp, også ferdig tilskåret

"

659-11

641-94

Vareslag

48.16 Karbonpapir, selvkopierende papir og
annet kopipapir eller overføringspapir
(unntatt varer som hewer under posisjon 48.09), stensiler og offsetplater
av papir, også i esker.
.1000 - karbonpapir eller liknende kopipapir
.2000 - selvkopierende papir
.3000 - stensiler
.9000 - ellers
48.17 Konvolutter, kortbrev, brevkort (ikke
illustrerte) og korrespondansekort av
papir eller papp; esker, mapper og liknende av papir eller papp, som inneholder et utvalg av brevpapir, konvolutter
og liknende.
.1000 - konvolutter
.2000 - kortbrev, brevkort (ikke illustrerte)
og korrespondansekort
.3000 - esker, mapper og liknende av papir
eller papp, som inneholder et utvalg
av brevpapir, konvolutter og liknende
48.18 Toalettpapir, lommetørklær, servietter
for ansikt og hender, håndklær, bordduker, bordservietter, bleier, tamponger, laken og liknende husholdnings-,
sanitær- eller sykehusartikler, klær og
tilbehør til klær av papirmasse, papir,
cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer.
1000 - toalettpapir
.2000 - lommetørklær, servietter for ansikt
og hender samt håndklær
.3000 - bordduker og bordservietter
.4000 - sanitetsbind, tamponger, bleier,
bleieunderlag og liknende sanitærartikler
.5000 - klær og tilbehør til klær
9000 - ellers
48.19 Esker, kasser, sekker, poser og annen
emballasje av papir, papp, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer; sorterings- og oppbevaringsesker og liknende varer av papir eller papp av det
slag som brukes i kontorer, butikker
eller liknende.
.1000 - esker og kasser av bølgepapir eller
bølgepapp
_ sammenleggbare esker og kasser, unntatt av bølgepapir eller bølgepapp:
.2001 - - av massivpapp
.2009 - - andre
.3000 - sekker og poser med bunn av bredde
minst 40 cm
.4000 - andre sekker og poser, herunder kremmerhus
annen emballasje, herunder omslag for
grammofonplater:
.5010 - - ferdige omslag til sigarettpapir
- ellers:
.5091 - - - bokser og begre, sylindriske
eller koniske
.5099 - - - andre
.6000 - sorterings- og oppbevaringsesker og
liknende varer av det slag som brukes
i kontorer, butikker eller liknende .
48.20 Protokoller, regnskapsbøker, notisbøker, ordrebøker, kvitteringsbøker, skriveblokker, notisblokker, dagbøker og
liknende varer, samt skrivebøker, skriveunderlag, samlepermer (for lose ark
eller andre), mapper, omslag for dokumenter, blankettsett, flerlagspapir med
mellomliggende kopipapir samt liknende
varer av papir eller papp til bruk i
skoler, kontorer og liknende; album for
prover eller samlinger samt bokpermer
av papir eller papp.

Mengde

SITC

kg
"
"
"

642-42
642-42
642-42
642-42

642-21
642-22
"

642-23

"

642-43

"
"

642-94
642-94

"
"
"

642-95
642-94
642-94

"

642-11

"
"

642-12
642-12

"

642-13

"

642-14
642-15

"
"

642-15
642-15
642-16
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Nr.

Vareslag

Mengde

.1000 - protokoller, regnskapsbøker, notisbøker, ordrebøker, kvitteringsbøker,
skriveblokker, notisblokker, dagbøker
og liknende
.2000 - skrivebøker
.3000 - samlepermer, mapper og omslag for
dokumenter
- blankettsett eller flerlagspapir med
mellomliggende kopipapir:
.4001 - - datalister med 2 eller flere lag
papir (se også varenr. 48.11.9001)
.4002 - - blanketter med 2 eller flere lag
papir, i sammenhengende baner (se
også varenr. 48.11.9002)
.4003 - - blankettsett (se også varenr.
49.11.9992)
.4009 - - ellers
.5000 - album for prover eller samlinger
.9000 - ellers

SITC Nr.

kg 642-31
642-32
642-33

642-34
642-34
642-34
642-34
642-35
642-39

48.21 Etiketter, alle slags, av papir eller
"
"

48.22 Bobiner, spoler og liknende, av papirmasse, papir eller papp (også perforerte eller herdede).
.1000 - av det slag som brukes til oppspoling
av tekstilgarn
.9000 - ellers

892-81
892-81

642-91
642-91

48.23 Annet papir og annen papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, tilskåret til bestemt størrelse eller
form; andre varer av papirmasse, papir,
papp, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer.
- papir påfort klebestoff, i strimler
eller ruller:
.1100 - - selvklebende
.1900 - - annet
- filtrerpapir og -papp:
.2001 - - filter til kaffetraktere og liknende
.2009 - - ellers
.3000 - kort eller bånd for hullkortmaskiner,
ikke punchede
.4000 - ruller, ark og skiver med trykk til
selvregistrerende apparater
- annet papir og annen papp, av det
slag som brukes som skrivepapir,
trykkpapir eller til andre grafiske
formål:
.5100 - - trykt, monsterpreget eller
perforert
.5900 - - annet
.6000 - brett, tallerkener, fat, kopper og
liknende av papir eller papp
- stopte eller pressede varer av papirmasse:
.7001 - - eggemballasje
.7009 - - ellers
- ellers:
.9001 - - snittmonstre
.9002 - - tarmer
.9003 - - rot.9009 - - andre

642-44
642-44
642-45
642-45
642-92
642-99

642-48
642-48
642-93
642-99
642-99
642-99
642-99
642-99
642-99

KAPITTEL 4 9.
BOKER, AVISER, BILDER OG ANDRE TRYKKSAKER;
HANDSKREVNE ELLER MASKINSKREVNE ARBEIDER
SAMT ARBEIDSTEGNINGER.

49.01 Bøker, hefter, brosjyrer og liknende
trykksaker, også som enkle blad.
- som enkle blad, også brettet:
.1001 - - trykte ark som skal innbindes eller
heftes til broker eller liknende
trykksaker
.1009 - - ellers
- ellers:

.9100 - - ordbøker og leksika, samt periodisk
utkomne hefter til slike
- - andre:
9901 - - på norsk
9902 - - på annet språk

Mengde

SITC

kg 892-16
892-19
892-19

49.02 Aviser, journaler og tidsskrifter, også
illustrerte og med innhold av reklame.
.1000 - som utkommer minst fire ganger i uken
.9000 - ellers

"
"

892-21
892-29

49.03
.0000 Bildebøker, tegne- og fargebøker for
barn

"

892-12

49.04 Noter, håndskrevne eller trykte, med
eller uten illustrasjoner, også innbundne.
.0010 - innbundne, på norsk forlag
.0090 - ellers

"
"

892-85
892-85

"

892-14

"

892-13
892-14

49.05 Trykte kart, alle slags, herunder

papp, også trykte.

.1000 - trykte
.9000 - andre

Vareslag

"
"

892-15
892-15

atlas, veggkart og topografiske kart
samt trykte glober.

.1000 .9100 .9900 -

glober
ellers:
- i bokform
- andre

49.06
.0000 Plantegninger, andre tegninger og utkast for arkitektoniske, tekniske, industrielle, kommersielle, topografiske
eller liknende formal, som originaler
utført for hånd; håndskrevne tekster;
fotografiske reproduksjoner på papir
som er sensitivt for lys eller annen
bestråling, og karbonkopier av ovennevnte
varer

" 892-82

49.07
.0000 Ubrukte frimerker, stempelmerker og
liknende, gyldige i bestemmelseslandet;
stempelpapir; sjekkblanketter; pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer

"

892-83

49.08 Overføringstrykk (dekalkomanier).
.1000 - overføringstrykk (dekalkomanier) som
kan forglasses
.9000 - andre

"
"

892-41
892-41

II

892-42

"

892-84

"
It

892-86
892-86

"
"

892-87
892-87

"

892-89

"
"

892-89
892-89

49.09
.0000 Trykte
eller illustrerte
postkort;
trykte kort med personlige hilsninger,
meddelelser eller bekjentgjørelser,
også illustrerte, med eller uten konvolutter eller utstyr
49.10
.0000 Kalendere, alle slags, trykte, herunder
kalenderblokker
49.11 Andre trykksaker, herunder trykte
bilder og fotografier.
- reklametrykksaker, handelskataloger
og liknende:
.1010 - - kataloger på fremmede språk over
bøker og publikasjoner
.1090 - - andre
- ellers:
- - bilder, plansjer og fotografier:
.9110 - - - til reklamebruk
.9190 - - - ellers
- - andre:
.9901 - - - datablanketter i sammenhengende
bane (se også varenr. 48.11.9002
og 48.20.4002)
.9902 - - - blankettsett (se også varenr.
48.20.4003)
.9909 - - - ellers

Nr.

Vareslag

KAPITTEL

Mengde

SITC Nr.

5 0.

51.07

SILKE.

50.01
.0000 Silkekokonger
50.02
.0000

anvendelige til avhesping

50.05
.0000

261-30

Garn av silke (unntatt garn spunnet av
silkeavfall), ikke i detaljopplegging
Garn spunnet av silkeavfall, ikke

51.10
.0000
651-93

Garn av silke og garn spunnet av silkeavfall, i detaljopplegging; wormgut

50.07 Vevnader av silke eller silkeavfall.
.1000 - vevnader av bourettesilke
.2000 - andre vevnader som inneholder minst
85 vektprosent silke eller silkeavfall, unntatt bourettesilke
.9000 - andre vevnader

651-94
654-11
654-13
654-19

KAPITTEL 5 1.
ULL, FINE ELLER GROVE DYREHAR; GARN OG
VEVNADER AV TAGL.
51.01

Ull, ikke kardet eller kjemmet.

- råull, herunder ryggvasket ull:
.1100 - - klippet ull
.1900 - - annen
- avfettet, ikke karbonisert ull:
.2100 - - klippet ull
.2900 - - annen
.3000 - karbonisert ull
51.02

51.03

268-11
268-19
268-21
268-21
268-29

Fine eller grove dyrehår, ikke
kardet eller kjemmet.

.1000 - fine dyrehår
.2000 - grove dyrehår

268-30
268-59

Avfall av ull eller av fine eller
grove dyrehår, herunder garnavfall,
men ikke opprevne filler.

.1000 - noils (kamavfall) av ull eller
fine dyrehår
.2000 - annet avfall av ull eller fine
dyrehår
.3000 - avfall av grove dyrehår

51.05

268-63

51.06

kardet ull
"tops" og annen kjemmet ull:
- kjemmet ull i fragmenter
- annen
fine dyrehår, kardet eller kjemmet
grove dyrehår, kardet eller kjemmet

Garn av kardet ull (kardegarn),
ikke i detaljopplegging.

.1000 - som inneholder minst 85 vektprosent ull
.2000 - som inneholder under 85 vektprosent ull

Garn av grove dyrehår eller tagl (herunder omspunnet garn av tagl), også i

651-18

651-14
651-14

651-16
651-16
651-19

651-15

Vevnader av kardet ull eller kardede,
fine dyrehår.

- som inneholder minst 85 vektprosent
ull eller fine dyrehår:
.1100 - - med vekt høyst 300 gram pr. m 2 ..
.1900
andre
.2000 - andre, blandet utelukkende eller
hovedsakelig med syntetiske eller
kunstige filamenter
.3000 - andre, blandet utelukkende eller
hovedsakelig med syntetiske eller
kunstige stapelfibrer
.9000 - andre

51.12 Vevnader av kjemmet ull eller kjemmede,
fine dyrehår.
- som inneholder minst 85 vektprosent
ull eller fine dyrehår:
.1100 - - med vekt høyst 200 gram pr. m 2 ..
.1900 - - andre
.2000 - andre, blandet utelukkende eller
hovedsakelig med syntetiske eller
kunstige filamenter
.3000 - andre, blandet utelukkende eller
hovedsakelig med syntetiske eller
kunstige stapelfibrer
.9000 - andre
51.13
.0000 Vevnader

av grove dyrehår eller tagl .

654-21
654-21
654-31
654-31
654-33

654-22
654-22
654-32
654-32
654-34
654-92

BOMULL.

268-69 52.01
268-69 .0000
52.02
268-62

Ull og fine eller grove dyrehår,
kardet eller kjemmet (herunder
kjemmet ull i fragmenter).

.1000 .2100 .2900 .3000 .4000 -

651-13

Garn av ull eller fine dyrehår,

detaljopplegging

51.11

kg

KAPITTEL 5 2.

51.04
.0000 Opprevne

filler av ull eller av
fine eller grove dyrehår

Garn av fine dyrehår (kardet eller
kjemmet), ikke i detaljopplegging.

i detaljopplegging.
- som inneholder minst 85 vektprosent
ull eller fine dyrehår:
.1001 - - kardet
.1002 - - kjemmet
651-92 .9000 - annet

51.09

261-42
261-49

SITC

Garn av kjemmet ull (kamgarn), ikke

.1000 - kardet
.2000 - kjemmet

i

detaljopplegging
50.06
.0000

261-41

Mengde

i detaljopplegging.
.1000 - som inneholder minst 85 vektprosent ull
.2000 - som inneholder under 85 vektprosent ull

51.08

Råsilke (ikke tvunnet)

50.03 Silkeavfall (herunder kokonger ikke anvendelige til avhesping, garnavfall og
opprevne filler).
.1000 - ikke kardet eller kjemmet
.9000 - annet
50.04
.0000

kg

Vareslag

Bomull, ikke kardet eller kjemmet
Avfall av bomull (herunder garnavfall
og opprevne filler).

.1000 .9100 .9900 -

garnavfall (herunder trådavfall)
annet:
- opprevne filler
- ellers

268-71 52.03
.0000 Bomull, kardet eller kjemmet
268-71
268-73 52.04 Sytråd av bomull, også i detaljopplegg268-77
ing.
268-77
- ikke i detaljopplegging:
.1100 - - som inneholder minst 85 vektprosent
bomull
.1900 - - annen
.2000 - i detaljopplegging
651-12
651-17

263-10

263-31
263-32
263-39
263-40

651-21
651-21
651-22
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Vareslag

Mengde

SITC Nr.

52.05 Garn av bomull (unntatt sytråd), som
inneholder minst 85 vektprosent bomull,

.4500 - - mindre enn 125 desitex pr. enkelt
garn (over 80 nummer metrisk pr.
enkelt garn)

ikke i detaljopplegging.

.1100
.1200

.1300

.1400

.1500

.2100
.2200

.2300

.2400

.2500

.3100
.3200

.3300

.3400

.3500

.4100
.4200

.4300

.4400

- enkelt garn av ukjemmede fibrer, med
lengdevekt:
- - minst 714,29 desitex (høyst 14
nummer metrisk)
- - mindre enn 714,29 desitex, men ikke
mindre enn 232,56 desitex (over 14
nummer metrisk, men høyst 43 nummer
metrisk)
- - mindre enn 232,56 desitex, men ikke
mindre enn 192,31 desitex (over 43
nummer metrisk, men høyst 52 nummer
metrisk)
- - mindre enn 192,31 desitex, men ikke
mindre enn 125 desitex (over 52
nummer metrisk, men høyst 80 nummer
metrisk)
- - mindre enn 125 desitex (over 80
nummer metrisk)
- enkelt garn av kjemmede fibrer, med
lengdevekt:
- - minst 714,29 desitex (høyst 14 nummer metrisk)
- - mindre enn 714,29 desitex, men ikke
mindre enn 232,56 desitex (over 14
nummer metrisk, men høyst 43 nummer
metrisk)
- - mindre enn 232,56 desitex, men ikke
mindre enn 192,31 desitex (over 43
nummer metrisk, men høyst 52 nummer
metrisk)
- - mindre enn 192,31 desitex, men ikke
mindre enn 125 desitex (over 52
nummer metrisk, men høyst 80 nummer
metrisk)
- - mindre enn 125 desitex (over 80
nummer metrisk)
- flerlagt (tvunnet) eller kabelslått
garn av ukjemmede fibrer, med lengdevekt:
- - minst 714,29 desitex pr. enkelt
garn (høyst 14 nummer metrisk pr.
enkelt garn)
- - mindre enn 714,29 desitex, men ikke
mindre enn 232,56 desitex pr. enkelt garn (over 14 nummer metrisk,
men høyst 43 nummer metrisk pr.
enkelt garn)
- - mindre enn 232,56 desitex, men ikke
mindre enn 192,31 desitex pr. enkelt garn (over 43 nummer metrisk,
men høyst 52 nummer metrisk pr.
enkelt garn)
- - mindre enn 192,31 desitex, men ikke
mindre enn 125 desitex pr. enkelt
garn (over 52 nummer metrisk, men
høyst 80 nummer metrisk pr. enkelt
garn)
- - mindre enn 125 desitex pr. enkelt
garn (over 80 nummer metrisk pr.
enkelt garn)
- flerlagt (tvunnet) eller kabelslått
garn av kjemmede fibrer, med lengdevekt:
- - minst 714,29 desitex pr. enkelt
garn (høyst 14 nummer metrisk pr.
enkelt garn)
- - mindre enn 714,29 desitex, men ikke
mindre enn 232,56 desitex pr. enkelt garn (over 14 nummer metrisk,
men høyst 43 nummer metrisk pr.
enkelt garn)
- - mindre enn 232,56 desitex, men ikke
mindre enn 192,31 desitex pr. enkelt garn (over 43 nummer metrisk,
men høyst 52 nummer metrisk pr.
enkelt garn)
- - mindre enn 192,31 desitex, men ikke
mindre enn 125 desitex pr. enkelt
garn (over 52 nummer metrisk, men
høyst 80 nummer metrisk pr. enkelt
garn)

Vareslag

kg

52.06 Garn av bomull (unntatt sytråd), som
inneholder mindre enn 85 vektprosent
bomull, ikke i detaljopplegging.
651-33
- enkelt garn av ukjemmede fibrer, med
lengdevekt:
.1100 - - minst 714,29 desitex (høyst 14
nummer metrisk)
65133
.1200 - - mindre enn 714,29 desitex, men ikke
mindre enn 232,56 desitex (over 14
nummer metrisk, men høyst 43 nummer
metrisk)
651 33
.1300 - - mindre enn 232,56 desitex, men ikke
mindre enn 192,31 desitex (over 43
nummer metrisk, men høyst 52 nummer
metrisk)
651 33
.1400 - - mindre enn 192,31 desitex, men ikke
mindre enn 125 desitex (over 52
651-33
nummer metrisk, men høyst 80 nummer
metrisk)
.1500 - - mindre enn 125 desitex (over 80
nummer metrisk)
65133
- enkelt garn av kjemmede fibrer, med
lengdevekt:
.2100 - - minst 714,29 desitex (høyst 14
nummer metrisk)
651 33
.2200 - - mindre enn 714,29 desitex, men ikke
mindre enn 232,56 desitex (over 14
nummer metrisk, men høyst 43 nummer
metrisk)
65133
.2300 - - mindre enn 232,56 desitex, men ikke
mindre enn 192,31 desitex (over 43
nummer metrisk, men høyst 52 nummer
metrisk)
651 33
.2400 - - mindre enn 192,31 desitex, men ikke
mindre enn 125 desitex (over 52
651-33
nummer metrisk, men høyst 80 nummer
metrisk)
.2500 - - mindre enn 125 desitex (over 80
nummer metrisk)
- flerlagt (tvunnet) eller kabelslått
garn av ukjemmede fibrer, med lengde651-33
vekt:
.3100 - - minst 714,29 desitex pr. enkelt
garn (høyst 14 nummer metrisk pr.
enkelt garn)
651-33 .3200 - - mindre enn 714,29 desitex, men ikke
mindre enn 232,56 desitex pr. enkelt garn (over 14 nummer metrisk,
men høyst 43 nummer metrisk pr.
enkelt garn)
651-33 .3300 - - mindre enn 232,56 desitex, men ikke
mindre enn 192,31 desitex pr. enkelt garn (over 43 nummer metrisk,
men høyst 52 nummer metrisk pr.
enkelt garn)
.3400 - - mindre enn 192,31 desitex, men ikke
651-33 mindre enn 125 desitex pr. enkelt
garn (over 52 nummer metrisk, men
høyst 80 nummer metrisk pr. enkelt
651-33
garn)
.3500 - - mindre enn 125 desitex pr. enkelt
garn (over 80 nummer metrisk pr.
enkelt garn)
651-33

651-33

651-33

651-33

Mengde

kg

SITC

651-33

651-34

651-34

651-34

651-34
651-34

651-34

651-34

651-34

651-34
651-34

651-34

651-34

651-34

651-34
651-34

- flerlagt (tvunnet) eller kabelslått
garn av kjemmede fibrer, med lengde-

vekt:
.4100 - - minst 714,29 desitex pr. enkelt
garn (høyst 14 nummer metrisk pr.
enkelt garn)
.4200 - - mindre enn 714,29 desitex, men ikke
mindre enn 232,56 desitex pr. enkelt garn (over 14 nummer metrisk,
men høyst 43 nummer metrisk pr.
enkelt garn)
.4300 - - mindre enn 232,56 desitex, men ikke
mindre enn 192,31 desitex pr. enkelt garn (over 43 nummer metrisk,
men høyst 52 nummer metrisk pr.
enkelt garn)

651-34

651-34

651-34
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Vareslag

Mengde

.4400 - - mindre enn 192,31 desitex, men ikke
mindre enn 125 desitex pr. enkelt
garn (over 52 nummer metrisk, men
høyst 80 nummer metrisk pr. enkelt
garn)
.4500 - - mindre enn 125 desitex pr. enkelt
garn (over 80 nummer metrisk pr.
enkelt garn)
52.07 Garn av bomull (unntatt sytråd), i detaljopplegging.
.1000 - som inneholder minst 85 vektprosent
bomull
.9000 - annet
52.08 Vevnader av bomull, som
inneholder
minst 85 vektprosent bomull, med vekt
høyst 200 gram pr. m 4 .
- ubleikede:
.1100 - - i toskaftbinding, med vekt høyst
100 gram pr. m 2
.1200 - - i toskaftUnding, med vekt over 100
gram pr. m 4
.1300 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill
.1900 - - andre vevnader
- bleikede:
.2100 - - i toskaftbinding, med vekt høyst
100 gram pr. m 2
.2200 - - i toskaftUnding, med vekt over 100
gram pr.
.2300 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill
.2900 - - andre vevnader
- ensfargede:
.3100 - - i toskaftbinding, med vekt høyst
100 gram pr. m 2
.3200 - - i toskaftbInding, med vekt over 100
gram pr.
.3300 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill
.3900 - - andre vevnader
- flerfargede:
.4100 - - i toskaftbinding, med vekt høyst
100 gram pr. m 2
.4200 - - i toskaftUnding, med vekt over 100
gram pr. 111
.4300 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill
.4900 - - andre vevnader
- trykte:
.5100 - - i toskaftbinding, med vekt høyst
100 gram pr. m 2
.5200 - - i toskaftUnding, med vekt over 100
gram pr.
.5300 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill
.5900 - - andre vevnader
52.09 Vevnader av bomull, som inneholder
minst 85 vektprosent bomull, med vekt
over 200 gram pr. m 4 .
- ubleikede:
.1100 - - i toskaftbinding
.1200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill
.1900 - - andre vevnader
- bleikede:
.2100 - - i toskaftbinding
.2200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill
.2900 - - andre vevnader
- ensfargede:
.3100 - - i toskaftbinding
.3200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill
.3900 - - andre vevnader
- flerfargede:
.4100 - - i toskaftbinding
.4200 - - denim
.4300 - - andre, i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill
.4900 - - andre vevnader

kg

SITC Nr.

651-34
651-34

651 31
651-32

652-21
652-21
652-21
652-21
652-31
652 31
652 31
652-31
652-32
652-32
652-32
652-32
652-33
652 33
652-33
652-33
652-34
652-34
652-34
652-34

652-22
652-22
652-22
652-41
652-41
652-41
652-42
652-42
652-42
652-44
652-43
652-44
652-44

Vareslag

- trykte:
.5100 - - i toskaftbinding
.5200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill
5900 - - andre vevnader
52.10 Vevnader av bomull, som inneholder
mindre enn 85 vektprosent bomull,
blandet utelukkende eller hovedsakelig
med syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, med vekt høyst 200 gram pr. m 2 .
- ubleikede:
.1100 - - i toskaftbinding
.1200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill
.1900 - - andre vevnader
- bleikede:
.2100 - - i toskaftbinding
.2200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill
.2900 - - andre vevnader
- ensfargede:
.3100 - - i toskaftbinding
.3200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill
.3900 - - andre vevnader
- flerfargede:
.4100 - - i toskaftbinding
.4200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill
.4900 - - andre vevnader
- trykte:
.5100 - - i toskaftbinding
.5200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill
.5900 - - andre vevnader
som inneholder
52.11 Vevnader av bomull,
mindre enn 85 vektprosent bomull,
blandet utelukkende eller hovedsakelig
med syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, med vekt over 200 gram pr. m 4 .
- ubleikede:
.1100 - - i toskaftbinding
.1200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill
.1900 - - andre vevnader
- bleikede:
.2100 - - i toskaftbinding
.2200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding
herunder tvill
.2900 - - andre vevnader
- ensfargede:
.3100 - - i toskaftbinding
.3200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding
herunder tvill
3900 - - andre vevnader
- flerfargede:
.4100 - - i toskaftbinding
.4200 - - denim
.4300 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding
herunder tvill
.4900 - - andre vevnader
- trykte:
.5100 - - i toskaftbinding
.5200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding
herunder tvill
.5900 - - andre vevnader
52.12 Vevnader av bomull.
- med vekt høyst 200 gram pr. m 2 :
.1100 - - ubleikede
.1200 - - bleikede
.1300 - - ensfargede
.1400 - - flerfargede
.1500 - - trykte
- med vekt over 200 gram pr.
.2100 - - ubleikede
.2200 - - bleikede
.2300 - - ensfargede
.2400 - - flerfargede
.2500 - - trykte

Mengde

SITC

kg

652-45

It

652-45
652-45

652-23
652-23
652-23
652-51
652-51
652-51
652-52
652-52
652-52
652-53
652-53
652-53
652-54
652-54
652-54

652-24
652-24
652-24
652-61
652-61
652-61
652-62
652-62
652-62
652-64
652-63
652-64
652-64
652-65
652-65
652-65

652-25
652-91
652-92
652-93
652-94
652-26
652-95
652-96
652-97
652-98

65
Nr.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

- som inneholder mindre enn 85 vektprosent lin:
.2100 - - ubleikede eller bleikede
.2900 - - andre

KAPITTEL 53.
ANDRE VEGETABILSKE TEKSTILFIBRER; PAPIRGARN
OG VEVNADER DERAV.
53.01 Lin, ubearbeidd eller bearbeidd, men
ikke spunnet; stry og avfall av lin
(herunder garnavfall og opprevne
filler).
.1000 - lin, ubearbeidd eller røytet
- lin, brukket, skaket, heklet eller
bearbeidd på annen måte, men ikke
spunnet:
.2100 - - brukket eller skaket
.2900 - - ellers
.3000 - stry og avfall

kg

265-11

.9000 - ellers

265-12
265-12
265-13

265-21
265-29

53.05 Kokosfibrer, abaca (manilahamp eller
Musa textilis Nee), rami og andre vegetabilske tekstilfibrer, ikke nevnt
eller innbefattet annet sted, ubearbeidde eller bearbeidde, men ikke
spunnet; stry, noils og avfall av disse
fibrer (herunder garnavfall og opprevne filler).
av kokosfibrer:
.1100
- ubearbeidde

.1900

- andre
- av abaca:
.2100 - - ubearbeidde
.2900 - - andre

ellers:
.9100 - - ubearbeidde

.9900

- andre

264-10
264-90

265-41
265-49

265-71
265-79
265-51
265-59
265-81
265-89

53.06 Garn av lin.

.1000 - enkelt
.2000 - flerlagt (tvunnet) eller kabelslått

651-96
651-96

53.07 Garn av jute eller andre tekstilfibrer
av bast som hewer under posisjon 53.03.

.1000 - enkelt
.2000 - flerlagt (tvunnet) eller kabelslått
53.08 Garn av andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn.
.1000 - garn av kokosfibrer

.2000 - garn av hamp
.3000 - papirgarn
.9000 - annet

651-97
651-97

651-99
651-99
651-99
651-99

53.09 Vevnader av lin.
- som inneholder minst 85 vektprosent
lin:

.1100 - - ubleikede eller bleikede
. 1900 - - andre

654 - 42
654 - 42

53.10 Vevnader av jute eller andre tekstilfibrer av bast som horer under posisjon 53.03.
.1000 - ubleikede

654 - 50

.9000 - andre

654 50

- vevnader av rami:
.0010 - - ubleikede eller bleikede
.0020 - - andre
.0090 - ellers

-

654-93
654-93
654-93

SYNTETISKE OG KUNSTIGE FILAMENTER.
54.01 Sytråd av syntetiske eller kunstige
filamenter, også i detaljopplegging.

.1000 - av syntetiske filamenter
.2000 - av kunstige filamenter

53.04 Sisal og andre tekstilfibrer av slekten
Agave, ubearbeidde eller bearbeidde,
men ikke spunnet; stry og avfall av
disse fibrer (herunder garnavfall og
opprevne filler).

.1000 - sisal og andre tekstilfibrer av slekten Agave, ubearbeidde
.9000 - ellers

kg
"

SITC

KAPITTEL 5 4.

53.03 Jute og andre tekstilfibrer av bast
(unntatt lin, hamp og rami), ubearbeidde eller bearbeidde, men ikke spunnet;
stry og avfall av disse fibrer (herunder garnavfall og opprevne filler).
.1000 - jute og andre tekstilfibrer av bast,

ubearbeidde eller røytede
.9000 - ellers

Mengde

53.11 Vevnader av andre vegetabilske tekstilfibrer; vevnader av papirgarn.

53.02 Hamp (Cannabis sativa L.), ubearbeidd
eller bearbeidd, rrii-n ikke spunnet; stry
og avfall av hamp (herunder garnavfall
og opprevne filler).

.1000 - hamp, ubearbeidd eller roytet

Vareslag

654-41
654-41

651-41
651-42

54.02 Garn av syntetiske filamenter (unntatt
sytråd), ikke i detaljopplegging, herunder syntetiske monofilamenter med

lengdevekt mindre enn 67 desitex.
.1000 - høystyrkegarn av nylon eller andre
polyamider
.2000 - høystyrkegarn av polyestere
- teksturert garn:
.3100 - - av nylon eller andre polyamider med
lengdevekt høyst 50 tex pr. enkelt
garn
.3200 - - av nylon eller andre polyamider med
lengdevekt mer enn 50 tex pr.
enkelt garn
.3300 - - av polyestere
.3900 ellers
- annet garn, enkelt, ikke snodd eller
snodd høyst 50 ganger pr. meter:
.4100 - - av nylon eller andre polyamider
.4200 - - av polyestere, delvis orienterte
.4300 - - av andre polyestere
.4900 - - ellers
- annet garn, enkelt, snodd mer enn 50
ganger pr. meter:
.5100 - - av nylon eller andre polyamider
.5200 - - av polyestere
.5900
ellers
annet garn, flerlagt (tvunnet) eller
kabelslått:
.6100 - - av nylon eller andre polyamider
.6200 - - av polyestere
.6900 - - ellers

651-62
651-62

651-51
651 - 51

651-52
651-59
651-63
651-63
651-63
651-63
651-64
651-64
651-64
651-69
651-69
651-69

54.03 Garn av kunstige filamenter (unntatt
sytråd), ikke i detaljopplegging, herunder kunstige monofilamenter med
lengdevekt mindre enn 67 desitex.

.1000 - høystyrkegarn av viskoserayon
.2000
teksturert garn
- annet garn, enkelt:
.3100 - - av viskoserayon, ikke snodd eller
snodd høyst 120 ganger pr. meter
.3200 - - av viskoserayon, snodd mer enn 120
ganger pr. meter
.3300 - - av celluloseacetat
.3900 - - ellers
- annet garn, flerlagt (tvunnet) eller
kabelslått:
.4100 - - av viskoserayon
.4200 - - av celluloseacetat
.4900 - - ellers

651-73
651-72
651-74
651-75
651-75
651-75
651-76
651-76
651-76

66
Nr.

Vareslag

54.04 Syntetiske monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex og med et største
tverrmål høyst 1 mm; strimler og liknende (f.eks. kunstige strå) av syntetiske tekstilmaterialer med en synlig
bredde høyst 5 mm.
.1000 - monofilamenter
.9000 - andre

Mengde

g

SITC Nr.

651-88
651-88

651-77

54.06 Garn av syntetiske eller kunstige filamenter (unntatt sytråd), i detaljopplegging.
.1000 - garn av syntetiske filamenter
.2000 - garn av kunstige filamenter

651-61
651-71

54.08 Vevnader av kunstig filamentgarn, herunder vevnader fremstilt av materialer
som hewer under posisjon 54.05.
.1000 - vevnader fremstilt av høystyrkegarn
av viskoserayon
- andre vevnader, som inneholder minst
85 vektprosent kunstige filamenter,
strimler eller liknende:
.2100 - - ubleikede eller bleikede
.2200 - - ensfargede

Mengde

.2300 - - flerfargede
.2400 - - trykte
- andre vevnader:
.3100 - - ubleikede eller bleikede
.3200 - - ensfargede
.3300 - - flerfargede
3400 - - trykte
KAPITTEL

54.05
.0000 Kunstige monofilamenter med lengdevekt
minst 67 desitex og med et største
tverrmål høyst 1 mm; strimler og liknende (f.eks. kunstige strå) av kunstige tekstilmaterialer med en synlig
bredde høyst 5 mm

54.07 Vevnader av syntetisk filamentgarn,
herunder vevnader fremstilt av materialer som hewer under posisjon 54.04.
.1000 - vevnader fremstilt av hoystyrkegarn
av nylon eller andre polyamider eller
av polyestere
.2000 - vevnader fremstilt av strimler eller
liknende
.3000 - vevnader av endeløst syntetisk
tekstilgarn lagt i motsatt rettede
parallellagte lag, sammenholdt ved
hjelp av klebemiddel eller ved
varmebehandling
- andre vevnader, som inneholder minst
85 vektprosent filamenter av nylon
eller andre polyamider:
.4100 - - ubleikede eller bleikede
.4200 - - ensfargede
.4300 - - flerfargede
.4400 - - trykte
- andre vevnader, som inneholder minst
85 vektprosent teksturerte polyesterfilamenter:
.5100 - - ubleikede eller bleikede
.5200 - - ensfargede
.5300 - - flerfargede
.5400 - - trykte
.6000 - andre vevnader, som inneholder minst
85 vektprosent uteksturerte polyesterfilamenter
- andre vevnader, som inneholder minst
85 vektprosent syntetiske filamenter:
.7100 - - ubleikede eller bleikede
.7200 - - ensfargede
.7300 - - flerfargede
.7400 - - trykte
- andre vevnader, som inneholder mindre
enn 85 vektprosent syntetiske filamenter, blandet utelukkende eller
hovedsakelig med bomull:
.8100 - - ubleikede eller bleikede
.8200 - - ensfargede
.8300 - - flerfargede
.8400 - - trykte
- andre vevnader:
.9100 - - ubleikede eller bleikede
.9200 - - ensfargede
.9300 - - flerfargede
.9400 - - trykte

Vareslag

kg
"

SITC
653-52
653-52
653-59
653-59
653-59
653-59

55.

SYNTETISKE OG KUNSTIGE STAPELFIBRER.

55.01
.1000
2000
.3000
.9000

Syntetisk fiberkabel.
- av nylon eller andre polyamider
- av polyestere
- av akryl eller modakryl
- annen

266-61
266-62
266-63
266-69

55.02

0000 Kunstig fiberkabel

55.03 Syntetiske stapelfibrer, ikke kardet,
kjemmet eller bearbeidd på annen måte
for spinning.
.1000 - av nylon eller andre polyamider
.2000 - av polyestere
.3000 - av akryl eller modakryl
65311 .4000 - av polypropylen
.9000 - andre
653-12
55.04 Kunstige stapelfibrer, ikke
kardet,
kjemmet eller bearbeidd på annen måte
for spinning.
.1000 - av viskose
653-13 .9000 - andre

267-12

266-51
266-52
266-53
266-59
266-59

267-11
267-11

55.05 Avfall (herunder noils, garnavfall og
opprevne filler) av syntetiske eller
kunstige tekstilfibrer.
653-14
653 14 .1000 - av syntetiske tekstilfibrer
653 14 .2000 - av kunstige tekstilfibrer
653-14
55.06 Syntetiske stapelfibrer, kardet, kjemmet eller bearbeidd på annen måte for
spinning.
.1000
av nylon eller andre polyamider
653 15 .2000 - av polyestere
653-15
.3000 - av akryl eller modakryl
653
15 .9000 - andre
653-15

266-71
266-72
266-73
266-79

55.07
.0000 Kunstige stapelfibrer, kardet, kjemmet
eller bearbeidd på annen måte for spinning

267-13

653-17
55.08 Sytråd av syntetiske eller kunstige
653-17
stapelfibrer, også i detaljopplegging.
653-17 .1000 - av syntetiske stapelfibrer
653-17 .2000 - av kunstige stapelfibrer

651-43
651-44

-

653-16

55.09

267-21
267-22

Garn (unntatt sytråd) av syntetiske

stapelfibrer, ikke i detaljopplegging.
- som inneholder minst 85 vektprosent
stapelfibrer av nylon eller andre
polyamider:
653-18
653
18 .1100 - - enkelt darn
653-18
653-18

653 19
653-19

.1200 - - flerlagt (tvunnet) eller kabelslått
garn
- som inneholder minst 85 vektprosent
stapelfibrer av polyester:

653-19 .2100 - - enkelt garn
653 19 .2200 - - flerlagt (tvunnet) eller kabelslått
garn
- som inneholder minst 85 vektprosent
stapelfibrer av akryl eller modakryl:
.3100 - - enkelt garn
653-51 .3200 - - flerlagt (tvunnet) eller kabelslått

garn
- annet garn, som inneholder minst 85
vektprosent syntetiske stapelfibrer:
.4100 - - enkelt garn
653-52 .4200 - - flerlagt (tvunnet) og kabelslått
653-52
garn

651-82
651-82
651-82
651-82
651-82
651-82
651-82
651-82

67
Nr.

.5100
.5200
.5300
.5900
.6100
.6200
.6900
.9100
.9200
.9900

Vareslag
- annet garn av stapelfibrer av polyester:
- - blandet utelukkende eller hovedsakelig med kunstige stapelfibrer
- - blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår
- - blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull
- - annet
- annet garn av stapelfibrer av akryl
eller modakryl:
- - blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår
- - blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull
- - annet
- annet garn:
- - blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår
- - blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull
- - annet

Mengde

kg

SITC Nr.

651-84
651-84
651-84
651-84

651-84
651-84
651-84
651-84
651-84
651-84

55.10 Garn (unntatt sytråd) av
kunstige
stapelfibrer, ikke i detaljopplegging.
.1100
.1200
.2000
.3000
.9000

- som inneholder minst 85 vektprosent
kunstige stapelfibrer:
- - enkelt garn
- - flerlagt (tvunnet) eller kabelslått
garn
- annet garn blandet utelukkende eller
hovedsakelig med ull eller fine dyrehår
- annet garn blandet utelukkende eller
hovedsakelig med bomull
- annet garn

651-86
651-86

55.11 Garn (unntatt sytråd) av syntetiske
eller kunstige stapelfibrer, i detaljopplegging.

651-83
651-85

55.12 Vevnader av syntetiske stapelfibrer,
som inneholder minst 85 vektprosent
syntetiske stapelfibrer.
.1100
.1910
.1990
.2100
.2910
.2990
.9100
.9910
.9990

- som inneholder minst 85 vektprosent
stapelfibrer av polyester:
- - ubleikede eller bleikede
- - andre:
- - flerfargede, ikke trykte
- - - ellers
- som inneholder minst 85 vektprosent
stapelfibrer av akryl eller modakryl:
- - ubleikede eller bleikede
- - andre:
- flerfargede, ikke trykte
- - - ellers
- ellers:
- - ubleikede eller bleikede
- - andre:
- flerfargede, ikke trykte
- - - ellers

55.13 Vevnader av syntetiske stapelfibrer,
som inneholder mindre enn 85 vektprosent slike fibrer, blandet utelukkende
eller hovedsakelig mRd bomull, med vekt
høyst 170 gram pr. m 4 .

.1100
.1200

.1900
651-81

.2100
.2200
.2300
.2900
.3100

653 21
653-21
653-21

.3200
.3300

653 25

3900

653-25
653-25

.4100
.4200

653-29
653-29
653-29

Mengde

kg

SITC

653-31
653-31
653-31
653-32
653-31
653-31
653-31
653-32
653-31
653-31
653-31
653-32

55.14 Vevnader av syntetiske stapelfibrer,
som inneholder mindre enn 85 vektpro-

.1300

.1000 - av syntetiske stapelfibrer, som inne-

holder minst 85 vektprosent slike
fibrer
.2000 - av syntetiske stapelfibrer, som inneholder mindre enn 85 vektprosent
slike fibrer
.3000 - av kunstige stapelfibrer

- ensfargede:
.2100 - - i toskaftbinding av stapelfibrer av
polyester
.2200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill, av stapelfibrer av
polyester
.2300 - - andre vevnader av stapelfibrer av
polyester
2900 - - andre vevnader
- flerfargede:
.3100 - - i toskaftbinding av stapelfibrer av
polyester
.3200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill, av stapelfibrer av
polyester
.3300 - - andre vevnader av stapelfibrer av
polyester
.3900 - - andre vevnader
- trykte:
.4100 - - i toskaftbinding av stapelfibrer av
polyester
.4200 - - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill, av stapelfibrer av
polyester
.4300 - - andre vevnader av stapelfibrer av
polyester
.4900 - - andre vevnader

651-87
651-87
651 87

Vareslag

.4300

sent slike fibrer, blandet utelukkende
eller hovedsakelig wed bomull, med vekt
over 170 gram pr. mt.
- ubleikede eller bleikede:
- - i toskaftbinding av stapelfibrer av
polyester
- - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill, av stapelfibrer av
polyester
- - andre vevnader av stapelfibrer av
polyester
- - andre vevnader
- ensfargede:
- - i toskaftbinding av stapelfibrer av
polyester
- - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill, av stapelfibrer av
polyester
- - andre vevnader av stapelfibrer av
polyester
- - andre vevnader
- flerfargede:
- - i toskaftbinding av stapelfibrer av
polyester
- - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill, av stapelfibrer av
polyester
- - andre vevnader av stapelfibrer av
polyester
- - andre vevnader
- trykte:
- - i toskaftbinding av stapelfibrer av
polyester
- - i 3- eller 4-tråders kyperbinding,
herunder tvill, av stapelfibrer av
polyester
- - andre vevnader av stapelfibrer av

polyester

.4900 - - andre vevnader

653-33
653-33
653-33
653-34
653-33
653-33
653-33
653-34
653-33
653-33
653-33
653-34
653-33
653-33
653-33
653-34

55.15 Andre vevnader av syntetiske stapelfibrer.

- av stapelfibrer av polyester:
- - blandet utelukkende eller hovedsakelig med stapelfibrer av viskose- ubleikede eller bleikede:
rayon:
.1100 - - i toskaftbinding av stapelfibrer av
polyester
653-31 .1110 - - - flerfargede, ikke trykte
.1190
-kyperbinding,
ellers
.1200 - - i 3- eller
4-tråders
- - blandet utelukkende eller hovedsakherunder tvill, av stapelfibrer av
elig med syntetiske eller kunstige
polyester
653-31
filamenter:
.1300 - - andre vevnader av stapelfibrer av
polyester
653-31 .1210 - - - flerfargede, ikke trykte
.1900 - - andre vevnader
653-32 .1290 - - - ellers

653-43
653-43

653-42
653-42
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Nr.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

- - blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår:
kg
.1310 - - - flerfargede, ikke trykte
653-41
.1390 - - - ellers
653-41
- - ellers:
.1910 - - - flerfargede, ikke trykte
653-43
.1990 - - - andre
653-43
- av stapelfibrer av akryl eller modakryl:
- - blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige
filamenter:
.2110 - - - flerfargede, ikke trykte
653-42
.2190 - - - ellers
653-42
- - blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår:
.2210 - - - flerfargede, ikke trykte
653-41
.2290 - - - ellers
653-41
- - ellers:
.2910 - - - flerfargede, ikke trykte
653-43
.2990 - - - andre
653-43
- andre vevnader:
- - blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige
filamenter:
.9110 - - - flerfargede, ikke trykte
653-42
.9190 - - - ellers
653-42
- - blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår:
.9210 - - - flerfargede, ikke trykte
653-41
.9290 - - - ellers
653-41
- - ellers:
.9910 - - - flerfargede, ikke trykte
653-43
.9990 - - - andre
653-43
55.16 Vevnader av kunstige stapelfibrer.
- som inneholder minst 85 vektprosent
kunstige stapelfibrer:
.1100 - - ubleikede eller bleikede
.1200 - - ensfargede
.1300 - - flerfargede
.1400 - - trykte
- som inneholder mindre enn 85 vektprosent kunstige stapelfibrer, blandet
utelukkende eller hovedsakelig med
syntetiske eller kunstige filamenter:
.2100 - - ubleikede eller bleikede
.2200 - - ensfargede
.2300 - - flerfargede
.2400 - - trykte
- som inneholder mindre enn 85 vektprosent kunstige stapelfibrer, blandet
utelukkende eller hovedsakelig med
ull eller fine dyrehår:
.3100 - - ubleikede eller bleikede
.3200 - - ensfargede
.3300 - - flerfargede
.3400 - - trykte
- som inneholder mindre enn 85 vektprosent kunstige stapelfibrer, blandet
utelukkende eller hovedsakelig med
bomull:
.4100 - - ubleikede eller bleikede
.4200 - - ensfargede
.4300 - - flerfargede
.4400 - - trykte
- andre:
.9100 - - ubleikede eller bleikede
.9200 - - ensfargede
.9300 - - flerfargede
.9400 - - trykte
KAPITTEL 5 6.

VATT, FILT OG FIBERDUK ("NON-WOVENS");
SPESIALGARN; HYSSING, SNORER, LINER OG TAU
SAMT VARER DERAV.
56.01 Vatt av tekstilmaterialer og varer
derav; tekstilfibrer med lengde høyst 5
mm (fnugg), stew og nupping av tekstilmaterialer.

653-60
653-60
653-60
653-60

653-83
653-83
653-83
653-83

653-82
653-82
653-82
653-82

653-81
653-81
653-81
653-81
653-89
653-89
653-89
653-89

1010
.1090
2100
.2210
.2290
.2900
.3000

Vareslag

Mengde

- sanitetsbind og tamponger, bleier og
bleieunderlag og liknende sanitmrartikler av vatt:
- - sanitetsbind og tamponger
- - ellers
- vatt; andre varer av vatt:
- - av bomull
- - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
sigarettfilter
- - - - ellers
- - ellers
- fnugg, stew og nupping av tekstilmaterialer

56.02 Filt, også impregnert, overtrukket,
belagt eller laminert.
.1000 - nålefilt og fiberprodukter holdt
sammen ved hjelp av kjedesting
- annen filt, ikke impregnert, overtrukket, belagt eller laminert:
.2100 - - av ull eller fine dyrehår
.2900 - - av andre tekstilmaterialer
.9000 - ellers
56.03
.0000 Fiberduk ("non-wovens"), også impregnert, overtrukket, belagt eller laminert

kg

"

SITC

657-71
657-71
657-71
657-71
657-71
657-71
657-71

657-11
657-12
657-12
657-19

657-20

56.04 Tråd og snor av gummi overtrukket med
tekstilmateriale; tekstilgarn og strimler og liknende som hewer under posisjon 54.04 eller 54.05, impregnert,
overtrukket, belagt eller omsluttet med
gummi eller plast.
.1000 - tråd og snor av gummi, overtrukket
med tekstilmateriale
- hoystyrkegarn av polyester, nylon
eller andre polyamider eller av viskoserayon, impregnert eller overtrukket:
.2010 - - impregnert eller overtrukket med
gummi
.2090 - - ellers
.9000 - ellers

657-85
657-85
657-89

56.05
.0000 Metallisert garn, også omspunnet, fremstilt av tekstilgarn, eller strimler og
liknende som hører under posisjon 54.04
eller 54.05, i forbindelse med metall i
form av trid, strimler eller pulver
eller overtrukket med metall

651-91

56.06 Omspunnet garn, samt strimler og liknende som hewer under posisjon 54.04
eller 54.05, omspunnet (unntatt garn,
strimler og liknende som hewer under
posisjon 56.05, og omspunnet garn av
tagl); chenillegarn; "chainettegarn".
- "chainettegarn":
.0010 - - av syntetiske eller kunstige filamenter
0020 - - ellers
0090 - annet

656-31
656-31
656-31

56.07 Hyssing, snorer, liner og tau, også
flettet, impregnert, overtrukket, belagt eller omsluttet med gummi eller
plast.
.1000 - av jute eller andre tekstilfibrer av
bast som horer under posisjon 53.03 .
- av sisal eller andre tekstilfibrer av
slekten Agave:
.2100 - - selvbindergarn og liknende garn
.2900 - - annet
.3000 - av abaca (manilahamp eller Musa
textilis Nee) eller andre harde
(blad-)
fibrer
- av polyetylen eller polypropylen:
.4100 - - selvbindergarn og liknende garn
.4900 - - annet

657-81

657-51
657-51
657-51
657-51
657-51
657-51

69
Nr.

Vareslag

.5000 .9010 .9090 -

Mengde

av andre syntetiske tekstilfibrer
ellers:
- av kunstige tekstilfibrer
- av andre tekstilfibrer

56.08 Knyttet nettstoff fremstilt av hyssing,
snorer, liner eller tau; ferdige fiskenett og andre ferdige nett av tekstilmaterialer.

.1100
.1900
.9010
.9090

- av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer:
- - ferdige fiskenett
- - andre
- ellers:
- - ferdige fiskenett
- - andre

56.09

.0000 Varer fremstilt av garn, av strimler
eller liknende som hewer under posisjon
54.04 eller 54.05, eller av hyssing,
snorer, liner og tau, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted

KAPITTEL 5 7.

GOLVTEPPER OG ANNET GOLVBELEGG AV
TEKSTILMATERIALE.
57.01 Golvtepper og annet golvbelegg av tekstilmateriale, knyttede, ferdige eller
som metervare.

.1000 - av ull eller fine dyrehår
.9000 - av andre tekstilmaterialer
57.02 Golvtepper og annet golvbelegg av tekstilmateriale, vevde, ikke tuftet eller
flokket, ferdige eller som metervare,
herunder "Kelim", "Schumacks", "Karamanie" og liknende håndvevde tepper.

- "Kelim", "Schumacks", "Karamanie" og
liknende håndvevde tepper:
.1010 - - av ull eller fine dyrehår
.1090 - - ellers
.2000 - golvbelegg av kokosfibrer
- andre, med luv, som metervare:
.3100 - - av ull eller fine dyrehår
.3200 av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer
.3900 - - av andre tekstilmaterialer
- andre, med luv, ferdige:
.4100 - - av ull eller fine dyrehår
.4200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer
.4900 - - av andre tekstilmaterialer
- andre, uten luv, som metervare:
.5100 av ull eller fine dyrehår
.5200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer
.5900 - - av andre tekstilmaterialer
- andre, uten luv, ferdige:
.9100 - - av ull eller fine dyrehår
.9200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer
.9900 - - av andre tekstilmaterialer

kg

SITC Nr.

57.04 Golvtepper og annet golvbelegg av filt
av tekstilmateriale, ikke tuftet eller
flokket, ferdige eller som metervare.

.1000 - fliser hvis overflate ikke overstiger
0,3 m 2
.9000 - andre

Mengde

SITC

657-51 57.05 Andre golvtepper og annet golvbelegg av
657-51
657-51

tekstilmateriale, ferdige eller som
metervare.

0010 - av ull eller fine dyrehår
.0090 - ellers

kg
"

659-69
659-69

KAPITTEL 5 8.
SPESIELLE VEVNADER; TUFTEDE TEKSTILSTOFFER;
BLONDER OG KNIPLINGER; TAPISSERIER; POSSEMENT;
657-52 BRODERIER.

657-52
657-52
657-52

58.01 Fløyel-, plysj- og chenillevevnader,
unntatt varer som hewer under posisjon
58.02 eller 58.06.

.1000 - av ull eller fine dyrehår
- av bomull:
.2100 - - veftfloyel og veftplysj, ikke overskåret
.2200 - - kordfløyel, overskåret
.2300 - - annen veftfloyel og veftplysj
657-59 .2400 - - varpfloyel og varpplysj, eping16
(ikke overskåret)
.2500 - - varpfloyel og varpplysj, overskåret
.2600 - - chenillevevnader
- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
.3100 - - veftfloyel og veftplysj, ikke overskåret
.3200 - - kordfløyel, overskåret
.3300 - - annen veftfloyel og veftplysj
.3400 - - varpfloyel og varpplysj, epinglé
(ikke overskåret)
659-21
659-29 .3500 - - varpfloyel og varpplysj, overskåret
.3600 - - chenillevevnader
.9000 - av andre tekstilmaterialer

654-35
652-14
652-15
652-15
652-14
652-15
652-15

653-91
653-93
653-93
653-91
653-93
653-93
654-95

58.02 Håndklefrottd og liknende frottévevnader, unntatt bånd som hewer under
posisjon 58.06; tuftede tekstilstoffer,
unntatt varer som hewer under posisjon
57.03.

- håndklefrott6 og liknende frottévevnader, av bomull:
1100 - - ubleikede
.1900 - - ellers
659-51 .2000 - håndklefrottê og liknende frottévevnader, av andre tekstilmaterialer
3000 - tuftede tekstilstoffer
659-52
659-59

659-30
659-30
659-59

659-51
659-52
659-59
659-51
659-52
659-59
659-51
659-52
659-59

57.03 Golvtepper og annet golvbelegg av tekstilmateriale, tuftet, ferdige eller
som metervare.

.1000 - av ull eller fine dyrehår
.2000 - av nylon eller andre polyamider
.3000 - av andre syntetiske eller kunstige
tekstilmaterialer
.9000 - av andre tekstilmaterialer

Vareslag

58.03 Slyngvevnader, unntatt bånd som hewer
under posisjon 58.06.

.1000 - av bomull
9000 - av andre tekstilmaterialer
58.04 Tyll og
andre nettstoffer, unntatt
vevde eller trikoterte stoffer; blonder
og kniplinger som metervare, bånd eller
motiver.

1000 - tyll og andre. nettstoffer
- blonder og kniplinger, maskinfremstilte:
.2100 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
2900 - - av andre tekstilfibrer
.3000 - blonder og kniplinger, fremstilte for
hånd

652-12
652-13
654-96
654-97

652-11
654-94

656-41

656-42
656-42
656-43

58.05

659-41 .0000 Håndvevde tapisserier av typene Gobeliner, Flandern, Aubusson, Beauvais og
659-42
659-43
659-49

liknende samt håndbroderte tapisserier
(f.eks. "petit point" og korsstingsbroderier), ferdige eller som metervare ..

658-91

58.06 Vevde bånd, unntatt varer som hewer
under posisjon 58.07; bånd uten veft
som består av sammenklebte, parallellagte varptråder ("bolduc").

659-61 .1000 - vevde bånd av fløyel, plysj eller
chenille (herunder håndklefrott6 og
659-61
liknende frottévevnader)

656-11
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Nr.

Vareslag

Mengde

.2000 - andre vevde bånd som inneholder minst
5 vektprosent elastomergarn eller
gummitråder
- andre vevde bånd:
.3100 - - av bomull
.3200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
- - av andre tekstilmaterialer:
.3910 - av jute
.3990 - - - ellers
.4000 - bånd uten veft som består av sammenklebte, parallellagte varptråder
("bolduc")
58.07 Etiketter, merker og liknende varer av
tekstilmateriale, som metervare, bånd
eller tilskåret, ikke broderte.
- vevde:
.1001 - - med ivevde inskripsjoner eller motiver
.1009 - - ellers
.9000 - ellers
58.08 Fletninger som metervare; possementmakerarbeid som metervare uten broderi,
unntatt trikotasje; dusker, pomponger
og liknende varer.
.1000 - fletninger som metervare
.9000 - ellers
58.09
.0000 Vevnader av metalltråd og vevnader av
metallisert garn som hører under posisjon 56.05, av det slag som brukes til
klær, møbelstoff eller liknende, ikke
nevnt eller innbefattet annet sted ....

kg

SITC Nr.

656-12
656-13
656-13
656-13
656-13
656-14

656-21
656-21
656-29

656-32
656-32

KAPITTEL 5 9.

59.02 Kordvev for dekk av høystyrkegarn av
nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskoserayon.
.1000 - av nylon eller andre polyamider
.2000 - av polyestere
.9000 - ellers

59.03 Tekstilstoff impregnert, overtrukket,
belagt eller laminert med plast, unntatt tekstilstoff som hewer under posisjon 59.02.
- med polyvinylklorid:
.1010 - - til fremstilling av tåkapper
- - ellers:
.1091 - - - bordduk
1092 - - - presenningsduk
1099 - - - ellers
- med polyuretan:
.2010 - - til fremstilling av tåkapper
2090 - - ellers
- ellers:
.9010 - - til fremstilling av tåkapper
.9090 - - annet
59.04 Linoleum, også tilskåret; golvbelegg
som bestir av tekstilbunn med belegg,
også tilskåret.
1000 - linoleum
- ellers:
.9100 - - med bunn av nålefilt eller fiberduk
("non-wovens")
.9200 - - med annen tekstilbunn
59.05
0000 Tekstiltapeter

kg

SITC

657-32
657-32
657-32
657-32
657-32
657-32
657-32
657-32

659-12
659-12
659-12
657-35

657-33
657-33
657-33

654-91
59.07 Tekstilstoff som er impregnert, overtrukket eller belagt på annen måte;
malte teaterkulisser, atelierbaktepper
eller liknende, av tekstilvevnad.
.0010 - tekstilstoff impregnert, overtrukket
eller belagt med olje eller preparater på basis av tørrende olje
0090 - ellers

657-34
657-34

59.08
.0000 Veker av vevde, flettede eller strikkede tekstilmaterialer, til lamper, ovner, tennere, lys eller liknende; gassglødenett og rundstrikkede varer til
fremstilling av slike, også impregnerte

657-72

657-40 59.09
.0000 Slanger og liknende varer av tekstilmateriale, også med foring, armering
eller tilbehør av andre materialer ....

657-91

59.10 Drivreimer og transportbånd av tekstilmateriale, også forsterket med metall
eller annet materiale.
.0010 - drivreimer
.0020 - transportbånd

657-92
657-92

TEKSTILSTOFF MED IMPREGNERING, OVERDRAG,
BELEGG ELLER LAMINERT; TEKSTILVARER AV DET
SLAG SOM EGNER SEG TIL INDUSTRIELT BRUK.
59.01 Tekstilstoff overtrukket med naturlige
gummier eller stivelsesholdige stoffer,
av det slag som brukes til fremstilling
av bokpermer eller liknende; kalkerlerret; preparert malerlerret; "rullebook" og liknende stivet tekstilstoff
av det slag som brukes til fremstilling
av hatter.
.1000 - tekstilstoff overtrukket med naturlige gummier eller stivelsesholdige
stoffer, av det slag som brukes til
fremstilling av bokpermer eller
liknende
- ellers:
.9010 - - kalkerlerret
.9090 - - annet

Mengde

59.06 Gummiert tekstilstoff, unntatt tekstilstoff som hører under posisjon 59.02.
.1000 - klebebånd med bredde høyst 20 cm ....
- ellers:
.9100 - - av trikotasje
.9900 - - annet

58.10 Broderier som metervare, bånd eller
motiver.
.1000 - broderier uten synlig bunn
656-51
- andre broderier:
.9100 - - av bomull
656-59
.9200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
656-59
.9900 - - av andre tekstilmaterialer
,,,,,
656-59
58.11
.0000 Tekstilprodukter som metervare, bestående av ett eller flere lag tekstilmateriale sammenføyd med stopningsmateriale, ved sal eller på annen måte, umtatt broderier som hewer under posisjon
58.10

Vareslag

657-31
657-31
657-31

657-93
657-93
657-93

59.11 Tekstilvarer til teknisk bruk.
.1000 - tekstilstoff, filt og vevnad foret
med filt, i forbindelse med ett eller
flere lag av gummi, lær eller annet
materiale, av det slag som brukes til
fremstilling av kardebelag samt liknende stoffer til annen teknisk bruk
.2000 - sikteduk, ferdige eller som metervare
- tekstilstoff og filt, endeløse eller
forsynt med forbindelsesutstyr, av
det slag som brukes i papirmaskiner
eller liknende maskiner (f.eks. for
papirmasse eller asbestsement):
.3100 - - med vekt under 650 gram pr. m 2 ....
.3200 - - med vekt minst 650 gram pr. m 2 ....
.4000 - presseduk av det slag som nyttes i
oljepresser eller liknende, herunder
presseduk av menneskehår
- ellers:
.9001 - - filterposer og liknede til renseanlegg

657-73
657-73

657-73
657-73
657-73
657-73
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Nr.

Vareslag

Mengde

.9002 - - maskinpakninger
.9009 - - ellers

1,19

SITC Nr.

vindjakker og liknende varer av trikotasje, for damer eller piker, unntatt
varer som limier under posisjon 61.04.

60.01 Fløyel- og plysjstoffer, herunder stoffer med lang luv og frottéstoffer, av

trikotasje.

.2210 .2290 .2900 .9100 .9200 .9900 -

60.02 Andre stoffer av trikotasje.
- av bredde høyst 30 cm, som inneholder
minst 5 vektprosent elastomergarn
eller gummitråd:
.1010 - - som inneholder gummitråd
- - ellers:
.1020 - - - av syntetiske
eller
kunstige
filamenter
- andre
.1090 - andre av bredde høyst 30 cm:
.2010 - - av syntetiske eller kunstige filamenter
.2090 - - andre
- av bredde over 30 cm , som inneholder
minst 5 vektprosent elastomergarn
eller gummitråd:
.3010 - - som inneholder gummitråd
- - ellers:
.3020 - - - av syntetiske
eller
kunstige
filamenter
.3090 - - - andre
- andre stoffer, varpstrikket (herunder
stoffer fremstilt på galonstrikkemaskiner):
.4100 - - av ull eller fine dyrehår
.4200 - - av bomull
- - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
.4310 - - - av
syntetiske
eller kunstige
filamenter
.4390 - - - andre
.4900 - - ellers
- andre:
.9100 - - av ull eller fine dyrehår
.9200 - - av bomull
- - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
.9310 - - - av syntetiske eller kunstige
filamenter
.9390 - - - andre
.9900 - - ellers

KAPITTEL 6 1.
KUM OG TILBEHØR TIL KLÆR, AV TRIKOTASJE.

SITC

kg,

stk. 844-10
.1000 - av ull eller fine dyrehår
844-10
"
.2000 - av bomull
.3000 - av syntetiske eller kunstige tekstil844-10
fibrer
844-10
.9000 - av andre tekstilmaterialer

TRIKOTERTE STOFFER.

stoffer med lang luv
stoffer med uoppskåret luv:
- av bomull
- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
- - av syntetiske eller kunstige
filamenter
- - ellers
- av andre tekstilmaterialer
ellers:
- av bomull
- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
- av andre tekstilmaterialer

Mengde

657-73 61.02 Ytterfrakker, kjørefrakker, kåper, kap657-73
per, anorakker (herunder skijakker),

KAPITTEL 6 0.

.1000 .2100 -

Vareslag

655-11
655-12

61.03 Dresser, ensembler, jakker, blazere,
bukser, også med frontstykke og seler,
knebukser og shorts (unntatt badebukser), av trikotasje, for herrer eller

gutter.

655-12
655-12
655 12
655-19
655-19
655 19

655-21
655-21
655-21

- dresser:
.1100 - - av ull eller fine dyrehår
.1200 - - av syntetiske tekstilfibrer
.1900 - - av andre tekstilmaterialer
- ensembler:
.2100 - - av ull eller fine dyrehår
.2200 - - av bomull
.2300 - - av syntetiske tekstilfibrer
.2900 - - av andre tekstilmaterialer
- jakker og blazere:
.3100 - - av ull eller fine dyrehår
.3200 - - av bomull
.3300 - - av syntetiske tekstilfibrer
.3900 - - av andre tekstilmaterialer
- bukser, også med frontstykke og
seler, knebukser og shorts:
.4100 - - av ull eller fine dyrehår
.4200 - - av bomull
.4300 - - av syntetiske tekstilfibrer
.4900 - - av andre tekstilmaterialer

61.04 Drakter, ensembler, jakker,
kjoler,
skjørt, bukseskjørt, bukser, også med
frontstykke og seler, knebukser og
shorts (unntatt badedrakter), av trikotasje, for damer eller piker.
- drakter:
655-22 .1100 - - av ull eller fine dyrehår
.1200 - - av bomull
655-22 .1300 - - av syntetiske tekstilfibrer
655-22 .1900 - - av andre tekstilmaterialer
- ensembler:
.2100 - - av ull eller fine dyrehår
.2200 - - av bomull
.2300 - - av syntetiske tekstilfibrer
655-23
655-23 .2900 - - av andre tekstilmaterialer
- jakker:
.3100 - - av ull eller fine dyrehår
.3200 - - av bomull
655-23 • 3300 - - av syntetiske tekstilfibrer
655-23 .3900 - - av andre tekstilmaterialer
- kjoler:
655-23
.4100 - - av ull eller fine dyrehår
655-29 4200 - - av bomull
655-29 .4300 - - av syntetiske tekstilfibrer
.4400 - - av kunstige tekstilfibrer
.4900 - - av andre tekstilmaterialer
- skjørt og bukseskjørt:
65529 .5100 - - av ull eller fine dyrehår
655-29 5200 - - av bomull
655-29 .5300 - - av syntetiske tekstilfibrer
.5900 - - av andre tekstilmaterialer
- bukser, også med frontstykke og
seler, knebukser og shorts:
.6100 - - av ull eller fine dyrehår
.6200 - - av bomull
.6300 - - av syntetiske tekstilfibrer
.6900 - - av andre tekstilmaterialer

843-21
843-21
843-21
843-22

843-22
843-22
843-22

843-23
843-23
843-23
843-23
843-24
843-24
843-24

843-24

655-21
655-21

61.01 Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper,
anorakker (herunder skijakker), vind61.05
jakker og liknende varer av trikotasje,
for herrer eller gutter, unntatt varer
.1000
som hewer under posisjon 61.03.
kg,
.1000 - av ull eller fine dyrehår
stk. 843-10 .2000
fibrer
H
.2000 - av bomull
843-10
.9000
.3000 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
"
843-10
.9000 - av andre tekstilmaterialer
"
843-10

Skjorter av trikotasje, for herrer
eller gutter.

844-21
844-21
844-21
844-21
844-22
844-22
844-22
844-22
844-23
844-23
844-23
844-23
844-24
844-24
844-24
844-24
844-24
844-25
844-25
844-25
844-25
844-26
844-26
844-26
844-26

- av bomull
- av syntetiske eller kunstige tekstil-

843-71

- av andre tekstilmaterialer

843-79
843-79
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Vareslag

Mengde

SITC Nr.

61.06 Bluser, skjorter og skjortebluser av
kg,
trikotasje, for damer eller piker.
stk. 844-70
.1000 - av bomull
.2000 - av syntetiske eller kunstige tekstil844-70
fibrer
844-70
.9000 - av andre tekstilmaterialer
61.07 Underbukser, truser, nattskjorter,
pyjamaser, badekåper, slåbroker og liknende varer av trikotasje, for herrer
eller gutter.
- underbukser og truser:
- av bomull
.1100
.1200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.1900 - - av andre tekstilmaterialer
- nattskjorter og pyjamaser:
.2100 - - av bomull
.2200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.2900 - - av andre tekstilmaterialer
- ellers:
.9100 - - av bomull
.9200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.9900 - - av andre tekstilmaterialer

843-81
843-81
843-81
843-82
843-82
843-82
843-89
843-89
843-89

61.08 Underkjoler, underskjort, underbukser
truser, nattkjoler, pyjamaser, neglisj der, badekåper, morgenkåper og liknende varer av trikotasje, for damer
eller piker.
- underkjoler og underskjørt:
.1100 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.1900 - - av andre tekstilmaterialer
- underbukser og truser:
.2100 - - av bomull
.2200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.2900 - - av andre tekstilmaterialer
- nattkjoler og pyjamaser:
.3100 - - av bomull
.3200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.3900 - - av andre tekstilmaterialer
- ellers:
.9100 - - av bomull
.9200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.9900 - - av andre tekstilmaterialer
-

844-81
844-81
844-82
844-82
844-82
844-83
844-83
844-83
844-89
844-89
844-89

61.09 T-skjorter, singleter og andre undertrøyer, av trikotasje.
.1000 - av bomull
- av andre tekstilmaterialer:
.9010 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.9090 - - ellers

845-40
845-40
845-40

61.10 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og liknende varer, av
trikotasje.
.1000 - av ull eller fine dyrehår
.2000 - av bomull
.3000 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.9000 - av andre tekstilmaterialer
61.11 Babyklær og tilbehør dertil, av trikotasje.
- av ull eller fine dyrehår:
.1010 - - hansker, vanter og votter
.1090 - - ellers
- av bomull:
.2010 - - hansker, vanter og votter
.2090 - - ellers
- av syntetiske tekstilfibrer:
.3010 - - hansker, vanter og votter
.3020 - - strømper, sokker og liknende, av
syntetiske filamenter
.3090 - - ellers

845-30
845-30
845-30
845-30

kg,
par 845-12
kg
845-12
kg,
par 845-12
kg
845-12
kg,
par 845-12
kg
"

845-12
845-12

Vareslag

- av andre tekstilmaterialer:
.9010 - - hansker, vanter og votter
.9090 - - ellers

Mengde

SITC

kg,
par 845-12
kg
845-12

61.12 Treningsdrakter, skidresser, badedrakter og badebukser, av trikotasje.
- treningsdrakter:
kg,
.1100 - - av bomull
stk. 845-91
.1200 - - av syntetiske tekstilfibrer
"
845-91
.1900 av andre tekstilmaterialer
845-91
.2000 - skidresser
845-92
- badedrakter og badebukser for herrer
eller gutter:
- - av syntetiske tekstilfibrer:
.3110 - - - gjort elastiske ved hjelp av gummitråder
845-62
.3190 - - - ellers
845-62
- - av andre tekstilmaterialer:
.3910 - - - gjort elastiske ved hjelp av gummitråder
845-62
3990 - - - ellers
845-62
- badedrakter for damer eller piker:
- - av syntetiske tekstilfibrer:
.4110 - - - gjort elastiske ved hjelp av gum845-64
mitråder
845-64
4190 - - - ellers
- - av andre tekstilmaterialer:
.4910 - - - gjort elastiske ved hjelp av gummitråder
845-64
.4990 - - - ellers
845-64
61.13 Klær fremstilt av trikotasje som filmier
under posisjon 59.03, 59.06 eller 59.07.
- fremstilt av gummiert trikotasje:
.0011 - - våtdrakter og tørrdrakter for
dykking eller seiling
845-24
.0019 - - ellers
845-24
0090 - andre
kg 845-24
Andre klær av trikotasje.
- av ull eller fine dyrehår
845-99
- av bomull
845-99
- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
845-99
.9000 - av andre tekstilmaterialer
845-99

61.14
1000
.2000
.3000

61.15 Strømpebukser, strømper, sokker og liknende, herunder strømper som brukes av
personer med åreknuter, og fottøy uten
påsatt såle, av trikotasje.
- strømpebukser:
- - av syntetiske tekstilfibrer hvor
det enkelte garn har en lengdevekt
som er mindre enn 67 desitex:
.1110 - - - gjort elastiske ved hjelp av gum- kg,
mitråder
stk. 846-21
.1190 - - - ellers
846-21
- - av syntetiske tekstilfibrer hvor
det enkelte garn har en lengdevekt
som er minst 67 desitex:
.1210 - - - gjort elastiske ved hjelp av gummitråder
846-21
.1290 - ellers
846-21
- - av andre tekstilmaterialer:
.1910 - - - gjort elastiske ved hjelp av gummitråder
846-21
.1990 - - - ellers
stk. 846-21
- strømper og knestrømper for damer
hvor det enkelte garn har en lengdevekt som er mindre enn 67 desitex:
.2010 - - strømper som brukes av personer med kg,
åreknuter
par 846-22
- - andre:
.2020 - - - gjort elastiske ved hjelp av gummitråder
846-22
- - - ellers:
2030 - - - - av syntetiske filamenter
846-22
- andre
.2090 - 846-22
- ellers:
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Vareslag

Nr.

Mengde

- - av ull eller fine dyrehår:
.9110 - - - gjort elastiske ved hjelp av gum- kg,
mitråder
nar
.9190 - - - ellers
- - av bomull:
.9210 - - - gjort elastiske ved hjelp av gummitråder
.9290 - - - ellers
- - av syntetiske tekstilfibrer:
.9310 - - - gjort elastiske ved hjelp av gummitråder
.9320 - - - av syntetiske filamenter
.9390 - - - ellers
- - av andre tekstilmaterialer:
.9910 - - - gjort elastiske ved hjelp av gummitråder
.9990 - - - ellers
61.16

.1011
.1019
.1091
.1099
.9100
.9200
.9300
.9900
61.17
.1000
.2000
.8010
.8090
.9010
.9090

SITC Nr.

846-29
846-29
846-29
846-29
846-29
846-29
846-29
846-29
846-29

Hansker, vanter og votter av trikotasje.

- hansker, impregnerte, overtrukkede
eller belagte med plast eller gummi:
- - med gummi:
- - - arbeidshansker og -votter
- - - ellers
- - med plast:
- - - arbeidshansker og -votter
- - - ellers
- andre:
- - av ull eller fine dyrehår
av bomull
- - av syntetiske tekstilfibrer
- - av andre tekstilmaterialer

846-91
846-91
846-91
846-91
846-92
846-92
846-92
846-92

Annet ferdig tilbehør til klær, av trikotasje; deler til klær eller deler til
tilbehør til klær, av trikotasje.
- sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, kg,
slør og liknende
stk 846-93
- slips og liknende
"
846-94
- annet tilbehør:
- - gjort elastiske ved hjelp av gummitråder
kg
846-99
- - ellers
U
846-99
- deler:
- - gjort elastiske ved hjelp av gummitrader
846-99
- - ellers
846-99

KAPITTEL 6 2.
KLAR

OG TILBEHØR TIL KLAR, UNNTATT TRIKOTASJE.

62.01

.1100
.1200
.1300
.1900
.9100
.9200
.9300
.9900
62.02

.1100
.1200
.1300
.1900

Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper,
anorakker (herunder skijakker), vindjakker og liknende varer for herrer
eller gutter, unntatt varer som hewer
under posisjon 62.03.

- ytterfrakker, regnfrakker, kjørefrakker, kapper og liknende varer:
kg,
- - av ull eller fine dyrehår
stk.
- - av bomull
- - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
- - av andre tekstilmaterialer
- ellers:
- - av ull eller fine dyrehår
- - av bomull
av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
- - av andre tekstilmaterialer

841-11
841-12
841-12
841-12
841-19
841-19
841-19
841-19

Ytterfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper, anorakker (herunder skijakker),
vindjakker og liknende varer for damer
eller piker, unntatt varer som hewer
under posisjon 62.04.

- ytterfrakker, regnfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper og liknende varer:
- - av ull eller fine dyrehår
- - av bomull
- - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
av andre tekstilmaterialer

842-11
842-11
842-11
842-11

Vareslag

- ellers:
.9100 - - av ull eller fine dyrehår
9200 av bomull
.9300 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.9900 av andre tekstilmaterialer
62.03

SITC

kg,
stk. 842-19
"
842-19
842-19
842-19

Dresser, ensembler, jakker, blazere,
bukser, også med frontstykke og seler,
knebukser og shorts (unntatt badebukser), for herrer eller gutter.

- dresser:
1100 - - av ull eller fine dyrehår
.1200 - - av syntetiske tekstilfibrer
.1900 - - av andre tekstilmaterialer
- ensembler:
2100 - - av ull eller fine dyrehår
.2200 - - av bomull
.2300 av syntetiske tekstilfibrer
.2900 - - av andre tekstilmaterialer
- jakker og blazere:
.3100 - - av ull eller fine dyrehår
3200 - - av bomull
.3300 - - av syntetiske tekstilfibrer
.3900 - - av andre tekstilmaterialer
- bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts:
- - av ull eller fine dyrehår:
4101 - - - shorts
4109 - - - andre
- - av bomull:
4201 - - - shorts
.4209 - - - andre
- - av syntetiske tekstilfibrer:
.4301 - - - shorts
.4309 - - - andre
- - av andre tekstilmaterialer:
4901 - - - shorts
4909 - - - andre
62.04

Mengde

841-21
841-22
841-22
841-23
841-23
841-23
841-23
841-30
841-30
841-30
841-30

841-40
841-40
841-40
841-40
841-40
841-40
841-40
841-40

Drakter, ensembler, jakker,
kjoler,
skjørt, bukseskjørt, bukser, også med
frontstykke og seler, knebukser og
shorts (unntatt badedrakter), for damer
eller piker.

.2100 .2200 .2300 .2900 .3100 .3200 .3300 .3900 4100 .4200 4300 4400 .4900 5100 .5200 5300 5900 1100
.1200
.1300
.1900

.6101 .6109 .6201 .6209 6301 .6309 6901 .6909 -

drakter:
- av ull eller fine dyrehår
av bomull
- av syntetiske tekstilfibrer
- av andre tekstilmaterialer
ensembler:
- av ull eller fine dyrehår
- av bomull
- av syntetiske tekstilfibrer
- av andre tekstilmaterialer
jakker:
- av ull eller fine dyrehår
- av bomull
av syntetiske tekstilfibrer
- av andre tekstilmaterialer
kjoler:
- av ull eller fine dyrehår
- av bomull
- av syntetiske tekstilfibrer
- av kunstige tekstilfibrer
av andre tekstilmaterialer
skjørt og bukseskjørt:
- av ull eller fine dyrehår
- av bomull
- av syntetiske tekstilfibrer
- av andre tekstilmaterialer
bukser, også med frontstykke og
seler, knebukser og shorts:
- av ull eller fine dyrehår:
- - shorts
- - andre
- av bomull:
- - shorts
- - andre
- av syntetiske tekstilfibrer:
- - shorts
- - andre
- av andre tekstilmaterialer:
- - shorts
- - andre

842-21
842-21
842-21
842-21
842-22
842-22
842-22
842-22
842-30
842-30
842-30
842-30
842-40
842-40
842-40
842-40
842-40
842-50
842-50
842-50
842-50

842-60
842-60
842-60
842-60
842-60
842-60
842-60
842-60
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Vareslag

62.05 Skjorter for herrer eller gutter.

.1000 - av ull eller fine dyrehår
.2000 - av bomull
.3000 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.9000 - av andre tekstilmaterialer

Mengde
kg,
stk

SITC Nr.

841 59
841-51
841-59
841-59

62.06 Bluser, skjorter og skjortebluser, for
damer eller piker.

.1000
.2000
.3000
.4000

-

av silke eller silkeavfall
av ull eller fine dyrehår
av bomull
av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.9000 - av andre tekstilmaterialer

842-70
842-70
842 70
842-70
842-70

62.07 Singleter og liknende undertrøyer,
underbukser, truser, nattskjorter,
pyjamaser, badekåper, slåbroker og liknende varer for herrer eller gutter.

- underbukser og truser:
.1100 - - av bomull
.1900 - - av andre tekstilmaterialer
- nattskjorter og pyjamaser:
.2100 - - av bomull
.2200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.2900 - - av andre tekstilmaterialer
- ellers:
.9100 - - av bomull
.9200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.9900 - - av andre tekstilmaterialer

841-61
841 61
841-62
841 62
841-62
841 69
841 69
841 69

.1090 - - ellers
- av bomull:
.2010 - - undertøy
.2020 - - tilbehør til klær
.2090 .3010 .3020 -

- ellers
av syntetiske tekstilfibrer:
- undertøy
- tilbehør til klær

.3090 .9010 .9020 -

- ellers
av andre tekstilmaterialer:
- undertøy
- tilbehør til klær

.9090 - - ellers
62.10 Klar fremstilt av tekstilstoff som hewer under posisjon 56.02, 56.03, 59.03,
59.06 eller 59.07.

- av tekstilstoff som hører under posisjon 56.02 eller 56.03:

.1010 - - med impregnering eller belegg av kg,
stk.
gummi, plast eller liknende
- - annet:
.1020 - - - undertøy for damer, piker og småbarn
.1090 - - - ellers
.2000 - andre klær av det slag som er beskrevet i varenumrene 62.01.1100 62.01.1900
.3000 - andre klær av det slag som er beskrevet i varenumrene 62.02.1100 62.02.1900
.4000 - andre klær for herrer eller gutter
.5000 - andre klær for damer eller piker

SITC

845-21
845-21
845-21
845-22
845-23
845-22
845-23

62.11 Treningsdrakter, skidresser, badedrakter og badebukser; andre klær.

- badedrakter og badebukser:
.1100 - - for herrer eller gutter
.1200 - - for damer eller piker
.2000 - skidresser
- andre klær for herrer eller gutter:
.3100 - - av ull eller fine dyrehår
.3200 - - av bomull
.3300 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.3900 - - av andre tekstilmaterialer
- andre klær for damer eller piker:
.4100 - - av ull eller fine dyrehår
.4200 - - av bomull
.4300 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.4900 - - av andre tekstilmaterialer

.1000
.2000
.3000
.9000
842-81
842-81
842-82
842-82
842-82
842-89
842-89
842-89

62.09 Babyklær og tilbehør dertil.

- av ull eller fine dyrehår:
.1010 - - undertøy
.1020 - - tilbehør til klær

Mengde

845-61
845-63
845-81
845-87
845-87
845-87
845-87
845-89
845-89
845-89
845-89

62.12 Bysteholdere, hofteholdere, korsetter,
seler, sokkeholdere og liknende varer
samt deler dertil, også av trikotasje.

62.08 Singleter og liknende undertrøyer,
underkjoler, underskjørt, underbukser,
truser, nattkjoler, pyjamaser, neglisideri badekåper, morgenkåper og liknende varer for damer eller piker.

- underkjoler og underskjørt:
.1100 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.1900 - - av andre tekstilmaterialer
- nattkjoler og pyjamaser:
.2100 - - av bomull
.2200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.2900 av andre tekstilmaterialer
- ellers:
.9100 - - av bomull
.9200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.9900 - - av andre tekstilmaterialer

Vareslag

-

bysteholdere
hofteholdere og pantyer
korseletter
ellers

845-51
845-52
845-52
845-52

62.13 Lommetørklær.

.1000 - av silke eller silkeavfall
.2000 - av bomull
.9000 - av andre tekstilmaterialer
62.14 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer,
slør og liknende varer.

.1000
.2000
.3000
.4000
.9000

-

av
av
av
av
av

silke eller silkeavfall
ull eller fine dyrehår
syntetiske tekstilfibrer
kunstige tekstilfibrer
andre tekstilmaterialer

kg
"

846-11
846-11
846-11

kg,
stk. 846-12
"
846-12
846-12
846-12
846-12

62.15 Slips og liknende varer.

845-11
kg 845-11
kg,
stk. 845-11
845-11
kg 845-11
kg,
stk. 845-11
845-11
kg 845-11
kg,
stk. 845-11
845-11
kg 845-11
kg,
stk. 845-11

.1000 - av silke eller silkeavfall
.2000 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
.9000 - av andre tekstilmaterialer

846-13
846-13
846-13

62.16 Hansker, vanter og votter.

.0010 - av syntetiske eller kunstige tekstil- kg,
fibrer
par 846-14
- ellers:
.0091 - - arbeidshansker og -votter, overtrukket med eller dyppet i plast
846-14
.0095 - - andre arbeidshansker og -votter
846-14
.0099 - - andre hansker, vanter og votter
846-14
62.17 Annet ferdig tilbehør til klær; deler
til klær eller deler til tilbehør til
klær, unntatt deler som hewer under
posisjon 62.12.

.1010
.1020
.1090
.9000

- tilbehør:
- - strømper og sokker, unntatt trikotasje:
- - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
- - - ellers
- - annet tilbehør
kg
- deler
"

846-19
846-19
846-19
846-19
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Vareslag

Mengde

SITC Nr.

KAPITTEL 6 3.

I. ANDRE FERDIGE TEKSTILVARER.

63.02 Sengelinnet, dekketøy, toalett- og
kjøkkenhåndklær og liknende.
.1000 - sengelinnet av trikotasje
- annet sengelinnet, trykt:
.2100 - - av bomull
- - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
.2210 - av fiberduk ("non-wovens")
.2290 - - - ellers
.2900 - - av andre tekstilmaterialer
- annet sengelinnet:
.3100 - - av bomull
- - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
.3210 - av fiberduk ("non-wovens")
.3290 - - - ellers
.3900 - - av andre tekstilmaterialer
.4000 - dekketøy av trikotasje
- annet dekketøy:
.5100 - - av bomull
.5200 - - av lin
- - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
.5310 - - - av fiberduk ("non-wovens")
.5390 - - - ellers
.5900 - - av andre tekstilmaterialer
.6000 - toalett- og kjøkkenhåndklær og liknende av håndklefrottê eller liknende
frottévevnader, av bomull
- ellers:
.9100 - - av bomull
.9200 - - av lin
- - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
.9310 - - - av fiberduk ("non-wovens")
.9390 - - - ellers
.9900 - - av andre tekstilmaterialer
63.03 Gardiner (herunder draperier) og rullegardiner; gardinkapper og sengeforheng.
- trikoterte:
.1100 - - av bomull
.1200 - - av syntetiske tekstilfibrer
.1900 - - av andre tekstilmaterialer
- ellers:
- - av bomull:
.9110 - - - rullegardiner
.9190 - - - annet
- - av syntetiske tekstilfibrer:
.9210 - - - rullegardiner
.9290 - - - annet
- - av andre tekstilmaterialer:
.9910 - - - rullegardiner
.9990 - - - annet
63.04 Andre utstyrsvarer, unntatt de som
hewer under posisjon 94.04.
- sengetepper:
.1100 - - av trikotasje
- - andre:
.1910 - - - av fiberduk
.1990 - ellers

Mengde

- ellers:
.9100 - - av trikotasje
kg
.9200 - - av bomull, unntatt av trikotasje
"
.9300 - - av syntetiske tekstilfibrer, unntatt av trikotasje
.9900 - - av andre tekstilmaterialer, unntatt
av trikotasje

ANDRE FERDIGE TEKSTILVARER; SETT; BRUKTE KLÆR
OG ANDRE BRUKTE TEKSTILVARER; FILLER.

63.01 Tepper og pledd.
.1000 - tepper med elektrisk oppvarming
.2000 - tepper (unntatt tepper med elektrisk
oppvarming) og pledd av ull eller
dyrehår
.3000 - tepper (unntatt tepper med elektrisk
oppvarming) og pledd av bomull
.4000 - tepper (unntatt tepper med elektrisk
oppvarming) og pledd av syntetiske
tekstilfibrer
.9000 - andre tepper og pledd

Vareslag

kg

775-85

.1010
.1090

658-33
658-39

.2010
.2090

658-43
658-43
658-43
658-42
658-43
658-43
658-43
658-44
658-45
658-46
658-46
658-46
658-46
658-47
658-47
658-48
658-48
658-48
658-48

658-51
658-51
658-51
658-51
658-51
658-51
658-51
658-51
658-51

658-52
658-52
658-52

658-59
658-59

som emballasje.

658-32

658-42

658-59
658-59

63.05 Sekker og poser, av det slag som brukes

658-31

658-41

SITC

.3110
.3190
.3910
.3920
.3990
.9010
.9020
.9090

- av jute eller av andre tekstilfibrer
av bast som hører under posisjon
53.03:
- - av jute
- - andre
- av bomull:
- - av trikotasje
- - ellers
- av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer:
- - av strimler av polyetylen eller
polypropylen eller liknende:
- - - av trikotasje
- - - ellers
- - ellers:
- av trikotasje
- - - av fiberduk
- - - andre
- av andre tekstilmaterialer:
- - av trikotasje
- - ellers:
- - - av hamp eller papirgarn
- - - andre

63.06 Presenninger, seil til båter, seilbrett
eller seilvogner, markiser, telt og
campingartikler.
- presenninger og markiser:
.1100 - - av bomull
.1200 - - av syntetiske tekstilfibrer
.1900 - - av andre tekstilmaterialer
- telt:
- - av bomull:
.2101 - - - turtelt av vekt høyst 6 kg pr.
stk. komplett
.2109 - - - andre
- - av syntetiske tekstilfibrer:
.2201 - - - turtelt av vekt høyst 6 kg pr.
stk. komplett
.2209 - - - andre
.2900 - - av andre tekstilmaterialer
- seil:
.3100 - - av syntetiske tekstilfibrer
.3900 - - av andre tekstilmaterialer
- luftmadrasser:
.4100 - - av bomull
.4900 av andre tekstilmaterialer
- ellers:
.9100 - - av bomull
- - av andre tekstilmaterialer:
.9910 - - - av fiberduk
.9990 - - - ellers
63.07 Andre ferdige varer, herunder snittmonstre.
- golvkluter, skurekluter, oppvaskkluter, stovkluter og liknende kluter
til rengjøring:
.1010 - - av trikotasje
.1020 - - av fiberduk ("non-wovens")
.1090 - - ellers
- redningsvester og livbelter:
- - av trikotasje:
.2010 - - - av elastikktrikotasje eller gummiert trikotasje
.2020 - andre
.2090 - - ellers
- ellers:
- - av trikotasje:
.9010 - - - av elastikktrikotasje eller gummiert trikotasje
.9020 - - - andre
- - ellers:
.9040 - - - paraply- og parasolltrekk
.9090 - - - andre

658-11
658-11
658-12
658-12

658-13
658-13
658-13
658-13
658-13
658-19
658-19
658-19

658-21
658-21
658-21
kg,
stk. 658-22
658-22
"
658-22
658-22
658-22
kg
658-23
"
658-23
kg,
stk. 658-24
"
658-24
kg

658-29
658-29
658-29

658-92
658-92
658-92

658-93
658-93
658-93

658-93
658-93
658-93
658-93
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Nr.

Vareslag

SITC Nr.

Mengde

II. SETT.
63.08
.0000 Sett som består av vevnader og garn,
også med tilbehør, til fremstilling av
tepper, tapisserier, broderte bordduker
eller servietter, eller liknende tekstilvarer, i pakninger for detaljsalg .

kg

658-99

63.10 Nye eller brukte filler, avfall fra
tauverk samt utslitte varer av tauverk,
av tekstilmateriale.
.1000 - sortert
.9000 - ellers

269-02
269-02

851-11
851-11

64.05 Annet fottøy.
- med overdel av lær eller kunstlær:
.1010 - - med yttersåle av tre
.1090 - - ellers
- med overdel av tekstilmateriale:
.2010 - - med yttersåle av tre
.2090 - - ellers
- ellers:
.9010 - - dykkerstøvler
- - andre:
.9020 - - - helt av tre eller med yttersåle
av tre
.9090 - - - ellers

269-01

KAPITTEL 64.

FOTTØY, GAMASJER OG LIKNENDE; DELER DERTIL.
64.01 Vanntett fottøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast, og hvor overdelen verken er festet til sålen eller
satt sammen med semi, nagler, stifter,
skruer, plugger eller liknende.
- fottøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall: kg,
.1010 - - med yttersåle og overdel av plast . par
.1090 - - ellers
- annet fottøy:
- - som dekker kneet:
.9110 - - - med yttersåle og overdel av plast
.9190 - - - ellers
- - som dekker ankelen, men ikke kneet:
.9210 - - - med yttersåle og overdel av plast
.9290 - - - ellers
- - ellers:
.9910 - - - med yttersåle og overdel av plast
.9990 - - - ellers

851-31
851-31
851-31
851-31
851-31
851-31

64.02 Annet fottøy med yttersåle og overdel
av gummi eller plast.
- sportsfottøy:
- - skistøvler:
.1110 - - - med yttersåle og overdel av plast
851-21
.1190 - - - ellers
851-21
- - ellers:
.1910 - - - med yttersåle og overdel av plast
851-23
.1990 - - - ellers
851-23
- fottøy med overdel av stropper eller
reimer som er festet til sålen med
plugger:
.2010 - - med yttersåle og overdel av plast .
55
.2090 - - ellers
33
- annet fottøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall:
.3010 - - med yttersåle og overdel av plast .
851-13
.3090 - - ellers
851-13
- annet fottøy:
- - som dekker ankelen:
.9110 - - - med yttersåle og overdel av plast
851-32
.9190 - - - ellers
851-32
- - ellers:
.9910 - - - med yttersåle og overdel av plast
851-32
.9990 - - - ellers
851-32

F

64.03 Fottøy med yttersåle av gummi, plast,
lær eller kunstlær og overdel av lær.
- sportsfottøy:
.1100 - - skistøvler
851-22
.1900 - - ellers
851-24
.2000 - fottøy med yttersåle av lær, og overdel bestående av lærreimer som omslutter vrista og stortåa
851-41
.3000 - fottøy med trebunn, uten innvendig
såle og uten innebygget beskyttelseståkappe av metall
"
851-42

Mengde

.4000 - annet fottøy med innebygget beskytt- k g ,
par
elseståkappe av metall
- annet fottøy med yttersåle av lær:
.5100 - - som dekker ankelen
.5900 - - ellers
- annet fottøy:
.9100 - - som dekker ankelen
.9900 - - ellers
64.04 Fottøy med yttersåle av gummi, plast,
lær eller kunstlær og overdel av tekstilmateriale.
- fottøy med yttersåle av gummi eller
plast:
.1100 - - sportsfottøy; tennissko, basketballsko, gymnastikksko, treningssko
og liknende
.1900 - - ellers
.2000 - fottøy med yttersåle av lær eller
kunstlær

III. BRUKTE KLAR OG BRUKTE TEKSTILVARER;
FILLER.
63.09
.0000 Brukte klær og andre brukte varer

Vareslag

64.06 Deler til fottøy; lose innleggssåler,
kippekapper og liknende innlegg; gamasjer, leggings og liknende varer samt
deler dertil.
- overdeler og deler dertil, unntatt
stive hæl- og tåkapper:
.1010 - - nåtlinger
.1090 - - ellers
.2000 - yttersåler og hæler av gummi eller
plast
- ellers:
.9100 - - av tre
- - av andre materialer:
.9901 - - - innleggssåler, kippekapper og liknende innlegg
.9902 - - - gamasjer og støveltrekk, korte
eller lange (f.eks. "osterdalssokker"), av tekstilmateriale
.9909 - - - ellers

SITC

851-15
851-48
851-48
851-48
851-48

851-25
851-51
851-52

851-49
851-49
851-59
851-59
851-70
851-70
851-70

kg
"

851-90
851-90
851-90
851-90
851-90

kg,
par 851-90
kg
851-90

KAPITTEL 65.

HODEPLAGG OG DELER DERTIL.
65.01
.0000 Hatteemner av filt (filtstumper), verken formpresset eller med tildannet
brem; plane og sylindriske hatteemner
av filt

657-61

65.02
.0000 Hatteemner, flettede eller fremstilt
ved sammensetting av strimler av ethvert materiale, verken formpressede
eller med tildannet brem og heller ikke
fÖrede f.)11er garnerte

657-62

65.03
.0000 Hatter og andre hodeplagg av filt, fremstilt av de hatteemner som hewer under
posisjon 65.01, også f6rede eller
kg,
garnerte
stk. 848-41
65.04
.0000 Hatter og andre hodeplagg , flettede
eller fremstilt ved sammensetting av
strimler av ethvert materiale, også
fÖrede eller garnerte

848-42

77
Nr.

Mengde

Vareslag

SITC Nr.

65.05 Hatter og andre hodeplagg av trikotasje
eller av blonder, kniplinger, filt
eller andre tekstilmetervarer (men ikke
strimler), også fÖrede eller garnerte;
hårnett av ethvert materiale, også forede eller garnerte.

.9000 - ellers

GLIMMER ELLER LIKNENDE MATERIALER; KERAMISKE
PRODUKTER; GLASS OG GLASSVARER.

848-44

beskyttelseshodeplagg
ellers:
- av gummi eller plast
- av pelsskinn
- av andre materialer

848-45
848-49
848-49

65.07
. 0000 Svettereimer, fÖr, trekk, underformer,
hattestell, lueskygger og hakereimer,
til hodeplagg

kg 848-48

KAPITTEL 6 6.
PARAPLYER, PARASOLLER, SPASERSTOKKER, SITTESTOKKER, SVEPER, RIDEPISKER OG DELER DERTIL.
66.01 Paraplyer og parasoller (herunder stokkparaplyer, hageparasoller og liknende). kg,

.1000 .9100 .9900 -

hageparasoller eller liknende
ellers:
- med teleskopisk skaft
- andre

66.02
.0000 Spaserstokker, sittestokker,
ridepisker og liknende

stk 899-41
899-41
899-41
sveper,

kg

899-42

68.01 Gatestein, kantstein og heller av naturlig stein (unntatt skifer).

0001 - gatestein
.0002 - kantstein og heller

.1000 - håndtak
899-49
.2000 - paraplystell, også montert på skaft
(stokk)
899-49
.9000 - ellers
899-49

.1000 - fliser, terninger og liknende varer,
også kvadratiske eller rektangulære,
hvis største overflate kan omsluttes
av et kvadrat der sidene er mindre
enn 7 cm; kunstig fargede korn,
splinter og pulver
- annen monument- eller bygningsstein
og varer derav, bare hogd eller sagd,
med en flat eller jevn overflate:
.2100 - - marmor, travertin og alabast
.2200 - - annen kalkholdig stein
2300 - - granitt
.2900 - - annen stein
- ellers:
.9100 - - marmor, travertin og alabast
.9200 - - annen kalkholdig stein
.9300 - - granitt
.9900 - - annen stein

.1000 - av plast
.9000 - av andre materialer
67.03
. 0000 Menneskehår, parallellagt med rotendene
i samme retning, tynnet, bleiket eller
bearbeidd på annen måte; ull, andre
dyrehår eller tekstilmaterialer, bearbeidd for parykkmakerarbeid

.1091
.1099
899-92
.2100
.2200

899-94

.1100
.1900
.2000
.9000

-

av syntetiske tekstilmaterialer:
- helparykker
- annet
av menneskehår
av andre materialer

2300
.3000

- mollesteiner og slipesteiner for mal
ing, sliping eller defibrering:
- - av naturlig stein
- - ellers:
- - - tresliperisteiner
- - - andre
- andre mollesteiner, slipesteiner,
slipeskiver og liknende:
- - av agglomererte syntetiske eller
naturlige diamanter
- - av andre agglomererte slipestoffer
eller av keramikk
- - av naturlig stein
- bryne- eller polrsteiner for hånd

899-95
899-95
899-95
899-95

661-36
661-39
661-39
661-39

661-32

663-11
663-11
663-11

663-12
663-12
663-12
663-13

68.05 Naturlige eller kunstige slipestoffer i
form av pulver eller korn på underlag
av tekstilmateriale, papir, papp eller
andre materialer, også tilskåret, sydd
eller på annen måte sammenføyd.

.1000 - utelukkende på underlag av tekstilvevnader
.2000 - utelukkende på underlag av papir
eller papp
.3000 - på underlag av andre materialer

67.04 Parykker, skjegg, øyenbryn, øyenvipper,
fletter og liknende, av menneske- eller
dyrehår eller av tekstilmaterialer;
varer av menneskehår ikke nevnt
eller innbefattet annet sted.

661-34
661-35
661-35
661-35

og liknende, uten stativer, for sliping, kvessing, polering, avretting
eller skjæring, bryne- eller polêrsteiner for hånd, og deler dertil, av
naturlig stein, av agglomererte, naturlige eller kunstige slipestoffer eller
av keramisk materiale, også med deler
av andre materialer.

.1010

899-21
899-29

661-33

68.04 Mollesteiner, slipesteiner, slipeskiver

FJÆR OG DUN SAMT VARER DERAV.

67.02 Kunstige blomster, lauvverk og frukter
samt deler derav; varer av kunstige
blomster, lauvverk eller frukter.

661-31
661-33

68.03

KAPITTEL 6 7.

67.01
.0000 Skinn og andre deler av fugler med fjær
eller dun, fjær og deler derav og dun
samt varer av nevnte materialer (unntatt varer som firmer under posisjon
05.05, og bearbeidde fjærposer og
-skaft)

kg
"

68.02 Bearbeidd monument- og bygningsstein
(unntatt skifer) og varer derav, unntatt varer som hører under posisjon
68.01; mosaikkterninger og liknende, av
naturlig stein (herunder skifer), også
på et underlag; kunstig fargede korn,
splinter og pulver av naturlig stein
(herunder skifer).

.0000 Bearbeidd skifer og varer av naturlig
eller agglomerert skifer

66.03 Deler, utstyr og tilbehør til varer som
hewer under posisjon 66.01 eller 66.02.

BEARBEIDDE

SITC

VARER AV STEIN, GIPS, SEMENT, ASBEST,

65.06 Andre hodeplagg, også f6rede eller
garnerte.

.1000 .9100 .9200 .9900 -

Mengde

KAPITTEL 6 8.

kg
848-43
kg,
stk 848-43

.1000 - hårnett

Vareslag

663-21
663-22
663-29

73
Nr.

Vareslag

68.06 Slaggull, steinull og liknende mineralsk ull; ekspandert vermikulitt, ekspandert leire, skumslagg og liknende
ekspanderte, mineralske materialer;
blandinger og varer av varmeisolerende
lydisolerende eller lydabsorberende,
mineralske materialer, unntatt slike
som hewer under posisjon 68.11 eller
68.12 eller kapittel 69.
.1000 - slaggull, steinull og liknende mineralsk ull (herunder innbyrdes blandinger derav) i bulk, plater eller
ruller
.2000 - ekspandert vermikulitt, ekspandert
leire, skumslagg og liknende ekspanderte, mineralske materialer (herunder
innbyrdes blandinger derav)
.9000 - ellers

Mengde

kg

SITC Nr.

663-51

663-52
663-53

68.07 Varer av asfalt eller av liknende materialer (f.eks. av petroleumsbitumen
eller steinkulltjarebek).
.1000 - i ruller
.9000 - andre

661-81
661-81

68.08
.0000 Plater, paneler, fliser, blokker og
liknende varer av vegetabilske fibrer
av halm eller av spon, sagflis eller
annet avfall av tre, agglomererte med
sement, gips eller andre mineralske
bindemidler

661-82

68.09 Varer av gips eller av blandinger pa
basis av gips.
- plater, fliser og liknende varer,
ikke dekorerte:
.1100 - - belagte eller forsterkede utelukkende med papir eller papp
.1900 - - ellers
.9000 - andre varer

663-31
663 31
663-31

68.10 Varer av sement, betong eller kunsti
stein, også armerte.
- fliser, heller, murstein og liknende
varer:
- - murstein og bygningsstein:
.1101 - - - av kalksandstein
.1102 - av lettbetong (f.eks. lettklinker-,
gass- eller pimpsteinsbetong)
"
.1109 - ellers
- - andre:
.1901 - - - belegningsstein og gressarmerings- k
stein
111
.1902 - heller
.1903 - - - kantstein (for hager, parker og
veger)
.1909 - - - ellers
- rør:
.2001 - - med diameter høyst 500 mm
.2002 - - med diameter over 500 mm
- andre varer:
- - prefabrikerte elementer for byggeog anleggsvirksomhet:
.9102 - - - isolerte og uisolerte yttervegger
(fasadeelementer)
.9103 - - - innervegger, homogene
kg,
.9104 tak- og dekkeelementer
.9105 - - - bjelker og søyler
kg
.9106 - - - fundamentpæler
.9108 - - - ellers
- - andre:
kg,
.9901 - - - takstein
stk.
.9902 - - - kummer, kumlokk, kjegler og slamavskillere
kg
.9908 - - - ellers
"
1

II

-

-

68.11 Varer av asbestsement, cellulosesement
eller liknende.
.1000 - korrugerte plater
.2000 - andre plater, fliser og liknende
varer
.3000 - rør og rørdeler (fittings)
.9000 - andre varer

663-32
663-32
663-32
663-32
663-32
663-32
663-32
663-34
663-34

663-33
663-33

Vareslag

68.12 Bearbeidde asbestfibrer; blandinger på
basis av asbest eller på basis av
asbest og magnesiumkarbonat; varer av
slike blandinger eller av asbest
(f.eks. tråd, vevnader, klær, hodeplagg, fottøy, pakninger), også forsterkede, unntatt varer som hewer under
posisjon 68.11 eller 68.13.
.1000 - bearbeidde asbestfibrer; blandinger
på basis av asbest eller på basis av
asbest og magnesiumkarbonat
.2000 - garn og tråd
.3000 - snorer og liner, også flettede
.4000 - vevnader eller trikotasje
.5000 - klær, tilbehør til klær, fottøy og
hodeplagg
6000 - papir, papp og filt
.7000 - pakninger av sammenpressede asbestfibrer, i ark eller ruller
.9000 - andre

kg

SITC

663-81
663-81
663-81
663-81
663-81
663-81
663-81
663-81

68.13 Friksjonsmateriale og varer derav
(f.eks. plater, ruller, bånd, segmenter, skiver, ringer, klosser), ikke monterte, til bremser, koblinger eller
liknende, på basis av asbest, andre
mineralske stoffer eller cellulose,
også i forbindelse med tekstilmateriale
eller andre materialer.
.1000 - bremsebelegg og bremseklosser
.9000 - annet

663-82
663-82

68.14 Bearbeidd glimmer og varer av glimmer,
herunder agglomerert eller rekonstruert glimmer, også på underlag av papir,
papp eller andre materialer.
.1000 - plater, ark og strimler av agglomerert eller rekonstruert glimmer, også
på et underlag
U
.9000 - annet

663-35
663-35

68.15 Varer av stein eller av andre mineralske stoffer (herunder varer av torv),
ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
.1000 - varer av grafitt eller annet karbon,
ikke til elektrisk bruk
.2000 - varer av tory
- andre varer:
.9100 - - med innhold av magnesitt, dolomitt
eller kromitt
.9900 - - ellers

663-36
663-37
663-38
663-39

KAPITTEL 6 9.
KERAMISKE PRODUKTER.
I. VARER AV KISELHOLDIG FOSSILMEL ELLER AV
LIKNENDE KISELHOLDIGE JORDARTER, SAMT
ILDFASTE PRODUKTER.
69.01
.0000 Murstein, blokker, fliser og andre keramiske varer av kiselholdig fossilmel
(f.eks. kiselgur, trippel eller diatoWord) eller av liknende kiselholdige
jordarter

murstein, ildfaste blokker,
663 -33 69.02 Ildfast
fliser og liknende ildfaste, keramiske
663 -33
bygningsvarer, unntatt slike som er
663 -33
fremstilt av kiselholdig fossilmel
663 -33
eller liknende kiselholdige jordarter.
663-34 .1000 - med innhold av mer enn 50 vektprosent, enkeltvis eller samlet, av
grunnstoffene Mg, Ca eller Cr uttrykt
663 -34
som MgO, CaO, eller Cr203
663 34
.2000 - med innhold av mer enn 50 vektprosent
aluminiumoksid (Al203), silisiumdioksid (Si02) eller en blanding eller
forbindeIse av disse produkter
661 83 .9000
ellers
661-83
661-83
661-83

Mengde

662-31

662-32

662-32
662-32
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Vareslag

Mengde

69.03 Andre ildfaste, keramiske varer (f.eks.
retorter, digler, mufler, dyser, stoppere, rør og stenger), unntatt slike som
er fremstilt av kiselholdig fossilmel
eller liknende kiselholdige jordarter.
.1000 - med innhold av mer enn 50 vektprosent
grafitt eller andre former for karbon
eller en blanding av slike produkter kg
.2000 - med innhold av mer enn 50 vektprosent
aluminiumoksid (Al203) eller en blanding eller forbindelse av aluminiumoksid og silisiumdioksid (Si02)
.9000 - ellers

SITC Nr.

69.05 Takstein, skorsteinspiper, pipehatter,
gesimser, bygningsornamenter og andre
keramiske bygningsvarer.
- takstein:
.1001 - - uglasserte
.1002 - - glasserte
.9000 - andre
69.06
.0000 Rem, renner og rørdeler (fittings),

keramiske

69.07 Keramiske golv-, vegg- og bruleggingsfliser, uglasserte; keramiske mosaikkterninger og liknende, uglasserte, også
på et underlag.
.1000 - fliser, terninger og liknende varer,
også kvadratiske eller rektangulære,
hvis største overflate kan omsluttes
av et kvadrat der sidene er mindre
enn
7
cm
.9000 - andre

kg,
stk

kg

663-70

eller teknisk bruk, av keramiske materialer; keramiske krybber, kar og
liknende beholdere av det slag som
brukes i landbruket; keramiske krukker
og liknende beholdere av det slag som
brukes til transport eller emballering
av varer.

69.11 Bordservise,
kjøkkenutstyr og andre
husholdningsartikler samt toalettartikler, av porselen.
.1000 - bordservise og kjøkkenutstyr
.9000 - andre

kg
il

SITC
812-21
812-29

666-11
666-12

69.12 Bordservise,
663-70
663-70

662-41
662-41

kjøkkenutstyr og andre
husholdningsartikler samt toalettartikler, av andre keramiske materialer enn
porselen.

.0010 - av fajanse
.0090 - av annet materiale

666-13
666-13

69.13 Statuetter og andre dekorasjonsartikler, av keramiske materialer.
1000 - av porselen
9000 - andre

666-21
666-29

69.14 Andre varer av keramiske materialer.
.1000 - av porselen
.9000 - andre

663-99
663-99

662-42
662-42 KAPITTEL 7 O.
662-42
GLASS OG GLASSVARER.
70.01
662-43 .0000 Glasskår og annet glassavfall; glassmasse
70.02 Glass i kuler (unntatt mikrosfærer (refleksperler) som hewer under posisjon
70.18), stenger eller rot-, ubearbeidde.
.1000 - kuler
.2000 - stenger
- rør:
.3100 - - av smeltet kvarts eller av annen,
smeltet silisiumdioksid
662-43
662-43 .3200 - - av annet glass som har en lineær
utvjdelseskoeffisient av høyst 5 x
10 0 pr. Kelvin innen et temperaturområde fra 0 °C til 300 °C
.3900 - - annet

69.08 Keramiske golv-, vegg- og bruleggingsfliser, glasserte; keramiske mosaikkterninger og liknende, glasserte, også
på et underlag.
.1000 - fliser, terninger og liknende varer,
også kvadratiske eller rektangulære,
hvis største overflate kan omsluttes
av et kvadrat der sidene er mindre
enn 7 cm
662-45
.9000 - andre
662-45
69.09 Laboratorieutstyr og varer til kjemisk

Mengde

.1009 - - annet sanitærutstyr
.9000 - ellers

II. ANDRE KERAMISKE PRODUKTER.

69.04 Murstein, blokker, hulstein og liknende, keramiske.
.1000 - murstein
.9000 - andre

Vareslag

664-11

664-12
664-12
664-12

-

664-12
664-12

70.03 Stopt eller valset glass i plater eller
profiler, også med et absorberende
eller reflekterende belegg, men ikke
bearbeidd på annen måte.
- glass i plater, unntatt trådglass:
.1100 - - gjennomfarget i massen, ugjennomsiktig, overfanget eller med et
absorberende eller reflekterende
be
.1900 - - annet
.2000 - trådglass i plater
,3000 - profiler

664-51
664-51
664-52
664-53

70.04 Trukket eller blåst glass i plater,
også med et absorberende eller reflekterende belegg, men ikke bearbeidd på
annen måte.
.1000 - glass gjennomfarget i massen, ugjennomsiktig, overfanget eller med et
absorberende eller reflekterende belegg
.9000 - annet glass

664-31
664-39

- laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk av keramiske
materialer:
.1100 - - av porselen
663-91
.1900 - - ellers
663-91
- annet:
.9001 - - krukker og liknende beholdere av
det slag som brukes til transport
eller emballering av varer
663-91 70.05 "Float glass" og planslipt eller polert
glass i plater, også med et absorber.9009 - - ellers
663-91
ende eller reflekterende belegg, men
ikke bearbeidd på annen måte.
69.10 Oppvaskkummer, vasker, vaskeunderstell,
.1000 - glass uten trådinnlegg, med et absorbadekar, bidet- og klosettskåler, spyberende eller reflekterende belegg
lesisterner, urinaler og liknende sani- annet glass uten trådinnlegg:
tærutstyr for fast installasjon, av ke.2100 - - gjennomfarget i massen, ugjennomramiske materialer.
siktig, overfanget eller bare plan- av porselen:
slipt
.1001 - - vasker
812-21
.2900 - - ellers
.1002 - - bidet- og klosettskåler, spylesi812-21 • 3000 - trådglass
sterner

664-41

664-41
664-41
664-42
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Nr.

Vareslag

70.06
.0000 Glass som hewer under posisjon 70.03,
70.04 eller 70.05, bøyd, med bearbeidde
kanter, gravert, gjennomhullet, emaljert eller bearbeidd på annen måte, men
ikke innrammet eller i forbindelse med
andre materialer

Mengde

SITC Nr.

kg 664-91

70.07 Sikkerhetsglass som bestir av herdet
eller laminert glass.
- herdet sikkerhetsglass:
.1100 - - av størrelse og form som gjør det
egnet til montering i kjøretøyer,
luftfartøyer, romfartøyer, båter
eller andre fartøyer
.1900 - - annet
- laminert sikkerhetsglass:
.2100 - - av størrelse og form som gjør det
egnet til montering i kjøretøyer,
luftfartøyer, romfartøyer, båter
eller andre fartøyer
.2900 - - annet

664-72
664-72

70.08
.0000 Isolasjonsglass som består av flere lag

664-92

70.09 Speil av glass, med eller uten ramme,
herunder kjørespeil og liknende.
.1000 - kjørespeil
- andre:
.9100 - - uten ramme
.9200 - - med ramme

664 71
664-71

664-81
664-89
664-89

70.10 Ballonger, flasker, flakonger, krukker,
ampuller og andre beholdere, av glass,
av det slag som brukes til transport
eller emballering av varer; konserveringsglass; propper, lokk og andre lukkeanordninger, av glass.
.1000 - ampuller
- ellers:
.9001 - - flasker for ol eller mineralvann
.9002 - - flasker for vin, brennevin eller
saft
.9005 - - andre flasker
.9009 - - ellers

665-11
665-11
665-11

70.11 Åpne glasskolber og åpne, bearbeidde
glassrør samt deler dertil av glass,
uten tilbehør, for glødelamper, lysrør,
katodestrålerør eller liknende.
.1000 - for elektrisk belysning
.2000 - for katodestrålerør
.9000 - ellers

664-93
664-93
664-93

70.12
.0000 Glassbeholdere til termosflasker eller
til andre, vakuumisolerte beholdere ...

665-12

665-92
665-11

Vareslag

Mengde

- - ellers:
.2910 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på
annen måte, unntatt ved forming
kg
eller pressing
"
.2990 - - - andre
- husholdningsartikler av glass (unntatt drikkeglass), men ikke av glasskeramikk:
- - av blykrystall:
.3110 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på
annen måte, unntatt ved forming
eller pressing
ellers
3190 - .3200 - - av glass som har en lineær utviOelseskoeffisient på høyst 5 x 10 - °
pr. Kelvin innen et temperaturområde fra 0 °C til 300 °C
- - ellers:
.3910 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på
annen måte, unntatt ved forming
eller pressing
.3990 - - - andre
- andre varer:
- - av blykrystall:
.9110 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på
annen måte, unntatt ved forming
eller pressing
9190 - - - ellers
- - ellers:
.9910 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på
annen måte, unntatt ved forming
eller pressing
.9990 - - - andre

SITC

665-22
665-22

665-23
665-23

665-23

665 - 23
665 - 23

665-29
665-29

665-29
665-29

70.14
.0000 Glass til signalutstyr og optiske varer
av glass (unntatt glass som hewer under
posisjon 70.15), ikke optisk bearbeidde

665-95

70.15 Urglass og liknende samt ikke-korrigerende eller korrigerende brilleglass,
buede, bøyde eller liknende, ikke
optisk bearbeidde; hule glasskuler og
segmenter derav til fremstilling av urglass og liknende samt brilleglass.
.1000 - korrigerende brilleglass
9000 - ellers

664-94
664-94

70.16 Blokker, fliser, plater og andre varer
av presset eller stopt glass, også med
trådinnlegg, av det slag som brukes i
bygninger eller andre konstruksjoner;
terninger og andre små biter av glass,
også på et underlag, til mosaikkarbeider eller liknende dekorative formal;
glass i blyinnfatning og liknende; celleglass eller skumglass i form av blokker, plater eller liknende.
.1000 - terninger og andre små biter av
glass, også på et underlag, til
mosaikkarbeider eller liknende dekorative formål
- ellers:
.9010 - - glass i blyinnfatning og liknende .
9090 - - annet

70.13 Husholdnings- og toalettartikler, kontorutstyr, innendørs dekorasjonsgjenstander eller liknende, av glass (unntatt varer som hewer under posisjon
70.10 eller 70.18).
- av glasskeramikk:
.1010 - - slipte, etsede, sandblåste, malte,
forgylte eller dekorerte på annen
måte, unntatt ved forming eller
pressing
665-21
.1090 - - ellers
665-21
- drikkeglass, unntatt av glasskeramikk:
- - av blykrystall:
70.17 Glassvarer til laboratoriebruk eller
.2110 - - - slipte, etsede, sandblåste,
til hygienisk eller farmasøytisk bruk,
malte, forgylte eller dekorerte
også graderte eller kalibrerte.
på annen måte, unntatt ved form.1000 - av smeltet kvarts eller annen, smeling eller pressing
tet
silisiumdioksid
665-22
.2190 - - - ellers
665-22 .2000 - av annet glass som har en lineær utvidelseskoeffisient på høyst 5 x 10 -6
pr. Kelvin innen et temperaturområde
fra 0 °C til 300 °C
.9000 - ellers

665-94
664-96
664-96

665-91

665-91
665-91

81
Nr.

Vareslag

70.18

Glassperler, imiterte perler, imiterte
edle eller halvedle steiner og liknende
små glassvarer, samt varer derav, unntatt bijouterivarer; glassøyne ikke til
bruk for mennesker; statuetter og andre
dekorasjonsgjenstander fremstilt ved
såkalt "lampearbeid", unntatt bijouterivarer; mikrosfærer av glass (refleksperler) med diameter høyst 1 mm.

Mengde

.1000 - glassperler, imiterte perler, imiterte edle eller halvedle steiner og
liknende små glassvarer
.2000 - mikrosfærer av glass (refleksperler)
med diameter høyst 1 mm
.9000 - ellers

(herunder glassull) og
varer derav (f.eks. garn, vevnader).

70.19 Glassfibrer

.1000 - lunter, forgarn, garn og oppskårne
bunter
.2000 - vevnader, herunder vevde bånd
- tynn duk, matter, plater og liknende
ikke vevde produkter:
.3100 - - matter
.3200 - - tynn duk
.3900 - - andre
.9000 - ellers
70.20
.0000

Andre varer av glass

SITC Nr.
71.04

kg

665-93

664-95
664-95
664-95
664-95
665-99

71.06 Sølv (herunder forgylt eller platinert
sølv), ubearbeidd eller som halvfabrikater eller i pulverform.
.1000 - pulver
- annet:
.9100 - - ubearbeidd
.9200 - - som halvfabrikater

.1100
.1200
.1300
.2000

Natur- eller kulturperler, også bearbeidde eller sorterte, men ikke trædd
på snor, og ikke monterte eller innfattede; usorterte natur- eller kulturperler som av transporthensyn er midlertidig trædd på snor.

.1000 .2100 .2200 71.02

naturperler
kulturperler:
- ubearbeidde
- bearbeidde

Diamanter, også bearbeidde, men ikke
monterte eller innfattede.

.1000 - usorterte
- industridiamanter:
.2100 - - ubearbeidde eller enkelt sagde,
kløyvde eller grovslipte
.2900 - - andre
- andre diamanter:
.3100 - - ubearbeidde eller enkelt sagde,
kløyvde eller grovslipte
.3900 - - andre
71.03

667-12
667-13

Edle steiner (unntatt diamanter) og
halvedle steiner, også bearbeidde eller
sorterte, men ikke trædd på snor, og
ikke monterte eller innfattede; usorterte, edle steiner (unntatt diamanter)
og halvedle steiner, som av transporthensyn er midlertidig trædd på snor.

.1000 - ubearbeidde eller enkelt sagde eller
grovslipte
- bearbeidde på annen måte:
.9100 - - rubiner, safirer og smaragder
.9900 - - andre

667-21
277-11
277-19

277-21
277-21

681-14
681-13
681-14

-

ikke monetært:
- pulver
- andre ubearbeidde former
- andre halvfabrikater
monetært

71.10 Platina, ubearbeidd eller som
halvfabrikater eller i pulverform.
- platina:
.1100 - - ubearbeidd eller i pulverform
.1900 - - andre
- palladium:
.2100 - - ubearbeidd eller i pulverform
.2900 - - andre
- rhodium:
.3100 - - ubearbeidd eller i pulverform
.3900 - - andre
- iridium, osmium og ruthenium:
.4100 - - ubearbeidd eller i pulverform
.4900 - - andre

667-22 71.11
667-29 .0000 Uedelt metall, sølv eller gull, plettert med platina, ikke videre bearbeidd
enn som halvfabrikater
71.12

681-12

Gull (herunder platinert gull), ubearbeidd eller som halvfabrikater eller i
pulverform.

71.09
.0000 Uedelt metall eller sølv, plettert med
gull, ikke videre bearbeidd enn som
halvfabrikater
kg,g 667-11

667-42
667-49

71.07
.0000 Uedelt
71.08

I. NATUR- ELLER KULTURPERLER OG
EDLE ELLER HALVEDLE STEINER.

667-41

II. EDLE METALLER OG METALLER
PLETTERT MED EDELT METALL.

metall plettert med sølv, ikke
videre bearbeidd enn som halvfabrikater

NATUR- ELLER KULTURPERLER, EDLE ELLER
HALVEDLE STEINER, EDLE METALLER, METALLER
PLETTERT MED EDELT METALL, OG VARER DERAV;
BIJOUTERIVARER; MYNTER.

SITC

Syntetiske eller rekonstruerte edle

665-93 71.05 Stew og pulver av naturlige eller syn665-93
tetiske edle eller halvedle steiner.
.1000 - av diamanter
.9000 - annet
651-95
654-60

Mengde

eller halvedle steiner, også bearbeidde
eller sorterte, men ikke trædd på snor,
og ikke monterte eller innfattede;
usorterte, syntetiske eller rekonstruerte edle eller halvedle steiner, som
av transporthensyn er midlertidig trædd
på snor.
kg,g
.1000 - piezoelektrisk kvarts
.2000 - andre, ubearbeidde eller enkelt sagde
eller grovslipte
.9000 - andre

KAPITTEL 7 1.

71.01

Vareslag

971-01
971-01
971-01
999-98

971-02

681-23
681-25
681-24
681-25
681-24
681-25
681-24
681-25

681-22

Avfall og skrap av edelt metall eller
av metall plettert med edelt metall.

.1000 - av gull, herunder metall plettert med
gull, men unntatt oppsop med innhold
av annet edelt metall
.2000 - av platina, herunder metall plettert
667-31
med platina, men unntatt oppsop med
innhold av annet edelt metall
667-39 .9000 - annet
667-39

971-03
289-21
289-29
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Nr.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

III. SMYKKEVARER, GULL- OG SØLVSMEDVARER OG ANDRE VARER.
71.13 Smykkevarer og deler derav, av edelt
metall eller av metall plettert med edelt metall.
- av edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert
med edelt metall:
.1100 - - av sølv, også forgylt eller platinert eller plettert med annet
kg,g
edelt metall
.1900 - - av annet edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert
eller plettert med edelt metall
.2000 - av uedelt metall plettert med edelt
metall

897-31
897-31
897-31

71.14 Gull- og sølvsmedarbeider og deler derav, av edelt metall eller av metall

plettert med edelt metall.

.1101
.1109
.1900
.2000

- av edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert
med edelt metall:
- - av sølv, også forgylt eller platinert eller plettert med annet edelt
metall.
- - - spisebestikk
- - - ellers
- - av annet edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert
eller plettert med edelt metall
- av uedelt metall plettert med edelt
metall

71.17 Andre smykkevarer (bijouterivarer).
- av uedelt metall, også forsølvet,
forgylt eller platinert med edelt
metall:
.1100 - - skjorte- og mansjettknapper
.1900 - - andre
.9000 - ellers

kg

"

KAPITTEL 7 2.
JERN OG STAL.
I. UBEARBEIDDE MATERIALER; PRODUKTER I
GRANULAT- ELLER PULVERFORM.
72.01 Råjern og speiljern i barrer, blokker
eller i andre ubearbeidde former.
.1000 - ulegert råjern som inneholder høyst
0,5 vektprosent fosfor
.2000 - ulegert råjern som inneholder over
0,5 vektprosent fosfor
.3000 - legert råjern
.4000 - speiljern

671-41
671-49
671-51
671-51
671-52
671-53
671-53
671-54
671-55
671-59
671-59
671-59
671-59
671-59
671-59

897-32
897-32
897-32
897 32

897-41
897-49

897-33
89733

897-21
897-21
897-29

direkte reduksjon av jernmalm og andre
jern- og stålsvamper, i klumper, pelleter eller liknende former; jern med en
renhet av minst 99,94 vektprosent, i
klumper, pelleter eller liknende former.

.1000 - jern- og stålprodukter fremstilt ved
direkte reduksjon av jernmalm
9000 - ellers

671-33
671-33

72.04 Avfall og skrap av jern eller stål;
blokker (ingots) fremstilt ved omsmelting av skrap av jern eller stål.
1000 - avfall og skrap av støpejern
- avfall og skrap av legert stål:
.2100 - - av rustfritt stål
.2900 - - ellers
.3000 - avfall og skrap av fortinnet jern
eller stål
- annet avfall og skrap:
.4100 - - spon fra dreiing, saging, fresing,
utstansing eller liknende, også i
bunter
4900 - - ellers
.5000 - blokker (ingots) fremstilt ved omsmelting av skrap av jern eller stål

282-10
282-21
282-29
282-31

282-32
282-39
282-33

72.05 Granulater og pulver av råjern, speiljern, jern eller stål.
1000 - granulater
- pulver:
2100 - - av legert stål

671-31
671-32
671-32

.2900 - - ellers

71.18 Mynter.
.1000 - mynter (unntatt gullmynter), som ikke
er lovlig betalingsmiddel
.9000 - andre

SITC

72.03 Jern- og stålprodukter fremstilt ved

metall plettert med edelt metall.

71.16 Varer av natur- eller kulturperler
eller av edle eller halvedle steiner
(naturlige, syntetiske eller rekonstruerte).
.1000 - av natur- eller kulturperler
.2000 - av edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte)

72.02 Ferrolegeringer.
- ferromangan:
.1100 - - som inneholder over 2 vektprosent
karbon
.1900 - - ellers
- ferrosilisium:
.2100 - - som inneholder over 55 vektprosent
silisiyml
.2900 - - ellers'
.3000 - ferrosilicomangan
- ferrokrom:
.4100 - - som inneholder over 4 vektprosent
karbon
.4900 - - ellers
.5000 - ferrosilicokrom
.6000 - ferronikkel
7000 - ferromolybden
.8000 - ferrowolfram og ferrosilicowolfram
- andre:
.9100 - - ferrotitan og ferrosilicotitan
.9200 - - ferrovanadin

Mengde

.9300 - - ferroniob
.9900 - - ellers

71.15 Andre varer av edelt metall eller av
.1000 - katalysatorer i form av trådduk eller
gitter, av platina
.9000 - andre

Vareslag

II. JERN OG ULEGERT STAL.
961-00
999-99

72.06 Jern og ulegert stål i blokker (ingots)
eller andre ubearbeidde former (unntatt
jern som hewer under posisjon 72.03).
.1000 - blokker (ingots)
.9000 - ellers

672-41
672-45

72.07 Halvfabrikater av jern eller ulegert

stål.

- som inneholder under 0,25 vektprosent
karbon:
.1100 - - med kvadratisk eller rektangulært
tverrsnitt og med bredde mindre enn
to ganger tykkelsen
671-21 .1200 - - andre, med rektangulært tverrsnitt
.1900 - - ellers
671-22 .2000 - som inneholder minst 0,25 vektprosent
karbon
671-23
671-23

1 Mengde angis både som skipningsvekt og omregnet til 75 prosent Si-innhold.

672-61
672-62
672-69
II

672-70
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Vareslag

72.08 Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, med bredde minst 600 mm,
varmvalsede, uten plettering, belegg
eller overdrag.
- i ringer eller ruller, ikke videre
bearbeidde enn varmvalsede, med tykkelse under 3 mm og en minimum flytegrense pa 275 MPa, eller med tykkelse minst 3 mm og en minimum
flytegrense på 355 MPa:
.1100 - - med tykkelse over 10 mm
.1200 - - med tykkelse minst 4,75 mm, men
høyst 10 mm
.1300
- med tykkelse minst 3 mm, men under
4,75 mm
.1400 - - med tykkelse under 3 mm
- andre, i ringer eller ruller, ikke
videre bearbeidde enn varmvalsede:
.2100 - - med tykkelse over 10 mm
.2200 - - med tykkelse minst 4,75 mm, men
høyst 10 mm
.2300 - - med tykkelse minst 3 mm, men under
4,75 mm
.2400 - - med tykkelse under 3 mm
- ikke i ringer eller ruller, ikke
videre bearbeidde enn varmvalsede,
med tykkelse under 3 mm og en minimum flytegrense på 275 MPa, eller med
tykkelse minst 3 mm og en minimum
flytegrense på 355 MPa:
.3100 - - valsede på fire sider eller i lukket kaliber, med bredde høyst 1250
mm og med tykkelse minst 4 mm, uten
monster i relieff
.3200 - - andre, med tykkelse over 10 mm
.3300 - - andre, med tykkelse minst 4,75 mm,
men høyst 10 mm
.3400 - - andre, med tykkelse minst 3 mm, men
under 4,75 mm
.3500 - - andre, med tykkelse under 3 mm
- andre, ikke i ringer eller ruller,
ikke videre bearbeidde enn varmvalsede:
.4100 - - valsede på fire sider eller i lukket kaliber, med bredde høyst 1250
mm og med tykkelse minst 4 mm, uten
monster i relieff
.4200 - - andre, med tykkelse over 10 mm
.4300 - - andre, med tykkelse minst 4,75 mm,
men høyst 10 mm
.4400 - - andre, med tykkelse minst 3 mm, men
under 4,75 mm
.4500 - - andre, med tykkelse under 3 mm
.9000 - ellers
72.09 Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, med bredde minst 600 mm,
kaldvalsede, uten plettering, belegg
eller overdrag.
- i ringer eller ruller, ikke videre
bearbeidde enn kaldvalsede, med tykkelse under 3 mm og en minimum flytegrense på 275 MPa, eller med tykkelse
minst 3 mm og en minimum flytegrense
på 355 MPa:
.1100 - - med tykkelse minst 3 mm
.1200 - - med tykkelse over 1 mm, men under
3 mm
.1300 - - med tykkelse minst 0,5 mm, men
høyst 1 mm
.1400 - - med tykkelse under 0,5 mm
- andre, i ringer eller ruller, ikke
videre bearbeidde enn kaldvalsede:
.2100 - - med tykkelse minst 3 mm
.2200 - - med tykkelse over 1 mm, men under
3 mm
.2300 - - med tykkelse minst 0,5 mm, men
høyst 1 mm
.2400 - - med tykkelse under 0,5 mm

Mengde

SITC Nr.

.3100
.3200
.3300
kg

67311

.3400

673-11
673-12
673 12

.4100
.4200

673-21

.4300

673-21

4400
.9000

673-22
673-22

673-13
673-14
673-14
673-15
673-15

673-23
673-24
673-24
673-25
673-25
673-51

673-31
673-32
673-33
673 34
673-41
673-42
673-43
673-44

Vareslag
- ikke i ringer eller ruller, ikke
videre bearbeidde enn kaldvalsede,
med tykkelse under 3 mm og en minimum flytegrense på 275 MPa, eller med
tykkelse minst 3 mm og en minimum
flytegrense på 355 MPa:
- - med tykkelse minst 3 mm
- - med tykkelse over 1 mm, men under
3 mm
- - med tykkelse minst 0,5 mm, men
høyst 1 mm
- - med tykkelse under 0,5 mm
- andre, ikke i ringer eller ruller,
ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede:
- - med tykkelse minst 3 mm
- - med tykkelse over 1 mm, men under
3 mm
- - med tykkelse minst 0,5 mm, men
høyst 1 mm
- - med tykkelse under 0,5 mm
- ellers

72.10 Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, med bredde minst 600 mm,
med plettering, belegg eller overdrag.
- belagt eller overtrukket med tinn:
.1100 - - med tykkelse minst 0,5 mm
.1200 - - med tykkelse under 0,5 mm
.2000 - belagt eller overtrukket med bly,
herunder mattblikk
- elektrolytisk belagt eller overtrukket med sink:
.3100 - - av stål med tykkelse under 3 mm og
en minimum flytegrense på 275 MPa,
eller med tykkelse minst 3 mm og en
minimum flytegrense på 355 MPa
.3900 - - andre
- belagt eller overtrukket med sink på

Mengde

kg

SITC

673-35
673-36
673-37
673-38

673-45
673-46
673-47
673-48
673-52

674-21
674-21
674-41

674-11
674-11

annen måte:

.4100 - - korrugerte
.4900 - - andre
.5000 - belagt eller overtrukket med kromoksider eller med krom og kromoksider .
.6000 - belagt eller overtrukket med aluminium
7000 - malt, lakkert eller plastbelagt
.9000 - andre
72.11 Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, med bredde under 600 mm,
uten plettering, belegg eller overdrag.
- ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, med tykkelse under 3 mm og
en minimum flytegrense på 275 MPa,
eller med tykkelse minst 3 mm og en
minimum flytegrense på 355 MPa:
.1100 - - valsede på fire sider eller i lukket kaliber, med bredde over 150 mm
og med tykkelse minst 4 mm, ikke i
ringer eller ruller og uten monster
i relieff
.1200 - - andre, med tykkelse minst 4,75 mm
.1900 - - andre
- andre, ikke videre bearbeidde enn
varmvalsede:
.2100 - - valsede på fire sider eller i lukket kaliber, med bredde over 150 mm
og med tykkelse minst 4 mm, ikke i
ringer eller ruller og uten monster
i relieff
.2200 - - andre, med tykkelse minst 4,75 mm
.2900 - - andre
.3000 - ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede, med tykkelse under 3 mm og
en minimum flytegrense på 275 MPa,
eller med tykkelse minst 3 mm og en
minimum flytegrense på 355 MPa

674-13
674-13
674-42
674-43
674-31
674-44

673-16
673-17
673-19

673-26
673-27
673-29

673-39

84
Nr.

Vareslag

- andre, ikke videre bearbeidde enn
kaldvalsede:
.4100 - - som inneholder under 0,25 vektprosent karbon
.4900 - - andre
.9000 - ellers
72.12 Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, med bredde under 600 mm,
med plettering, belegg eller overdrag.
.1000 - belagt eller overtrukket med tinn
- elektrolytisk belagt eller overtrukket med sink:
.2100 - - av stål med tykkelse under 3 mm og
en minimum flytegrense på 275 MPa,
eller med tykkelse minst 3 mm og
en minimum flytegrense på 355 MPa
.2900 - - andre
.3000 - belagt eller overtrukket med sink på
annen måte
.4000 - malt, lakkert eller plastbelagt
.5000 - belagt eller overtrukket på annen
måte
.6000 - plettert
72.13 Stenger av jern eller ulegert stål,
varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede ringer eller ruller.
- som inneholder fordypninger, rifler,
riller eller liknende fremkommet
under valseprosessen:
.1010 - - av karbonrikt stål
- - ellers:
.1020 - - - med største tverrmål over 10 mm .
.1090 - - - andre
- av automatstål:
.2010 - - med største tverrmål over 10 mm
.2090 - - andre
- andre, som inneholder under 0,25
vektprosent karbon:
- - med sirkelrundt tverrsnitt som måler under 14 mm i diameter:
.3110 - - - med største tverrmål over 10 mm .
.3190 - - - andre
.3900 - - andre
- andre, som inneholder minst 0,25
vektprosent, men under 0,6 vektprosent karbon:
- - med sirkelrundt tverrsnitt som måler under 14 mm i diameter:
.4110 - - - med største tverrmål over 10 mm .
.4190 - andre
.4900 - - andre
.5000 - andre, som inneholder minst 0,6 vektprosent karbon
72.14 Andre stenger av jern eller ulegert
stål, smidde, varmvalsede, varmtrukne
eller varmstrengpressede, også de som
er vridde etter valsingen, men ikke
videre bearbeidde.
- smidde:
.1010 - - av karbonrikt stål
- - ellers:
.1020 - - - med største tverrmål over 10 mm .
.1090 - - - andre
- som inneholder fordypninger, rifler,
riller eller liknende fremkommet
under valseprosessen, eller vridde
etter valsingen:
.2010 - - av karbonrikt stål
- - ellers:
.2020 - - - med største tverrmål over 10 mm .
.2090 - - - andre
- av automatstål:
.3010 - - med største tverrmål over 10 mm
.3090 - - andre
- andre, som inneholder under 0,25
vektprosent karbon:
.4010 - - med største tverrmål over 10 mm
.4090 - - andre

Mengde

SITC Nr.

673-49
673-49

673-53

674-22

674-12
674-12
674-14
674-32

674-51
674-52

676-11
676-11
676-11
676-12
676-12

676-13
676 13
676-13

676-13
676-13
676-13

676-14

676-43

676-43
676-43

676-21
676-21
676-21
676-22
676-22

676-23
676-23

Vareslag

- andre, som inneholder minst 0,25
vektprosent, men under 0,6 vektprosent karbon:
.5010 - - med største tverrmål over 10 mm
5090 - - andre
.6000 - andre, som inneholder minst 0,6 vektprosent karbon
72.15 Andre stenger av jern eller ulegert
stål.
- av automatstål, ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte:
.1010 - - med største tverrmål over 10 mm
.1090 - - andre
- andre, ikke videre bearbeidde enn
kaldbearbeidde eller kalibrerte, som
inneholder under 0,25 vektprosent
karbon:
.2010 - - med største tverrmål over 10 mm
2090 - - andre
- andre, ikke videre bearbeidde enn
kaldbearbeidde eller kalibrerte, som
inneholder minst 0,25 vektprosent,
men under 0,6 vektprosent karbon:
.3010 - - med største tverrmål over 10 mm
.3090 - - andre
.4000 - andre, ikke videre bearbeidde enn
kaldbearbeidde eller kalibrerte, som
inneholder minst 0,6 vektprosent
karbon
- ellers:
.9010 - - av karbonrikt stål
- - andre:
.9020 - - - med største tverrmål over 10 mm
.9090 - - - ellers
72.16 Profiler av jern eller ulegert stål.
- U-, I- eller H-profiler, ikke videre
bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, med høyde
under 80 mm:
.1010 - - av karbonrikt stål
1090 - - ellers
- L- eller T-profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne
eller strengpressede, med høyde under
80 mm:
- - L-profiler:
.2110 - - - av karbonrikt stål
.2190 - - - ellers
- - T-profiler:
.2210 - - - av karbonrikt stål
.2290 - - - ellers
- U-, I- eller H-profiler, ikke videre
bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, med høyde
minst 80 mm:
- - U-profiler:
.3110 - - - av karbonrikt stål
.3190 - - - ellers
- - I-profiler:
.3210 - - - av karbonrikt stål
.3290 - - - ellers
- - H-profiler:
.3310 - - - av karbonrikt stål
.3390 - - - ellers
- L- eller 1-profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne
eller strengpressede, med høyde minst
80 mm:
.4010 - - av karbonrikt stål
.4090 - - ellers
- andre profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne
eller strengpressede:
.5010 - - av karbonrikt stål
.5090 - - ellers
- profiler, ikke videre bearbeidde enn
kaldbearbeidde eller kalibrerte:
.6010 - - av karbonrikt stål
.6090 - - ellers

Mengde

SITC

676-23
676-23

kg
II

676-24

676-31
676-31

676-32
676-32

676-32
676-32

676-33
676-44
676-44
676-44

676-81
676-81

676-81
676-81
676-81
676-81

676-82
676-82
676-82
676-82
676-82
676-82

676-82
676-82

676-83
676-83
676-84
676-84
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Nr.

Vareslag

Mengde

- ellers:
.9010 - - av karbonrikt stål
.9090 - - andre
72.17
.1100
.1200
.1300
.1900

.2100
.2200
.2300
.2900
.3100
.3200
.3300
.3900

SITC Nr.

676-85
676-85

Tråd av jern eller ulegert stål.

- som inneholder under 0,25 vektprosent
karbon:
- - ikke belagt eller overtrukket, også
polert
- - belagt eller overtrukket med sink
- - belagt eller overtrukket med andre
uedle metaller
- - annen
- som inneholder minst 0,25 vektprosent, men under 0,6 vektprosent karbon:
- - ikke belagt eller overtrukket, også
polert
- - belagt eller overtrukket med sink
- - belagt eller overtrukket med andre
uedle metaller
- - annen
- som inneholder minst 0,6 vektprosent
karbon:
- - ikke belagt eller overtrukket, også
polert
- - belagt eller overtrukket med sink
- - belagt eller overtrukket med andre
uedle metaller
- - annen

72.22
678-11
678-11
678-11
678-11

678-12
678-12

Iv. ANNET LEGERT STAL; HULE BORSTENGER
AV LEGERT ELLER ULEGERT STAL.

678-13
678 13

672-47
672-81
672-81

produkter av rustfritt stål,
med bredde minst 600 mm.

.1100
.1200
.1300
.1400
.2100
.2200
.2300
.2400
.3100
.3200
.3300
.3400
.3500
.9000

.9000

676-87
676-87
678-21

Annet legert stål i blokker (ingots)
eller andre, ubearbeidde former;
halvfabrikater av annet legert stål.

.1000 - blokker (ingots) og andre, ubearbeidde
former
- ellers:
9010 - - råsmidde emner
.9090 - - andre

.1000 - av silisium-elektrisk stål
.2000 - av hurtigstål
.3000 - andre, ikke videre bearbeidde enn
varmvalsede, i ringer eller ruller
.4000 - andre, ikke videre bearbeidde enn
varmvalsede, ikke i ringer eller
ruller
.5000 - andre, ikke videre bearbeidde enn
kaldvalsede
.9000 - ellers

672-49
672-82
672-82

675-11
675-21
675-41
675-42
675-61
675-73

produkter av annet legert
stål, med bredde under 600 mm.

675-34

.1000 - av silisium-elektrisk stål
2000 - av hurtigstål
- andre:
.9100 - - ikke videre bearbeidde enn varmvalsede
.9200 - - ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede
9900 - - ellers

675-34

72.27

675 31
675-32
675-33

675-12
675-22
675-43
675-62
675-74

Stenger av annet legert stål, varmvalsuregelmessig oppkveilede ringer
eller ruller.
ede, i

675-35
675-36

1000 - hurtigstål
.2000 - silicomangan stål
.9000 - ellers

675-51
72.28
675-52
675-53
675-54
675-55
675-71

produkter av rustfritt stål,
med bredde under 600 mm.

.1100
.1200
.2000

676-34
676-45

72.26 Flatvalsede
675-31

72.20 Flatvalsede

- ikke videre bearbeidde enn varmvalsede:
- - av tykkelse minst 4,75 mm
- - med tykkelse under 4,75 mm
- ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede
- ellers

Tråd av rustfritt stål

676-25

produkter av annet legert
stål, med bredde minst 600 mm.

72.19 Flatvalsede

- ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, i ringer eller ruller:
- - med tykkelse over 10 mm
- - med tykkelse minst 4,75 mm, men
høyst 10 mm
- - med tykkelse minst 3 mm, men under
4,75 mm
- - med tykkelse under 3 mm
- ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, ikke i ringer eller ruller:
- - med tykkelse over 10 mm
- - med tykkelse minst 4,75 mm, men
høyst 10 mm
- - med tykkelse minst 3 mm, men under
4,75 mm
- - med tykkelse under 3 mm
- ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede:
- - med tykkelse minst 4,75 mm
- - med tykkelse minst 3 mm, men under
4,75 mm
- - med tykkelse over 1 mm, men under
3 mm
- - med tykkelse minst 0,5 mm, men
høyst 1 mm
- - med tykkelse under 0,5 mm
- ellers

676-15

72.25 Flatvalsede

Rustfritt stål i blokker (ingots) eller
andre, ubearbeidde former; halvfabrikater av rustfritt stål.

.1000 - blokker (ingots) og andre, ubearbeidde former
- ellers:
.9010 - - råsmidde emner
.9090 - - andre

.1000 - stenger ikke videre bearbeidde enn
varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede
.2000 - stenger ikke videre bearbeidde enn
kaldbearbeidde eller kalibrerte
3000 - andre stenger
- profiler:
.4010 - - varmvalsede
.4090 - - ellers

72.24

kg

SITC

Andre stenger av rustfritt stål; profiler av rustfritt stål.

72.23
.0000

678-13
678-13

Mengde

Stenger av rustfritt stål, varmvalsede,
i uregelmessig oppkveilede ringer eller
ruller

678-12
678-12

III. RUSTFRITT STAL.
72.18

72.21
.0000

Vareslag

675 37
675-38
675-56
675-72

Andre stenger av annet legert stål;
profiler av annet legert stål; hule
borstenger av legert eller ulegert stål.

1000 - stenger av hurtigstål
.2000 - stenger av silicomangan stål
.3000 - andre stenger, ikke videre bearbeidde
enn varmvalsede, varmtrukne eller
strengpressede
.4000 - andre stenger, ikke videre bearbeidde
enn smidde
.5000 - andre stenger, ikke videre bearbeidde
enn kaldbearbeidde eller kalibrerte .
.6000 - andre stenger
7000 - profiler
- hule borstenger:
.8010 - - av legert stål eller av karbonrikt
stål
8090 - - ellers

676-17
676-19
676-19

676-41
676-42
676-29
676-46
676-39
676-47
676-88
676-48
676-48

86

Nr.

Mengde

Vareslag

SITC Nr.

72.29 Tråd av annet legert stål.

.1000 - av hurtigstål
.2000 - av silicomangan stål
.9000 - ellers
KAPITTEL

kg

"

678-29
678-29
678-29

7 3.

VARER AV JERN ELLER STAL.
73.01 Spundveggjern av jern eller stål, også
med hull eller sammensatte; sveisede
profiler av jern eller stål.

.1000 - spundveggjern
.2000 - profiler

676-86
676-86

73.02 Følgende skinnemateriell av jern eller
stål, til jernbaner eller sporveier:
skinner, motskinner og tannskinner,
sporvekseltunger, sporkryss, sporvekselstag og andre deler til sporveksler,
sviller, lasker, skinnestoler, stolkiler, underlagsplater, klemplater,
traversjern og annet spesielt materiell
til sammenføyning eller festing av
skinner.

.1000 - skinner
.2000 - sviller
.3000 - sporvekseltunger, sporkryss, sporvekselstag og andre deler til sporveksler
.4000 - lasker og underlagsplater
.9000 - ellers

677-01
677-09
677-09
677-09
677-09

73.03 Reir og hule profiler, av støpejern.

.0010 - soilrør
.0090 - andre

679-11
679-11

73.04 Rot' og hule profiler, smile:Ise, av jern
(unntatt støpejern) eller stål.

.1000 - rør av det slag som brukes til oljeeller gassledninger ("pipelines")
- fôringsrør, produksjonsrør og borerør
av det slag som brukes ved boring
etter olje eller gass:
.2010 - - borerør
.2090 - - andre
- andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av
jern eller ulegert stål:
- - kaldtrukne eller kaldvalsede:
.3110 - - - med godstykkelse over 1,8 mm
.3190 - - - ellers
- - ellers:
.3910 - - - med godstykkelse over 1,8 mm
.3990 - - - ellers
- andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av
rustfritt stål:
- - kaldtrukne eller kaldvalsede:
.4110 - - - med godstykkelse over 1,8 mm
.4190 - - - ellers
- - ellers:
.4910 - - - med godstykkelse over 1,8 mm
.4990 - - - ellers
- andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av
annet legert stål:
- - kaldtrukne eller kaldvalsede:
.5110 - - - med godstykkelse over 1,8 mm
.5190 - - - ellers
- - ellers:
.5910 - - - med godstykkelse over 1,8 mm
.5990 - - - ellers
.9010 - - - med godstykkelse over 1,8 mm
.9090 - - - ellers

679-12

679 13
679-13

679-14
679-14
679-14
679-14

679-15
679 15
679-15
679-15

679-16
679-16
679-16
679-16
679-17
679-17

73.05 Andre rør (f.eks. sveisede, naglede
eller falsede) med sirkelrundt indre og
ytre tverrsnitt og med ytre diameter
over 406,4 mm, av jern eller stål.

- ror av det slag som brukes til oljeeller gassledninger ("pipelines"):
.1100 - - sveisede på langs med pulverdekket
lysbue
.1200 - - andre, sveisede på langs
.1900 - - ellers

679-31
679-31
679 31

Vareslag

.2000 - fôringsrør av det slag som brukes ved
boring etter olje eller gass
- andre, sveisede:
- - sveisede på langs:
.3110 - - - med godstykkelse over 1,8 mm
.3190 - - - ellers
- - ellers:
.3910 - - - med godstykkelse over 1,8 mm
.3990 - - - ellers
- ellers:
.9010 - - naglede eller falsede
- - ellers:
.9020 - - - med godstykkelse over 1,8 mm
9090 - - - andre

Mengde

kg

SITC

679-32
679-33
679-33
679-33
679-33
679-39
679-39
679-39

73.06 Andre rem og hule profiler (f.eks. med
åpen slam, sveisede, naglede eller falsede), av jern eller stål.

.1000 - rør av det slag som brukes til oljeeller gassledninger ("pipelines")
.2000 - fôringsrør og produksjonsrør av det
slag som brukes ved boring etter olje
eller gass
- andre, sveisede, med sirkelrundt
tverrsnitt, av jern eller ulegert
stål:
- - med godstykkelse over 1,8 mm:
- - - plastisolerte rør av det slag som
brukes til fjernvarmerør:
.3011 - - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
3012 - - - - ellers
3019 - - - andre
.3090 - - ellers
- andre, sveisede, med sirkelrundt
tverrsnitt, av rustfritt stål:
.4010 - - med godstykkelse over 1,8 mm
.4090 - - ellers
- andre, sveisede, med sirkelrundt
tverrsnitt, av annet legert stål:
.5010 - - med godstykkelse over 1,8 mm
.5090 - - ellers
- andre, sveisede, med annet tverrsnitt
enn sirkelrundt:
.6010 - - med godstykkelse over 1,8 mm
.6090 - - ellers
- andre:
.9010 - - naglede eller falsede
- - ellers:
.9020 - - - med godstykkelse over 1,8 mm
.9090 - - - andre

679-41
679-42

679-43
679-43
679-43
679-43
679-43
679-43
679-43
679-43
679-44
679-44
679-49
679-49
679-49

73.07 Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av jern eller
stål.

.1100 .1901 .1909 .2100 .2200 .2300 .2900 .9100 .9200 .9300 .9900 -

stopte rørdeler:
- av stopjern, unntatt adusergods
- ellers:
- - adusergods
- - andre
andre, av rustfritt stål:
- flenser
- gjengede knær, vinkelrør og muffer
- buttsveisede rørdeler
- ellers
andre:
- flenser
- gjengede knær, vinkelrør og muffer
- buttsveisede rørdeler
- ellers

679-51
679-52
679-52
679-53
679-54
679-55
679-56
679-59
679-59
679-59
679-59

73.08 Jern- og stålkonstruksjoner (unntatt
prefabrikerte bygninger som hewer under
posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks.
bruer og bruseksjoner, sluseporter,
tårn, master, tak, taksperrer, dører og
vinduer samt rammer og karmer dertil og
dørterskler, skodder, rekkverk, søyler
og pilarer), av jern eller stål; plater, stenger, profiler, rør og liknende
av jern eller stål, bearbeidde til bruk
i konstruksjoner.

.1000 - bruer og bruseksjoner
2000 - tårn og master

691-11
691-12

87
Nr.

Vareslag

Mengde

- dører, vinduer samt rammer og karmer
dertil og dørterskler:
.3001 - - dører med innhold av regulerte klorkg
fluorkarboner
.3009 - - ellers
.4000 - aystivere og liknende utstyr for
bygge- og anleggsvirksomhet eller til
bruk i gruver
- andre:
.9001 - - vegrør, også usammensatte
.9002 - - konstruksjoner til oljeplattformer

.9003 - - gitterrister
- - garasjeporter og andre porter:
.9004 - - - med innhold av regulerte klorfl uorkarboner
.9005 - - - andre
- - konstruksjonsdeler som brukes til

SITC Nr.

691-19
691-19
691-19

73.15 Kjeder og kjettinger samt deler dertil,
av jern eller stål.
- ledd-boltkjeder og deler dertil:
1100 - - rullekjeder
1200 - - andre kjeder
.1900 - - deler
.2000 - snøkjettinger
- andre kjeder og kjettinger:
.8100 - - stolpekjettinger
8200 - - andre, leddsveisede
.8900 - - ellers
9000 - andre deler

691-19
691-19

73.16
.0000 Anker, dregger og deler dertil, av jern
eller stål

691-13
691-13
691-14

golv, vegger eller tak:

.9006 - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
.9007 - - - andre
.9008 - - ellers
73.09
.0000 Tanker, kar og liknende beholdere, av
jern eller stål, for ethvert materiale
(unntatt beholdere for komprimerte
eller flytende gasser), med rominnhold
over 300 liter, også f6ret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr
73.10 Tanker, fat, tromler, spann, bokser,
esker og liknende beholdere, av jern
eller stål, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller
flytende gasser), med rominnhold høyst
300 liter, også foret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk
utstyr.
.1000 - med rominnhold minst 50 liter
- med rominnhold under 50 liter:
.2100 - - bokser som skal lukkes ved lodding

691-19
691-19
691-19

692-11

692-41

.2900 - - ellers

73.11 Beholdere av jern eller stål for komprimerte eller flytende gasser.
.0010 - med rominnhold over 300 liter
.0090 - ellers

692-43
692-43

73.12 Tau, liner, kabler, flettede bånd,
stropper og liknende, av jern eller
stål, uten elektrisk isolasjon.
- tau, liner og kabler:

.1001 - - med overdrag av metall
.1002 - - uten overdrag av metall
.9000 - andre

693-11
693-11
693-11

73.13
.0000 Piggtråd av jern eller stål; vridd,
flat tråd eller bånd, med eller uten
pigger, samt lost snodd, dobbel tråd av
det slag som brukes til gjerdetråd, av
jern eller stål

693-20

73.14
.0000 Duk (herunder endeløse bånd), gitter og
netting, av jern- eller ståltråd;
strekkmetall av jern eller stål.
- vevde produkter:

.1100 - - av rustfritt stål
.1900 - - ellers
.2000 - gitter og netting, sveiset sammen i
skjæringspunktene, av tråd med største tverrmål minst 3 mpl og med maskestørrelse minst 100 cm
.3000 - annet gitter og netting, sveiset sammen i skjæringspunktene

693-51
693-51

.4100
.4200
.4900
.5000

693-51
693-51
693-51
693-51

- annet gitter og netting:
- - belagt eller overtrukket med sink .
- - plastbelagt
- - ellers

- strekkmetall

Mengde

73.17 Spiker, stifter, tegnestifter, bølgestifter, kramper (unntatt de heftestifter som hewer under posisjon 83.05)
og liknende varer, av jern eller stål,
også med hode av annet materiale, men
unntatt slike varer med hode av kopper.
- av lengde under 45 mm:
.0011 - - spiker klippet av ståltråd
.0012 - - magasinert spiker til bruk i spikermaskin
.0013 - - spiker for boltepistol (drevet med
kruttpatron)
.0014 - - kramper i stavmagasin til treeller bygningsindustrien
.0019 - - ellers
- ellers:

692-41
692-41

eller falsing

Vareslag

.0091 - - spiker klippet av ståltråd
.0092 - - magasinert spiker til bruk i spikermaskin
.0093 - - spiker for boltepistol (drevet med
kruttpatron)
.0094 - - kramper i stavmagasin til treeller bygningsindustrien
0099 - - ellers
73.18 Skruer, bolter, muttere, skinneskruer
(franske treskruer), skruekroker, nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver (herunder sprengskiver) og liknende varer, av jern eller stål.
- gjengede varer:
.1100 - - skinneskruer (franske treskruer)
1200 - - andre treskruer
.1300 - - skruekroker og øyeskruer
.1400 - - selvgjengende skruer
.1500 - - andre skruer og bolter, også med
tilhørende muttere eller under-

lagsskiver
1600 - - muttere
1900 - - andre
- ugjengede varer:
.2100 - - sprengskiver og andre låseskiver
.2200 - - andre underlagsskiver
.2300 - - nagler
.2400 - - kiler og splittpinner
.2900 - - andre
73.19 Synåler, strikkepinner, trenåler, heklenåler, prener og liknende varer til
håndarbeid, av jern eller stål; sikkerhetsnåler og andre nåler av jern eller
stål, ikke nevnt eller innbefattet
annet sted.
.1000 - synåler, stoppenåler eller brodernåler
2000 - sikkerhetsnåler
.3000 - andre nåler
.9000 - andre

693-51

73.20 Fjærer og fjærblad av jern eller stål.

693-51

- spiralfjærer:
.2001 - - møbelfjærer
.2009 - - ellers
9000 - andre

.1000 - bladfjærer og blad dertil

kg

"

SITC

748-31
748-32
748-39
699-21
699-22
699-22
699-22
699-22

699-61

694-10
694-10
694-10
694-10
694-10
694-10
694-10
694-10
694-10
694-10

694-21
694-21
694-21
694-21
694-21
694-21
694-21
694-22
694-22
694-22
694-22
694-22

699-31
699-32
699-32
699-31
699-41
699-41
699-41
699-41
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Mengde

Nr.

Vareslag

73.21

Ovner (herunder slike som kan benyttes

.1100
.1200
.1300
.8100
.8201
.8209
.8300
.9000
73.22

til sentraloppvarming), kaminer, komfyrer, griller, kullpanner, gassapparater, tallerkenvarmere og liknende
ikke-elektriske husholdningsapparater
samt deler dertil, av jern eller stål.
- apparater for matlaging samt tallerkenvarmere:
- - for gass eller både for gass og
annet brensel
- - for flytende brensel
- - for fast brensel
- andre apparater:
- - for gass eller både for gass og
annet brensel
- - for flytende brensel:
- - - ikke for fast installasjon
(flyttbare)
- - - ellers
- - for fast brensel
- deler

Radiatorer for sentraloppvarming, ikke
elektrisk oppvarmet, og deler dertil,

av jern eller stål; varmluftaggregater
og varmluftfordelere (herunder apparater som også kan avgi frisk eller kondisjonert luft), ikke elektrisk oppvarmet, med motordrevet vifte eller blåser,
samt deler dertil, av jern eller stål.
- radiatorer og deler dertil:
.1100 - - av støpejern
.1900 - - andre
.9000 - ellers
73.23

SITC Nr.

73.24 Sanitærartikler

jern eller stål.

og deler dertil, av

.1000 - oppvaskkummer og vasker, av rustfritt
stål
- badekar:
.2100 - - av støpejern, også emaljerte
.2900 - - andre
- ellers, herunder deler:
- - stopte:
.9010 - - - servanter, klosettskåler og urinaler
.9020 - - - ellers
- - andre:
.9030 - - - benkebeslag

Mengde

- - ellers:
- - forniklede, forkrommede eller
polerte
.9050 - - - - fortinnede, forkoprede, emaljerte, fernisserte, glasserte,
lakkerte eller malte
.9090 - - - - andre

SITC

.9040 -

73.25 Andre stopte varer av jern eller stål.
kg,
stk. 697-31 .1000 - av støpejern, unntatt adusergods
- andre:
697-31
697-31 .9100 - - malelegemer og liknende varer til
bruk i !roller
.9900 - - ellers
697-32
73.26 Andre varer av jern eller stål.
- smidde eller utstansede, men ikke
videre bearbeidde:
697-32
697-32 .1100 - - malelegemer og liknende varer til
bruk i møller
697-32
kg
697-33 .1900 - - andre
.2000 - varer av jern- eller ståltråd
.9000 - ellers

KAPITTEL

kg

697-51
697-51
697-51
699-62
699-63
699-63

699-65
699-65
699-67
699-69

7 4.

KOPPER OG VARER DERAV.
74.01 Koppermatte; sementkopper (utfelt kop-

per).

812-11
812-11
812-15

Husholdningsartikler og deler dertil,
av jern eller stål; stålull; gryteskrubber, skure- og pussehansker og
liknende, av jern eller stål.

.1000 - stålull; gryteskrubber, skure- og
pussehansker og liknende
- andre:
.9100 - - av støpejern, ikke emaljerte
.9200 - - av støpejern, emaljerte
- - av rustfritt stål:
.9310 - - - forgylte eller forsølvede
- - forniklede, forkrommede eller
polerte:
.9321 - - - - kokekar og stekepanner
.9329 - - - - ellers
.9330 - - - fortinnede, forkoprede, emaljerte, fernisserte, glasserte, lakkerte eller malte
.9390 - - - ellers
.9400 - - av jern (unntatt støpejern) eller
stål, emaljerte
- - ellers:
.9910 - - - forgylte eller forsølvede
.9920 - - - forniklede, forkrommede eller
polerte
.9930 - - - fortinnede, forkoprede, emaljerte, fernisserte, glasserte, lakkerte eller malte
.9990 - - - ellers

Vareslag

.1000 - koppermatte
2000 - sementkopper (utfelt kopper)
74.02
.0000
74.03

69744
697-41
697 41
697-41
697-41
697-41
697-41
697-41

Uraffinert kopper; kopperanoder for
elektrolytisk raffinering

682-11

Raffinert kopper og kopperlegeringer, i
ubearbeidd form.

.2100 .2200 .2300 -

raffinert kopper:
- katoder og katodeseksjoner
- trådemner
- billets
- annet
kopperlegeringer:
- legeringer av kopper-sink (messing)
- legeringer av kopper-tinn (bronse)
- legeringer av kopper-nikkel (kupronikkel) eller av kopper-nikkel-sink
(nysølv)
.2900 - - andre kopperlegeringer (unntatt
kopperforlegeringer som hewer under
posisjon 74.05)
.1100
.1200
1300
1900

74.04
697-41 .0000

283-21
283-22

Avfall og skrap av kopper

697-41 74 - 05
.0000 Kopperfor legeringer
697-41
74.06 Pulver og flak av kopper.
.1000 - pulver uten bladstruktur
697- 41 .2000 - pulver med bladstruktur; flak
697-41
74.07 Stenger og profiler av kopper.
- av raffinert kopper:
.1010 - - hule profiler
.1090 - - ellers
- av kopperlegeringer:
697-51
- - av legeringer av kopper-sink (messing):
697-51
697-51 .2110 - - - hule profiler
.2190 - - - ellers
- - av legeringer av kopper-nikkel
(kupro-nikkel) eller av legeringer
av kopper-nikkel-sink (nysølv):
697-51
2210 - - - hule profiler
697-51
.2290 - - - ellers
- - andre:
697-51
.2910 - - - hule profiler
.2990 - - - ellers

682-12
682-12
682-12
682-12
682-14
682-14
682-14
682-14
288-21
682-13
682-62
682-62

682-31
682-31

682-32
682-32

682-32
682-32
682-32
682-32
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Nr.

Vareslag

Mengde

74.08 Tråd av kopper.
- av raffinert kopper:
.1100 - - med største tverrsnitt over 6 mm
.1900 - - annen
- av kopperlegeringer:
.2100 - - av legeringer av kopper-sink (messing)
.2200 - - av legeringer av kopper-nikkel
(kupro-nikkel) eller av legeringer
av kopper-nikkel-sink (nysølv)
.2900 - - annen
74.09

.2100 .2900 .3100 .3900 .4000 .9000 -

av raffinert kopper:
- i ruller
- ellers
av legeringer av kopper-sink (messing):
- i ruller
- ellers
av legeringer av kopper-tinn (bronse):
- i ruller
- ellers
av legeringer av kopper-nikkel (kupro-nikkel) eller av legeringer av
kopper-nikkel-sink (nysølv)
av andre kopperlegeringer

.2100
.2200
74.11

Re r av kopper.

.1001
.1002
.1009
.2100
.2200
.2900

uten underlag:
- av raffinert kopper
- av kopperlegeringer
med underlag:
- av raffinert kopper
- av kopperlegeringer

- av raffinert kopper:
- - plastisolerte ror av det slag som
brukes til fjernvarmerør:
- - - med innhold av regulerte klorfl uorkarboner
- - - ellers
- - andre
- av kopperlegeringer:
- - av legeringer av kopper-sink (messing)
- - av legeringer av kopper-nikkel (kupro-nikkel) eller av legeringer av
kopper-nikkel-sink (nysølv)
- - andre

74.12 Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av kopper.
.1000 - av raffinert kopper
.2000 - av kopperlegeringer
74.13
.0000

74.14

Tau, liner, kabler, flettede bånd og
liknende varer av kopper, uten elektrisk isolasjon

682-42
682-42

682-51
682-51

682-52
682-52

682-61
682-61
682-61
682-61

Mengde

74.18

av kopper

kg

"

SITC

694-32
694-32
694-33
694-33
694-33
699-42

Koke- og varmeapparater av de slag som
brukes i husholdningen, ikke elektriske, samt deler dertil, av kopper

697-34

Husholdningsartikler og deler dertil
av kopper; gryteskrubber, skure- og
pussehansker og liknende varer av kopper; sanitærartikler og deler dertil av
kopper.

.1000 - husholdningsartikler og deler dertil;
gryteskrubber, skure- og pussehansker
og liknende varer
.2000 - sanitærartikler og deler dertil
74.19 Andre varer av kopper.
.1000 - kjeder og kjettinger samt deler
dertil
- andre:
.9100 - - stopte, utstansede eller smidde,
men ikke videre bearbeidde
.9900 - - ellers

697-42
697-52

699-71
699-73
699-73

KAPITTEL 75.
NIKKEL OG VARER DERAV.
75.01 Nikkelmatte, nikkeloksidsintere og
andre mellomprodukter ved fremstilling

av nikkel.

682-71
682-71
682-71
682-71
682-71
682-71

682-72
682-72

693-12

693-52
693-52

Spiker, stifter, tegnestifter, kramper
(unntatt de heftestifter som hewer
under posisjon 83.05) og liknende varer, av kopper eller av jern eller stål
med hode av kopper; skruer, bolter,
muttere, skruekroker, nagler, kiler,
splittpinner, underlagsskiver (herunder
sprengskiver) og liknende varer, av
kopper.

.1000 - spiker og stifter, tegnestifter,
kramper og liknende varer

74.16
0000 Fjærer

682-52
682-52
682-52
682-52

Vareslag

- andre varer, ugjengede:
.2100 - - underlagsskiver (herunder sprengskiver)
2900 - - ellers
- andre varer, gjengede:
.3100 - - treskruer
.3200 - - andre skruer; bolter og muttere
.3900 - - ellers

74.17
.0000

Duk (også endelos), gitter og netting
av koppertråd; strekkmetall av kopper.

.1000 - endelos duk for maskiner
.9000 - ellers
74.15

682-42

Folier av kopper (også trykte eller med
underlag av papir, papp, plast eller
liknende materiale), med tykkelse høyst
0,15 mm (underlag ikke medregnet).
-

.1100
.1200

682-41
682-41

Plater og bånd av kopper med tykkelse
over 0,15 mm.

.1100 .1900 -

74.10

kg

SITC Nr.

.1000 - nikkelmatte
.2000 - nikkeloksidsintere og andre mellomprodukter ved fremstilling av nikkel

284-22

75.02 Ubearbeidd nikkel.
.1000 - ulegert nikkel
.2000 - nikkellegeringer

683-11
683-12

75.03
.0000

Avfall og skrap av nikkel

288-22

75.04
.0000

Pulver og flak av nikkel

683-23

75.05
.0000

Stenger, profiler og tråd av nikkel.

284-21

- stenger og profiler:
.1100 - - av ulegert nikkel
.1200 - - av nikkellegeringer
- tråd:
.2100 - - av ulegert nikkel
.2200 - - av nikkellegeringer

683-21
683-21

75.06 Plater, bånd og folier
.1000 - av ulegert nikkel
.2000 - av nikkellegeringer

683-24
683-24

75.07

683-21
683-21

av nikkel.

Rem og rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av
nikkel.

694-31

- reg.:
.1100 - - av ulegert nikkel
.1200 - - av nikkellegeringer
.2000 - rordeler (fittings)

683-22
683-22
683-22

75.08
.0000

699-75

Andre varer av nikkel

90
Nr.

Vareslag

KAPITTEL

Mengde

SITC Nr.

7 6.

ALUMINIUM OG VARER DERAV.
76.01 Ubearbeidd aluminium.
.1000 - ulegert aluminium
.2000 - aluminiumslegeringer
76.02
.0000

Avfall og skrap av aluminium

76.03 Pulver og flak av aluminium.
.1000 - pulver uten bladstruktur
.2000 - pulver med bladstruktur; flak
76.04 Stenger og profiler av aluminium.
.1000 - av ulegert aluminium
- av aluminiumlegeringer:
.2100 - - hule profiler
.2900 - - andre
76.05

.1110
.1190
.1210
.1290
.9100
.9200
76.07

Plater og bånd av aluminium med tykkelse over 0,2 mm.
-

kvadratiske eller rektangulære:
- av ulegert aluminium:
- - korrugerte plater
- - ellers
- av aluminiumlegeringer:
- - korrugerte plater
- - ellers
andre:
- av ulegert aluminium
- av aluminiumlegeringer

Folier av aluminium (også trykte eller
med underlag av papir, papp, plast
eller liknende materiale), med tykkelse
høyst 0,2 mm (underlag ikke medregnet).

- uten underlag:
.1100 - - valsede, men ikke videre bearbeidde
.1900 - - andre
.2000 - med underlag
76.08
.0000 R ør av aluminium.
.1000 - av ulegert aluminium
.2000 - av aluminiumlegeringer
76.09
.0000 Rordeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av aluminium
76.10

.1001
.1009
.9001
.9002

- - konstruksjonsdeler som brukes til
golv, vegger eller tak:
.9003 - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
.9004 - - - ellers
9009 - - andre
76.11
.0000

288-23
684-25
684-25
684-21 76.12
.0000
684-21
684-21

Tråd av aluminium.

- av ulegert aluminium:
.1100 - - med største tverrmål over 7 mm
.1900 - - annen
- av aluminiumlegeringer:
.2100 - - med største tverrmål over 7 mm
.2900 - - annen
76.06

684-11
684-12

Konstruksjoner av aluminium (unntatt
prefabrikerte bygninger som hewer under
posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks.
bruer og bruseksjoner, tårn, master,
tak, taksperrer, dører og vinduer samt
rammer og karmer dertil og dørterskler,
rekkverk, søyler og pilarer); plater,
stenger, profiler, rot- og liknende av
aluminium, bearbeidde til bruk i kon-

struksjoner.
- dører, vinduer samt rammer og karmer
dertil og dørterskler:
- - dører med innhold av regulerte klorfluorkarboner
- - andre
- ellers:
- - garasjeporter og andre porter:
- - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
- - - ellers

Vareslag

684-22
684-22

Tanker, kar og liknende beholdere, av
aluminium, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller
flytende gasser), med rominnhold over
300 liter, også foret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk
utstyr

684-23
684-23 76.14

Beholdere av aluminium for komprimerte
eller flytende gasser

684-24
684-24
684-24

kg 691-29
"
691-29
691-29

692-12

692-42
692-42
692-42
692-42
692-42

692-44

Tau, liner, kabler, flettede bånd og
liknende varer, av aluminium, uten elektrisk isolasjon.

684-23
684-23 .1000 - med kjerne av stål
.9000 - ellers
76.15

SITC

Tanker, fat, tromler, spann, bokser,
esker og liknende beholdere, av aluminium (herunder rørformede beholdere
og tuber), for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller
flytende gasser), med rominnhold høyst
300 liter, også foret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk
utstyr.

684-22 .1000 - tuber
- andre:
684-22
.9001 - - melketransportspann
.9002 - - former av aluminiumsfolie
.9003 - - hermetikkemballasje
.9009 - - ellers
684-23 76.13
684-23 .0000

Mengde

693-13
693-13

Husholdningsartikler og deler dertil,
av aluminium; gryteskrubber, skure- og
pussehansker og liknende, av aluminium;
sanitærartikler og deler dertil, av
aluminium.

- husholdningsartikler og deler dertil;
gryteskrubber, skure- og pussehansker
og liknende:
.1001 - - kokekar og stekepanner
.1009 - - ellers
684-26 .2000 - sanitærartikler og deler dertil
684-26
76.16 Andre varer av aluminium.
.1000 - spiker, stifter, kramper (unntatt de
hakestifter som hører under posisjon
83.05), skruer, bolter, muttere,
684-27
skruekroker, nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver og liknende
varer
.9000 - andre

697-43
697-43
697-53

694-40
699-79

K APITTEL 7 7.

(Kapitlet er reservert for eventuelt
fremtidig bruk i "Harmonized System").
K APITTEL 7 8.
691-21
691-21

BLY OG VARER DERAV.

78.01 Ubearbeidd bly.
.1000 - raffinert bly
- annet:
691-29 .9100 - - med antimon som det vektmessig
viktigste legeringsemne
691-29
.9900 - - ellers

685-12
685-11
685-11

91
Mengde

Nr.

Vareslag

78.02
.0000

Avfall og skrap av bly

SITC Nr.

Mengde

av tinn (også trykte eller med
underlag av papir, papp, plast eller
liknende materiale), med tykkelse høyst
0,2 mm (underlag ikke medregnet); pulver og flak av tinn.

SITC

80.05 Folier
kg

288-24

78.03
.0000 Stenger, profiler og tråd av bly
685-21
78.04

Vareslag

Plater, bånd og folier av bly; pulver
og flak av bly.

.1000 - folier
.2000 - pulver og flak

kg

"

80.06
- plater, bånd og folier:
.1100 - - plater, bånd og folier med tykkelse
.0000 Ror og rordeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av
nøyst 0,2 mm (eventuelt underlag
tinn
ikke medregnet)
685-22
.1900 - - ellers
685-22
.2000 - pulver og flak
685-22 80.07
.0000 Andre varer av tinn

687-23
687-23

687-24
699-78

78.05
.0000 Ror

78.06
.0000

og rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av bly

685-24 KAPITTEL 81.

Andre varer av bly

699-76

ANDRE UEDLE METALLER; CERMETER; VARER DERAV.
81.01

KAPITTEL 79.
SINK OG VARER DERAV.
79.01 Ubearbeidd

sink.

- ulegert sink:
.1100 - - som inneholder minst 99,99 vektprosent sink
686-11
.1200 - - som inneholder mindre enn 99,99
vektprosent sink
686-11
.2000 - sinklegeringer
686-12

.1000 - pulver
- annet:
.9100 - - ubearbeidd wolfram, herunder stenger som er fremstilt bare ved sintring; avfall og skrap
.9200
stenger, andre enn de som er fremstilt bare ved sintring, profiler,
plater, bånd og folier
.9300 - - tråd
9900 - - ellers
-

81.02
79.02
.0000 Avfall og skrap av sink
288-25
79.03

Stew, pulver og flak av sink.

.1000 - sinks toy
686-33
.9000 - ellers
686-33
-

79.04
.0000 Stenger, profiler og tråd av sink

686-31

79.05
.0000 Plater, bånd og folier av sink

686-32

689-11

689-11

-

689-91
689-91
689-91

Molybden og varer derav, herunder avfall og skrap.

1000 - pulver
- annet:
.9100 - - ubearbeidd molybden, herunder stenger som er fremstilt bare ved sintring; avfall og skrap
.9200 - - stenger, andre enn de som er fremstilt bare ved sintring, profiler,
plater, bånd og folier
.9300 - - tråd
ellers
.9900 81.03

79.06
.0000 Rør og rordeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av
sink
686-34

Wolfram og varer derav, herunder avfall
og skrap.

689-12

689-12
699-92
699-92
699-92

Tantal og varer derav, herunder avfall
og skrap.

.1000 - ubearbeidd tantal, herunder stenger som er fremstilt bare ved sintring; avfall og skrap; pulver
.9000 - ellers

79.07 Andre varer av sink.
.1000
81.04 Magnesium og varer derav, herunder avtakrenner, takbeslag, rammer til takfall og skrap.
vinduer og andre ferdige bygningsartikler
- ubearbeidd magnesium:
699-77
.9000 - ellers
699-77 .1100 - - som inneholder minst 99,8 vektprosent magnesium
.1900 - - annen
KAPITTEL 8 O.
.2000 - avfall og skrap
.3000 - spon og granulater sortert etter
TINN OG VARER DERAV.
størrelsen; pulver
- ellers:
80.01 Ubearbeidd tinn.
.9010
- stenger, profiler, tråd, plater,
.1000
ulegert tinn
687-11
bånd og folier; rør, roremner og
.2000 - tinnlegeringer
687-12
hule stenger
.9090 - - andre

689-13
699-93

-

689-15
689-15
689-14
699-94

-

80.02
.0000 Avfall
80.03
.0000
80.04
.0000

og skrap av tinn

Stenger, profiler og tråd av tinn
Plater og band av tinn, med tykkelse
over 0,2 mm

288-26

81.05 Koboltmatte og andre mellomprodukter
fra koboltfremstillingen; kobolt og

687-21

.1000 - koboltmatte og andre mellomprodukter
fra koboltfremstillingen; ubearbeidd
kobolt; avfall og skrap; pulver
.9000 - ellers

699-94
699-94

varer derav, herunder avfall og skrap.

689-81

689 81
-

687 22
-

81.06
.0000

Vismut og varer derav, herunder avfall
og skrap

689 92
-

Nr.

Va) - eslaq

Mengc

81.07 Kadmium og varer derav, herunder avfall
og skrap.
.1000 - ubearbeidd kadmium; avfall og skrap;
pulver
.9000 - ellers

K9
"

81.08 Titan og varer derav, herunder avfall
og skrap.
.1000 - ubearbeidd titan; avfall og skrap;
puiver
.9000 - ellers

SITC Nr.

689-82
699-83

689-83
699-85

81.09 Zirkonium og varer derav, herunder av-

fall og skrap.

.1000 - ubearbeidd zirkonium; avfall og
skrap; pulver
.9000 - ellers

689-84
699-87

81.10
.0000 Antimon og varer derav, herunder avfall
og skrap

689-93

81.11
.0000 Mangan og varer derav, herunder avfall
og skrap

689-94

81.12 Beryllium, krom, germanium, vanadium,
gallium, hafnium, indium, niob (kolumbium), rhenium og tallium samt varer av
disse metaller, herunder avfall og
skrap.

- ellers
krom
germanium
vanadium
andre:
- ubearbeidd; avfall og skrap; pulver
- ellers

689-98
699-99

81.13
.0000 Cermeter og varer derav, herunder avfall og skrap

689-99

KAPITTEL 8 2.

.3000 - rotokser, hakker, skyfler, river og
raker
.4000 - aser og liknende hoggeredskaper
.5000 - beskjæresakser til bruk for en hånd
(herunder tranchersakser)
.6000 - hekksakser, beskjæresakser og liknende sakser til bruk for to hender .
- andre håndredskaper av de slag som
brukes i jord-, hage- eller skogbruk:
.9001 - - ljåer og sigder
.9009 - - ellers

695 - 51

695 51
-

-

og

slissesagblad):
- - med arbeidende del av stål:
.3101 - - - for trebearbeiding
.3109 - - - ellers

.3200 - - med arbeidende del av annet materiale
.4000 - kjedesagblad
- andre sagblad:
.9100 - - rette sagblad for metallbearbeiding
- - ellers:
.9901 - - - blad til håndsager for trearbeiding
.9909 - - - ellers
82.03 Filer, rasper, tenger (herunder avbitertenger), knipetenger, pinsetter,
blikksakser, rorkuttere, boltsakser,
hulltenger, hullpiper og liknende håndverktøy.
.1000 - filer, rasper og liknende verktøy

695-52
695-52

695-53
695-51
695-55
695-59
695-59

695-22

- tenger (herunder avbitertenger), knipetenger, pinsetter og liknende verk695-23
695-23
695-23
695-23
695-23
695-23

gjengetappenokler); utskiftbare piper
for pipenokler, også med håndtak.

- skiftenøkler og fastnøkler til bruk
for hånd:
.1100 - - fastnøkler
.1200 - - skiftenøkler
.2000 - utskiftbare piper for pipenøkler,
også med håndtak

695-30
695-30
695-30

695-41
695-42

.2000 - hammere og slegger
.3000 - høvler, stemjern, huljern og liknende
verktøy for trebearbeiding
.4000 - skrutrekkere
kg,
- annet håndverktøy eller andre håndstk. 695-10
redskaper (herunder glasskjærediaman"
695-10
ter):
.5100 - - verktøy og redskaper til hushold695-10
ningsbruk
695-10 .5900 - - ellers
.6000 - blåselamper
695-10 .7000 - skrustikker, skrutvinger og liknende
.8000 - ambolter; feltesser; slipeskiver og
695-10
slipesteiner med stativ, for håndeller fotkraft
.9000 - sett av varer fra to eller flere av
695-0
1
de foregående varenumre
695-10

695-49

82.06
.0000 Verktøy og redskaper fra to eller flere
av posisjonene 82.02 - 82.05, pakket i
sett for detaljsalg

695-70

82.02 Håndsager; blad for alle slags sager
(herunder spalte- og slissesagblad og
sagblad uten tenner).

- håndsager:
.1001 - - for trebearbeiding
.1009 - - ellers

SITC

695 - 51

82.05 Håndverktøy eller håndredskaper (herunder glasskjarediamanter), ikke nevnt
eller innbefattet annet sted; blåselamper; skrustikker, skrutvinger og
liknende, unntatt deler og tilbehør til
verktøymaskiner; ambolter; feltesser;
slipeskiver og slipesteiner med stativ,
for hånd- eller fotkraft.
.1000 - bore- og gjengeverktøy

VERKTØY, REDSKAPER, KNIVER, SKJEER OG GAFLER
AV UEDELT METALL; DELER DERTIL AV
UEDELT METALL.
82.01 Håndverktoy og håndredskaper av følgende slag: spader, skuffer, rotokser,
hakker, skyfler, greip, høygafler, river og raker; okser og liknende hoggeredskaper; beskjæresakser, alle slags;
ljåer, sigder, hekksakser, tommerkiler
og andre håndredskaper av de slag som
brukes i jord-, hage- eller skogbruk.
.1000 - spader og skuffer
.2000 - hoygafler og greip

- sirkelsagblad (herunder spalte

kg
"

.2009 - - ellers
.3000 - blikksakser og liknende verktøy
689-91 .4000 - rørkuttere, boltsakser, hulltenger,
699-95
hullpiper og liknende verktøy
689-95
689-96 82.04 Skiftenøkler og fastnokler til bruk for
689-97
hånd (herunder momentnokler, men ikke

.1100 - - ubearbeidd; avfall og skrap: pulver
.9100 .9900 -

- bandsagblad:
.2001 - - for trebearbeiding
.2002 - - for metallbearbeiding
.2009 - - ellers

toy:
.2001 - - rortenger
.2002 - - kombinasjonstenger
.2003 - - avbitertenger

- beryllium:

.1900
.2000
.3000
.4000

Mengde

Vareslag

kg
"

695-21
695-21

695-43
695-44

695-45
695-46
695-46
695-47
695-48

93
Nr.

Vareslag

82.07

Utskiftbart verktøy for håndverktøy,
også mekaniske, eller for verktøymaskiner (f.eks. for pressing, preging,
stansing, gjenging, boring, rømming,
brotsjing, fresing, dreiing eller skrutrekking), herunder trekkskiver eller
pressdyser for metall, samt verktøy for
berg- eller jordboring.

.1101
.1109
.1201
.1209
.2000
.3000
.4000
.5001
.5009
.6000
.7000
.8001
.8009
.9001
.9009
82.08

Mengde

- verktøy for berg- eller jordboring:
- - med arbeidende del av sintret metallkarbid eller cermeter:
- - - borkroner
- - - ellers
- - med arbeidende del av annet materiale:
- - - diamantborkroner
- - - ellers
- trekkskiver eller pressdyser for metal]
- verktøy for pressing, preging eller
stansing
- gjengeverktøy
- verktøy for boring, unntatt bergboring:
- - spiralbor
- - ellers
- verktøy for rømming og brotsjing
- freseverktøy
- dreieverktøy:
- - med arbeidende del av sintret metallkarbid eller cermeter
- - med arbeidende del av annet materiale
- annet utskiftbart verktøy:
- - filer og rasper
- - ellers

SITC Nr.
82.13
.0000

82.14

695-63
695-63

695-64

82.15

695-64
695-64
695-64
695-64
695-64
695-64
695-64
695-64
695-64
695-64

holdningsartikler.
.1000 - sett av forskjellige artikler som
inneholder minst en artikkel belagt
med edelt metall
- andre sett av forskjellige artikler:
2010 - - av stål
.2090 - - ellers
- ellers:
.9100 - - forgylt, forsølvet eller platinert
- - andre:
- - - av stål:
.9911 - - - - skjeer og gafler
9919 - - - - ellers
- - - ellers:
.9991 - - - - skjeer og gafler
.9999 - - - - ellers

KAPITTEL 8 3.

695-61

FORSKJELLIGE VARER AV UEDELT METALL.

695-61
695-61

83.01

82.10
.0000

82.11

Hånddrevne, mekaniske redskaper av vekt
høyst 10 kg, som brukes ved tilberedning eller servering av matvarer
eller drikkevarer

697-81

Kniver som ikke hewer under noen annen
posisjon i dette kapittel, med skjærende egg, også sagtakket (herunder
gartnerkniver), og blad dertil.

.1000 .9100 .9201 .9209 .9300 .9400 82.12

695-62
695-62

sett av forskjellige artikler
ellers:
- bordkniver med faste blad
- andre kniver med faste blad:
- - kjøkkenkniver
- ellers
- andre kniver enn de med faste blad
- blad

Barberkniver, barberhøvler og barbermaskiner (ikke-elektriske) samt barberblad (herunder emner til barberblad i
lengder).

.1000
.2000
.3000
.4001
.4009
5000
.6000
.7000
83.02

696-80
696-80
696-80
696-80
696-80
696-80

.1000 - barberkniver, barberhøvler og barber- kg,
maskiner (ikke-elektriske)
stk 696-31
.2000 - barberblad, herunder emner til
barberblad i lengder
696-35
.9000 - andre deler
kg
696-38

SITC

Kg 696-40

696-51
696-55
696-59

Skjeer, gafler, øser, sleiver, hullsleiver, kakespader, fiske- og smørkniver, sukkerklyper og liknende hus-

695-61
695-61

plater, spisser, skjær og
liknende for verktøy, av sintrede metallkarbider eller cermeter.

Mengde

Andre skjære- og klipperedskaper
(f.eks. hårklippere, kløyve-, hogge- og
hakkeredskaper for slaktere eller til
kjøkkenbruk, papirkniver); artikler og
sett for manikyr eller pedikyr (herunder neglefiler).

695-63
695-63

82.09 Umonterte

.0001 - til bergbor
.0009 - ellers

Sakser,
skreddersakser og liknende
sakser som ikke hewer under noen annen
posisjon i dette kapittel, samt blad
dertil

.1000 - papirkniver, brevåpnere, radÖrkniver,
blyantspissere og blad dertil
.2000 - artikler og sett for manikyr eller
pedikyr (herunder neglefiler)
9000 - andre

Kniver og knivblad for maskiner eller
mekaniske redskaper.

.1000 - for metallbearbeiding
.2000 - for trebearbeiding
.3000 - for kjøkkenmaskiner elle maskiner
til bruk i næringsmiddelindustrien
.4000 - for jord-, hage- eller skogbruksmaskiner
.9000 - ellers

Vareslag

Hengelåser og låser (nøkkellåser, kombinasjonslåser eller elektriske låser),
av uedelt metall; brawler og rammer med
lås, av uedelt metall; nokler til ovennevnte varer, av uedelt metall.
- hengelåser
- låser av det slag som brukes til motorkjøretøyer
- låser av det slag som brukes til
møbler
- andre låser:
sylinderlåser
- - ellers
- boyler og rammer med lås
- deler
- nokler som foreligger særskilt

696-61
696-62
696-62
696-63
696-69
696-69
696-69
696-69

699-11
699-11
699-11
699-11
699-11
699-11
699-11
699-11

Beslag og liknende varer, av uedelt metall, til møbler, dører, trapper, vinduer, rullegardiner, karosserier, salmakerarbeider, kofferter, kister, skrin
eller liknende; hattehyller, knagger,
knekter og liknende utstyr, av uedelt
metall; trinser med festeinnretninger
av uedelt metall; automatiske dørlukkere av uedelt metall.

.1001
.1009
.2000
.3000

-

4100
.4200
4900
.5000

-

.6000 -

hengsler:
- til dører eller vinduer
- ellers
trinser
andre beslag og liknende varer til
motorkjøretøyer
andre beslag og liknende varer:
- til bygninger
- til møbler
- annet
knaggrekker, knagger, knekter og liknende utstyr
automatiske dørlukkere

699-13
699-13
699-14
699-15
699-16
699-17
699-19
699-19
699-19

94
Nr.

Vareslag

83.03
.0000 Pansrede eller forsterkede pengeskap og
safer, dører og sikkerhetsbokser for
kassahvelv, penge- eller dokumentskrin
og liknende, av uedelt metall
83.04
.0000 Arkiv- og kartotekskap, brevkurver,
manuskriptholdere, penneskåler, stempeloppsatser og liknende kontor- eller
skrivebordutstyr, av uedelt metall,
unntatt kontormøbler som hører under
posisjon 94.03
83.05 Mekanismer av uedelt metall til leisbladpermer eller brevmapper, brevklemmer, hjørneklemmer, binders, signalmerker til registre og liknende kontorrekvisitter, av uedelt metall; hefter i
remser (f.eks. til kontorbruk, møbelstopning, emballering) av uedelt metall.
.1000 - mekanismer av uedelt metall til losbladpermer eller brevmapper
.2000 - hefter i remser
.9000 - ellers, herunder deler

Mengde

kg

SITC Nr.

699-12

Vareslag

.2000 - fylt tråd av uedelt metall, for elektrisk lysbuesveising
.3000 - overtrukne stenger og fylt tråd, av
uedelt metall, for lodding, slaglodding eller sveising med flamme
.9000 - ellers, herunder deler

Mengde

SITC

kg

699-55

"
"

699-55
699-55

KAPITTEL 8 4.

895-11

KJERNEREAKTORER, KJELER, MASKINER,
APPARATER OG MEKANISKE REDSKAPER SAMT
DELER DERTIL.
84.01 Kjernereaktorer; ubestrålte brenselelementer for kjernereaktorer; maskiner og
apparater for separering av isotoper. kg,
.1000 - kjernereaktorer
stk .
.2000 - maskiner og apparater for separering
av isotoper, samt deler dertil
.3000 - ubestrålte brenselelementer
.4000 - deler til kjernereaktorer
kg

895-12
895-12
895-12

718-71
728-47
718-77
718-78

84.02 Kjeler for vanndamp eller annen damp
(unntatt sentralvarmtvannskjeler som
også kan produsere lavtrykksdamp); hetvannskje ler.

83.06 Klokker, bjeller, gongonger og liknende, ikke elektriske, av uedelt metall; statuetter og andre pyntegjenstander, av uedelt metall; rammer til
fotografier, malerier eller liknende,
av uedelt metall; speil av uedelt
metall.
.1000 - klokker, bjeller, gongonger og liknende
- statuetter og andre pyntegjenstander:
.2100 - - belagt med edelt metall
.2900 - - andre
.3000 - rammer til fotografier, malerier
eller liknende; speil
83.07 Bøyelige rot' av uedelt metall, med
eller uten rørdeler (fittings).
.1000 - av jern eller stål
.9000 - av annet uedelt metall

699-52
697-82
697-82
697-82

699-51
699-51

- kjeler for vanndamp eller annen damp:
.1100 - - vannrørskjeler med dampproduksjon
kg,
over 45 tonn/t
stk. 711-11
.1200 - - vannrørskjeler med dampproduksjon
høyst 45 tonn/t
"
711-11
.1900 - - andre dampkjeler, herunder hybridkjeler
711-11
"
.2000 - hetvannskjeler
"
711-12
- deler:
.9010 - - fyrganger, korrugerte
9090 - - ellers
"1
771111
84.03 Sentralvarmekjeler, unntatt kjeler som
hewer under posisjon 84.02.
- kjeler:
.1001 - - av støpejern
.1009 - - ellers
9000 - deler

kg,
stk. 812-17
"
812-17
kg 812-19

84.04 Hjelpeapparater for kjeler som horer
under posisjon 84.02 eller 84.03
(f.eks. forvarmere, overhetere, sotfjernere, rekuperatorer); kondensatorer
for dampmaskiner.
.1000 - hjelpeapparater for kjeler som hører
kg,
under posisjon 84.02 eller 84.03
stk. 711-21
.2000 - kondensatorer for dampmaskiner
"
711-22
.9000 - deler
kg
711-92

83.08 Knepplåser, boyler og rammer med knepplås, spenner, hekter, kroker, maljer og
liknende, av uedelt metall, av det slag
som brukes til klar, fottøy, markiser,
håndvesker, reiseeffekter eller andre
ferdige varer; rør- og splittnagler av
uedelt metall; perler og paljetter av
uedelt metall.
.1000 - hekter, kroker og mal jer
.2000 - rem - og splittnagler
.9000 - ellers, herunder deler

699-33
699-33
699-33

83.09 Propper, kapsler og lokk (herunder
"crowncorks", skrukorker og skjenkepropper), flaskekapsler, gjengede
spunser, spunsdeksler, segl og annet
emballasjetilbehør, av uedelt metall.
.1000 - "crowncorks"
.9000 - ellers

699-53
699-53

84.05 Generatorer for generatorgass
eller
vanngass, også med renseanlegg; acetylengassgeneratorer og liknende vanngassgeneratorer, også med renseanlegg.
.1000 - generatorer for generatorgass eller
vanngass, også med renseanlegg; acetylengassgeneratorer og liknende
vanngassgeneratorer, også med rensekg,
anlegg
stk. 741-71
9000 - deler
kg
741-72

699-54

84.06 Dampturbiner.
- turbiner:
.1100 - - for fremdrift av skip
.1900 - - andre
9000 - deler

-

83.10
.0000 Skilter, navneplater, adresseplater og
liknende skilter, tall, bokstaver og
andre tegn, av uedelt metall, unntatt
de som hewer under posisjon 94.05
83.11 Tråd, stenger, raw, plater, elektroder
og liknende produkter av uedelt metall
eller av metallkarbider, overtrukket
eller fylt med flussmiddel, av det slag
som brukes til lodding, slaglodding,
sveising og liknende av metall eller
av metallkarbider; tråd og stenger av
agglomerert, uedelt metallpulver som
brukes til metallsprøyting.
.1000 - overtrukne elektroder av uedelt metal], for elektrisk lysbuesveising

kg,
stk. 712-11
"
712-19
kg 712-80

84.07 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med
gnisttenning og med frem- og tilbakegående eller roterende stempel.
kg,
.1000 - motorer for luftfartøyer
stk. 713-11
- fremdriftsmotorer for skip:
- - utenbordsmotorer:
.2101 - - - under 30 kW (40 ehk)
"
713-31
.2102 - - - 30 kW (40 ehk) eller derover
"
713-31
.2900 - - andre
"
713-32
699-55

95
Nr.

.3100
.3200
.3300

Mengde

Vareslag
- motorer med frem- og tilbakegående
stempel av det slag som brukes til
fremdrift av motorkjøretøyer som
hører under kapittel 87:
- - med sylindervolum/høyst 50 cw 3
- - med sylinderxolum over 50 cm 3 , men
høyst 250 cmi
- - med sylindervqlum over 250 cO, men
høyst 1000 cm.
- - med sylindervolum over 1000 cm .
- andre motorer

IarK. 713-21
713-21
713-21
713-22
713-81

)

.3400
.9000

84.08 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer).
- fremdriftsmotorer for skip:
.1001 - - under 22 kW (30 ehk)
.1002 - - 23 kW (30 ehk) - 74 kW (100 ehk)
.1003 - - 75 kW (101 ehk) - 150 kW (203 ehk).
.1004 - - 151 kW (204 ehk) - 370 kW (500 ehk)
.1005 - - 371 kW (501 ehk) - 1100 kW (1488
ehk)
.1009
- 1101 kW (1489 ehk) eller derover
.2000 - motorer av det slag som brukes for
fremdrift av motorkjøretøyer som hewer under kapittel 87
.9000 - andre motorer
84.09 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til motorer som horer
under posisjon 84.07 eller 84.08.
.1000 - til motorer for luftfartøyer
- andre:
.9100 - - som utelukkende eller fortrinnsvis
kan brukes til stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning .
.9900 - - ellers

SITC Nr.

713-33
713-33
713-33
713-33
713-33
713-33
713-23
713-82

kg 713-19

"

713-91
713-92

84.10 Vannturbiner, vannhjul og regulatorer
for slike.
- vannturbiner og vannhjul:
kg,
.1100 - - med ytelse høyst 1000 kW
stk. 718-11
.1200 - - med ytelse over 1000 kW, men høyst
10000 kW
718-11
"
.1300
- med ytelse over 10000 kW
"
718-11
.9900 - deler, herunder regulatorer
kg 718-19
84.11 Turbojetmotorer, turbopropmotorer og
andre gassturbiner.
- turbojetmotorer som utvikler en skyvekraft på:
.1100 - - høyst 25 kN
.1200 - - over 25 kN
- turbopropmotorer som utvikler en
kraft på:
.2100 - - høyst 1100 kW
.2200 - - over 1100 kW
- andre gassturbiner som utvikler en
kraft på:
- - høyst 5000 kW:
.8110 - - - til fly
.8190 - - - ellers
- - over 5000 kW:
.8210 - - - til fly
.8290 - ellers
- deler:
.9100 - - til turbojetmotorer og turbopropmotorer
- - andre:
.9910 - - - til fly
.9990 - - - ellers

Stk. 714-41

"

714-41

"
"

714-81
714-81

"
"

714-89
714-89

"
"

714-89
714-89

kg

714-91

"
"

714-99
714-99

84.12 Andre kraftmaskiner og motorer.
- reaksjonsmotorer unntatt turbojetmotorer:
kg,
.1010 - - til fly
stk. 714-49
.1090 - - ellers
"
714-49
- hydrauliske kraftmaskiner og motorer:
.2100 - - lineær virkende (sylindre)
718-91
.2900 - - andre
"
718-93
- pneumatiske kraftmaskiner og motorer:
.3100 - - lineær virkende (sylindre)
"
718-92

Vareslag

Mengde

.3900 - - andre
.8000 - andre
- deler:
.9010 - - til hydrauliske kraftmaskiner og
motorer
- - andre:
9020 - - - til fly
- ellers
.9090 -

"

SITC
718-93
718-93

kg 718-99
"
"

718-99
718-99

84.13 Pumper for væsker, også med måleutstyr;
vaskeelevatorer.
- pumper utstyrt med eller bestemt til
å bli utstyrt med måleutstyr:
.1100 - - pumper for drivstoff eller smøremidler, av de typer som brukes på
bensinstasjoner eller bilverksteder kg,
og liknende
stk. 742-11
.1900 - - andre
"
742-19
.2000 - pumper for håndkraft, unntatt slike
som hewer under varenumrene
84.13.1100 eller 84.13.1900
"
742-71
.3000 - pumper for brennstoff, smøremidler
eller kjølemidler til stempeldrevne
forbrenningsmotorer
"
742-20
H
.4000 - betongpumper
742-30
.5000 - andre stempelpumper (herunder mebranpumper)
"
742-40
"
.6000 - andre rotasjonspumper
742-50
.7000 - andre sentrifugalpumper
"
742-60
- andre pumper; væskeelevatorer:
it
.8100 - - pumper
742-71
"
8200 - - væskeelevatorer
742-75
- deler:
.9100 - - til pumper
kg 742-91
.9200 - - til væskeelevatorer
"
742-95
84.14 Luft- eller vakuumpumper, luft- eller
andre gasskompressorer og vifter; ventilasjons- eller resirkulasjonshetter
med innebygd vifte, også med filter.
.1000 - vakuumpumper
.2000 - luftpumper for hånd- eller fotkraft
- kjølekompressorer:
.3001 - - kompressor og elektromotor sammenbygd i lukket metallbeholder
("Sealed unit")
.3009 - - ellers
.4000 - luftkompressorer, transportable på
hjulunderstell
- vifter:
.5100 - - bord-, golv-, vegg-, vindu- og takvifter sammenbygd med elektromotor
med en effekt av høyst 125 W
.5900 - - andre
.6000 - ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med horisontal side som måler
høyst 120 cm
- andre:
.8001 - - vannkjølte luftkompressorer
.8009 - - ellers
9000 - deler

"

743-11
743-13

"
"

743-15
743-15

"

743-17

"
"

743-41
743-43

"

743-45

"
"
"

743-19
743-19
743-80

84.15 Luftkondisjoneringsapparater som består

av en motordrevet vifte og elementer
for endring av temperatur og fuktighet, herunder slike apparater der fuktigheten ikke kan reguleres særskilt.

.1001
.1009

.8101
.8109
.8201
8209
.8300

- sammenbygde enheter for montering på
vegg eller vindu:
- - med innhold av regulerte klorfluor- kg,
karboner
stk. 741-51
- - ellers
"
741-51
- andre:
- - med kjøleaggregat og en ventil for
endring av kjøle-/varmekretsløpet:
- - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
741-55
- - - ellers
741-51
- - andre med kjøleaggregat:
- - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
"
741-55
- - - ellers
"
741-55
- - uten kjøleaggregat
"
741-55
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Nr.

Vareslag

- deler:
.9001 - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
.9009 - - ellers

Mengde

kg

SITC Nr.

741-59
741-59

84.16 Brennere til fyrsteder for flytende
brensel, pulverisert fast brensel eller
gass; mekaniske stokere, mekaniske fyrrister, mekaniske askefjernere og liknende utstyr.
kg,
.1000 - brennere for flytende brensel til
fyrsteder
stk. 741-21
.2000 - andre brennere til fyrsteder, herunder kombinerte brennere
"
741-23
.3000 - mekaniske stokere, mekaniske fyrrister, mekaniske askefjernere og liknende utstyr
741-25
"
.9000 - deler
kg 741-28
84.17 Industri- og laboratorieovner, herunder
forbrenningsovner, ikke elektriske.
.1000 - ovner for røsting, smelting eller
annen varmebehandling av malmer, svo- kg,
velkis eller metaller
stk . 741-36
.2000 - bakeriovner, herunder ovner for steking av kjeks
741-37
H
.8000 - andre
741-38
.9000 - deler
kg 741-39

Vareslag

- - andre:
.9901 - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
9909 - - - ellers

Mengde

SITC

kg 741-49

it

741-49

84.19 Apparater og andre innretninger, også
med elektrisk oppvarming, for behandling av materialer ved en prosess som
krever endring i temperatur, f.eks.
oppvarming, koking, steking, destillering, rektifisering, sterilisering, pasteurisering, damping, tørking, fordamping, kondensering eller kjøling, unntatt husholdningsapparater; ikke elektriske varmtvannsberedere av gjennomstrømnings- eller magasineringstype.
- ikke-elektriske varmtvannsberedere av
gjennomstromnings- eller magasineringstype:
kg,
.1100 - - gassfyrte varmtvannsberedere av
stk. 741-81
gjennomstromningstypen
It
741-82
.1900 - - andre
.2000 - apparater og andre innretninger for
sterilisering, til medisinsk, kirur"
741-83
gisk eller laboratoriebruk
- apparater og andre innretninger for

tørking:
.3100 - - av landbruksprodukter
.3200 - - av tre, papirmasse, papir eller

it741-84

it
84.18 Kjøleskap, frysere og annet kjølepapp
741-85
eller fryseutstyr, også elektriske;
"
.3900 - - andre
741-86
varmepumper, unntatt luftkondisjoner.4000 - apparater og andre innretninger for
it
ingsapparater som hewer under posisjon
destillering eller rektifisering
741-73
84.15.
"
.5000 - varmevekslere
741-74
- kombinerte kjøle- og fryseskap for.6000 - apparater og andre innretninger for
synt med separate, utvendige dører:
kondensering av luft eller gass til
.1001 - - med innhold av regulerte klorfluor- kg,
"
væske
741-75
karboner
stk. 775-21
- andre apparater og innretninger:
.1009 - - ellers
775-21
.8100 - - for fremstilling av varme drikker
- kjoleskap av husholdningstypen:
eller for koking, steking eller
it
- - av kompresjonstypen:
oppvarming av mat
741-87
.2101 - - - med innhold av regulerte klorfluor
.8900 - - ellers
"
741-89
karboner
775-21 .9000 - deler
kg 741-90
.2109 - - - ellers
775-21
- - av absorbsjonstypen, elektriske:
84.20 Kalandrer og andre valsemaskiner, unn.2201 - - - med innhold av regulerte klortatt valsemaskiner for metall eller
fluorkarboner
775-21
glass, samt valser dertil.
kg,
.2209 - - - ellers
775-21 .1000 - kalandrer og andre valsemaskiner
stk. 745-91
- - andre:
- deler:
.2901 - - - med innhold av regulerte klor.9100 - - valser
kg 745-93
fl uorkarboner
775-21 .9900 - - andre
it745-93
.2909 - - - ellers
775-21
- frysebokser med kapasitet høyst 800 1:
84.21 Sentrifuger, herunder tørkesentrifuger;
.3001 - - med innhold av regulerte klorfluorapparater for filtrering eller rensing
karboner
775-22
av vasker eller gasser.
.3009 - - ellers
775-22
- sentrifuger, herunder tørkesentri- fryseskap med kapasitet høyst 900 1:
fuger:
kg,
.4001 - - med innhold av regulerte klorfluor.1100 - - separatorer for melk
stk. 743-51
karboner
775-22 .1200 - - torkesentrifuger for toy
"
743-55
.4009 - - ellers
775-22
- - andre:
- andre disker, bokser, skap og liknen.1910 - - - separatorer (sentrifuger) for
de møbler for kjøling eller frysing:
gjær, melasse eller olje
"
743-59
it
.5001 - - med innhold av regulerte klorfluor.1990 - - - ellers
743-59
karboner
741-43
- apparater for filtrering eller rens.5009 - - ellers
741-43
ing av væsker:
- annet kjøle- og fryseutstyr; varme.2100 - - for filtrering eller rensing av
it
pumper:
vann
743-61
- - enheter av kompresjonstypen hvor
.2200 - - for filtrering eller rensing av
kondensatorene er varmevekslere:
drikkevarer, unntatt vann
"
743-62
.6101 - - - med innhold av regulerte klor.2300 - - olje- eller bensinfilter til forfluorkarboner
741-45
brenningsmotorer
"
743-63
it
.6109 - - - ellers
741-45 .2900 - - andre
743-67
- - andre:
- apparater for filtrering eller rens.6901 - - - med innhold av regulerte kloring av gasser:
fl uorkarboner
741-45 .3100 - - luftinnsugingsfilter til forbren.6909 - - - ellers
741-45
ningsmotorer
"
743-64
it
- deler:
.3900 - - andre
743-69
- - møbler som er innrettet for kjøle- deler:
eller fryseutstyr:
- - til sentrifuger, herunder tørkesen.9101 - - - med innhold av regulerte klortrifuger:
fluorkarboner
kg
741-49 .9110 - - - til separatorer (sentrifuger) for
.9109 - - - ellers
741-49
gjær, melasse, melk eller olje
kg 743-91
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Nr.

Vareslag

Mengde

.9190 - - - ellers
.9900 - - andre

SITC Nr.

kg 743-91
"
743-95

84.22 Oppvaskmaskiner; maskiner og apparater
for rengjøring eller tørking av flasker
eller andre beholdere; maskiner og apparater for fylling, lukking, forsegling, kapsling eller etikettering av
flasker, bokser, sekker eller andre beholdere; andre maskiner og apparater
for innpakking eller emballering av
varer; maskiner og apparater for karbonisering av drikkevarer.
- oppvaskmaskiner:
kg,
.1100 - - til husholdningsbruk
stk. 775-30
.1900 - - andre
745-21
"
.2000 - maskiner og apparater for rengjøring
eller tørking av flasker eller andre
beholdere
"
745-23
- maskiner og apparater for fylling,
lukking, forsegling, kapsling eller
etikettering av flasker, bokser, sekker eller andre beholdere; maskiner
og apparater for karbonisering av
drikkevarer:
.3001 - - etiketteringsmaskiner
"
745-27
.3009 - - ellers
"
745-27
.4000 - andre maskiner og apparater for innpakking eller emballering av varer
"
745-27
.9000 - deler
kg 745-29
84.23 Vekter og veieinnretninger (unntatt
slike som er følsomme for 50 mg eller
mindre), herunder telle- og kontrollvekter; lodder til vekter, alle slags
- personvekter, herunder babyvekter;
vekter til husholdningsbruk:
.1001 - - personvekter, herunder babyvekter
.1002 - - vekter til husholdningsbruk
.2000 - vekter for kontinuerlig veiing av
varer på transportbånd og liknende
.3000 - konstantvekter og vekter som veier
forutbestemte vektmengder og tower
varene i sekker eller andre beholdere, herunder doseringsvekter
- andre vekter og veieinnretninger:
.8100 - - med veiekapasitet høyst 30 kg
.8200 - - med veiekapasitet over 30 kg, men
ikke over 5000 kg
.8900 - - ellers
.9000 - lodder til vekter, alle slags; deler
til vekter og veieinnretninger

kg,
stk. 745-32
"
745-32
"

745-31

It

745-31

"

745-31

"
"

745-31
745-31

kg 745-39

84.24 Mekaniske apparater (også for håndkraft) for spredning, sprøyting eller
forstøvning av vasker eller pulver;
brannslokningsapparater, også ladde;
sprøytepistoler og liknende; dampblåseeller sandblåsemaskiner og liknende.
kg,
- brannslokningsapparater, også ladde:
stk. 745-61
.1001 - - med innhold av regulerte haloner
745-61
"
.1009 - - ellers
- sprøytepistoler og liknende:
745-62
"
.2001 - - pressluft maling- og metallsprøyter
745-62
"
.2009 - - ellers
- dampblåse- eller sandblåsemaskiner og
liknende:
"
745-63
.3001 - - høytrykksrensere
"
745-63
.3009 - - ellers
- andre apparater:
745-64
"
.8100 - - for land- eller hagebruk
"
745-65
.8900 - - ellers
- deler:
.9010 - - til dampblåse- eller sandblåsekg 745-68
maskiner og liknende
.9020 - - til apparater for land- eller hage745-68
"
bruk
745-68
"
.9030 - - til brannslokningsapparater
"
745-68
.9090 - - ellers
84.25 Taljer og heiseverk, unntatt elevatorer
med heisespann ("skips"); vinsjer og
ankerspill; donkrafter.

.1101
.1109
.1900
.2000
.3100
.3900
.4100
.4200
4900

Vareslag
- taljer og heiseverk, unntatt elevatorer med heisespann ("skips") eller
apparater av det slag som brukes til
lofting av kjøretøyer:
- - drevet av elektrisk motor:
- - - elektrotaljer med wiretrommel
- - - ellers
- - andre
- gruvesjaktvinsjer; vinsjer spesielt
konstruert til bruk under jorden
- andre vinsjer; ankerspill:
- - drevet av elektrisk motor
- - andre
- donkrafter; apparater av det slag som
brukes til lofting av kjøretøyer:
- - med stasjonære donkraftsystemer av
den type som brukes i bilverksteder
- - andre donkrafter, hydrauliske
- - andre

84.26 Svingkraner; kraner, herunder kabelkraner; mobile leterammer; portaltrucker og krantrucker.
- traverskraner, løpekraner, portalkraner, brukraner, mobile leterammer
og portaltrucker:
.1100 - - traverskraner på stasjonært understell
- - mobile leterammer på gummihjul
samt portaltrucker:
.1210 - - - mobile leterammer på gummihjul .
.1220 - - - portaltrucker
.1900 - - andre
.2000 - tårnkraner
.3000 - portal- eller pidestall-utliggerkraner
- andre maskiner og apparater med egen
fremdrift:
4100 - - på gummihjul
.4900 - - andre
- andre maskiner og apparater:
.9100 - - konstruert for montering på vegkjøretøyer
.9900 - - ellers
84.27 Gaffeltrucker; andre trucker samt traller uten fremdriftsmotor, med leteeller håndteringsutstyr.
- trucker med elektrisk fremdriftsmotor:
.1010 - - gaffeltrucker og andre lete- eller
stabletrucker
.1090 - - andre
- trucker med annen fremdriftsmotor:
.2010 - - gaffeltrucker og andre lete- eller
stabletrucker
.2090 - - andre
.9000 - traller uten fremdriftsmotor
84.28 Andre maskiner og apparater for lofting, håndtering, lasting eller lossing
(f.eks. elevatorer, rulletrapper, transportører og taubaner).
- heiser og elevatorer med heisespann
("skips"):
.1001 - - personheiser
.1002 - - vareheiser
1009 - - ellers
.2000 - pneumatiske elevatorer og transportører
- andre elevatorer og transportører med
kontinuerlig drift, for varer og materialer:
.3100 - - spesielt konstruert til bruk under
jorden
.3200 - - andre, bøtte-(spann-)typen
3300 - - andre, av båndtypen
3900 - - andre
4000 - rulletrapper og rullende fortau
.5000 - skyveapparater for gruvevogner, traverser for lokomotiver eller jernbanevogner, vogntippeapparater og liknende håndteringsutstyr for jernbanevogner

Mengde

SITC

kg,
stk. 744-21
744-21
"
744-21
"
"

744-23

"
"

744-25
744-25

744-41
744-43
744-49

"

744-31

"
"
"
"

744-32
744-32
744-33
744-34

"

744-35

"
"

744-37
744-37

"
"

744-39
744-39

"
"

744-11
744-11

"
"
"

744-12
744-12
744-13

"
"
"

744-81
744-81
744-81

"

744-71

"
"
"
"
"

744-72
744-73
744-74
744-79
744-85

"

744-89
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Nr.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

kg,
.6000 - taubaner, stolheiser, skitrekk;
trekkmekanismer for tau-/kabelbaner . stk. 744-89
- andre maskiner og apparater:
.9010 - - maskinelt drevne stiger til brann-

"
biler
- - ellers:
.9091 - - - bakløftere (letelemmer) til biler "
"
.9099 - - - andre

84.29 Bulldosere, angeldosere, veghøvler,
skrapemaskiner, mekaniske skyfler, gravemaskiner, lastemaskiner, stampemaskiner og vegvalser, med egen fremdrift.
- bulldosere og angeldosere:
.1100 - - med belter
.1900 - - andre
.2000 - veghøvler
.3000 - skrapemaskiner
.4000 - stampemaskiner og vegvalser
- mekaniske skyfler, gravemaskiner og

lastemaskiner:
- - lastemaskiner med frontmontert
lasteutstyr:
. 5101 - - - beltelastere
.5102 - - - hjullastere
- - maskiner med overdel som kan svinge
360 0 :
. 5201 - - - med belter
.5202 - - - med hjul
- - andre:
- - - gravemaskiner:
.5911 - - - - såkalte traktorgravere og
-lastere
.5919 - - - - ellers
.5990 - - - ellers

"
"
"
"
"

"
"

"
"
"

84.30 Andre maskiner og apparater for flytting, planering, skraping, graving,
stamping, valsing, utvinning eller boring av jord, mineraler eller malmer;
påledrivere og påleopptrekkere; snoploger og snøfresere.
- påledrivere og påleopptrekkere:
.1010 - - pneumatiske påledrivere
.1020 - - andre påledrivere
.1030 - - påleopptrekkere
- snoploger og snøfresere:
.2001 - - for 2-hjuls traktorer
.2009 - - ellers
- kull- eller steinbrytere og maskiner
for tunnelboring:
.3100 - - med egen fremdrift
.3900 - - andre

744-89
744-89
744-89

723-11
723-11
723-12
723-31
723-33

723-21
723-21

723-37
723-44

fremdrift

723-39

- andre maskiner og apparater uten egen
fremdrift:

brannbiler

kg

.3920 - - - til rullende fortau
.3990 - - - ellers

- til maskiner og apparater som hewer
under posisjon 84.26, 84.29 eller

SITC

4
774411

84.30:
- - bøtter, spann, skuffer, grabber og
gripere:

- - - til maskiner og apparater som
hører under posisjon 84.26:
.4110 - - - - til portaltrucker
.4120 - - - - andre
.4190 - - - ellers
.4200 - - bulldoser- eller angeldoserblad
.4300 - - deler til boremaskiner som hører
under varenummer 84.30.4100 eller
84.30.4900
- - andre:
.4910 - - - til pneumatiske påledrivere
.4920 - - - til stampemaskiner, vegvalser,
lastemaskiner med frontmontert
lasteutstyr eller gravemaskiner .
.4930 - - - til maskiner og apparater som
hører under posisjon 84.26
.4940 - - - bulldoserutstyr, unntatt bulldoserblad
.4950 - - - til portaltrucker
- - - ellers

"
"
"
"

723-91
723-91
723-91
723-92

"

723-93

"

723-99
723-99

"

723-99

"

723-99
723-99
It
723-99

"

723-22
84.32 Maskinerog apparater for landbruk,
723-22
hagebruk eller skogbruk for bearbeiding
eller kultivering av jord; ruller
(tromler) for plener og sportsplasser.
kg,
.1000 - ploger
stk.
723-29
- harver, opprivere, kultivatorer,
723-29
ugrasrensere og hakker:
723-29
.2100 - - skålharver
"
- - andre:
.2901 - - - fjærharver
"
.2902 - - - jordfresere
"
.2909 - - - ellers
"
- såmaskiner, plantemaskiner og omplantemaskiner:
.3001 - - potetsettere
.3009 - - ellers
723-41
spredere for natur- eller kunstgjødsel:
723-41
.4001 - - for naturgjødsel
ti
723-41 .4002 - - for kunstgjødsel
il
.8000 - andre maskiner og apparater
723-42 .9000 - deler
kg
723-42
723-35
723-43

- andre boremaskiner:

84.31 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til maskiner og apparater som hewer under posisjonene 84.25
- 84.30.
.1000 - til maskiner og apparater som hewer
under posisjon 84.25
- til maskiner og apparater som hører
under posisjon 84.27:
.2010 - - til gaffeltrucker og andre leteeller stabletrucker
. 2090 ellers
- til maskiner og apparater som horer
under posisjon 84.28:
- - til heiser, elevatorer med heisespann ("skips") eller rulletrapper:
.3110 - - - til rulletrapper
.3190 - - - ellers
- - andre:
.3910 - - - til maskinelt drevne stiger til

Mengde

721-11
721-13
721-13
721-13
721-13
721-12
721-12

-

.4100 - - med egen fremdrift
.4900 - - andre
.5000 - andre maskiner og apparater med egen

.6100 - - stampemaskiner eller valsemaskiner
.6200 - - skrapemaskiner
.6900 - - ellers

Vareslag

"
"
"

723-45
723-46
723-47

84.33 Maskiner og apparater for innhøsting
eller tresking, herunder halm-, heweller fôrpresser; slåmaskiner og plenklippere; maskiner og apparater for
rensing, sortering eller gradering av
egg, frukt eller andre landbruksprodukter, unntatt maskiner og apparater som
hewer under posisjon 84.37.
- plenklippere:
.1100 - - motordrevne, med klippeutstyr som
roterer i horisontalplanet
- - andre:
.1901 - - - for håndkraft
.1909 - - - ellers
.2000 - slåmaskiner (unntatt plenklippere),
herunder slåmaskiner for traktormon-

721-21
721-21

II

721-23

.3001 - - fÖrhøstere
.3002 - - høyvendere
.3009 - - ellers
.4000 - halm-, høy- eller fôrpresser, herunder oppsamlepresser

"
"
"

721-23
721-23
721-23

"

721-23

.5100 - - skurtreskere
.5200 - - andre maskiner og apparater for

"

721-22

tresking

H

721-23

eller knoller

"
"

721-23
721-23

tering

"
"

744-92
744-92

"
"

744-93
744-93

"

744-94

kg,
stk. 721-21

"
"

- andre maskiner og apparater til bruk
ved slått:

kg 744-91

721-12
721-12
721-18
721-19

- andre maskiner og apparater for innhosting; treskemaskiner:

.5300 - - innhostemaskiner for rotfrukter
.5900 - - andre
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Nr.

Vareslag

Mengde

.6000 - maskiner og apparater for rensing,
sortering eller gradering av egg,
frukt eller andre landbruksprodukter
- deler:
.9010 - - til plenklippere
.9090 - - ellers
84.34 Melkemaskiner og meierimaskiner.
.1000 - melkemaskiner
.2000 - meierimaskiner
- deler:
.9010 - til melkemaskiner
.9020 - til meierimaskiner

SITC Nr.

kg,

stk. 721-26

kg 721-29
"
721-29
kg,
stk 721-31
H
721-38
kg 721-39
"
721-39

84.35 Presser, knusemaskiner og liknende

maskiner og apparater til bruk ved
fremstilling av vin, sider, fruktsaft
eller liknende drikkevarer.

.1000 - maskiner og apparater
.9000 - deler

kg,
stk. 721-91
kg 721-98

Vareslag

Mengde

SITC

84.39 Maskiner og apparater for fremstilling
av papirmasse av cellulosefibermaterialer eller for fremstilling eller
etterbehandling av papir eller papp.

.1000 - maskiner og apparater for fremstilling av papirmasse av cellulosefiber- kg,
stk.
materialer
.2000 - maskiner og apparater for fremstil"
ling av papir eller papp
.3000 - maskiner og apparater for etterbe"
handling av papir eller papp
- deler:
.9100 - - til maskiner og apparater for fremstilling av papirmasse av cellukg
losefibermaterialer
"
.9900 - - andre

725-11
725-12
725-12

725-91
725-91

84.40 Bokbindemaskiner og -apparater, herunder symaskiner for hefting av brisker.

- maskiner og apparater:
.1010 - - symaskiner for hefting av 'poker
.1090 - - ellers
- deler:
.9010 - - til symaskiner for hefting av bøker
.9090 - - ellers

kg,
stk. 726-81
"
726-89

84.36 Andre maskiner og apparater for landbruk, hagebruk, skogbruk, fjerfeavl
kg 726-89
eller birøkt, herunder spireanlegg med
"
mekanisk eller termisk utstyr; ruge726-89
maskiner og kyllingmødre.
84.41 Andre maskiner og apparater for videre
.1000 - maskiner og apparater for tilberedkg,
bearbeiding av papirmasse, papir eller
ning av dyrefor
stk. 721-96
papp, herunder alle slags papir- og
- maskiner og apparater for fjærfeavl;
pappskjæremaskiner og -apparater.
kg,
rugemaskiner og kyllingmødre:
stk. 725-21
.2100 - - rugemaskiner og kyllingmødre
721-95
1000 - skjæremaskiner og -apparater
721-95 .2000 - maskiner for fremstilling av poser,
.2900 - - andre
sekker eller konvolutter
"
725-23
.8000 - andre maskiner og apparater
721-96
.3000 - maskiner for fremstilling av kar- deler:
tonger, esker, kasser, rør, fat eller
.9100 - - til maskiner og apparater for fjærliknende beholdere, unntatt formefeavl, rugemaskiner og kyllingmødre kg 721-99
maskiner
"
725-25
.9900 - - andre
"
721-99
.4000 - maskiner til forming av artikler av
papirmasse, papir og papp
"
725-27
84.37 Maskiner og apparater for rensing, sor.8000 - andre maskiner og apparater
"
725-29
tering eller gradering av fro, korn
.9000 - deler
kg 725-99
eller tørkede belgfrukter; maskiner og
apparater for mølleindustrien eller for
bearbeiding av korn eller tørkede belgfrukter, unntatt maskiner og apparater
av den typen som brukes i landbruket.

.1000 - maskiner og apparater for rensing,
sortering eller gradering av fro,
korn eller tørkede belgfrukter
.8000 - andre maskiner og apparater
.9000 - deler

84.42 Maskiner, apparater og utstyr (unntatt
verktøymaskiner som hewer under posisjonene 84.56 - 84.65), for typestoping
kg,
stk. 721-27
" 727-11
kg 727-19

84.38 Maskiner og apparater som ikke hotter
under andre posisjoner i dette kapittel, for industriell behandling eller
fremstilling av matvarer eller drikkevarer, unntatt maskiner og apparater

for ekstraksjon eller behandling av
animalske eller fete vegetabilske oljer
eller fett.

.1000 - bakerimaskiner og maskiner og apparater for fremstilling av makaroni,
spaghetti og liknende
.2000 - maskiner og apparater for fremstilling av konfekt, kakao eller sjokolade
.3000 - maskiner og apparater for fremstilling av sukker
.4000 - maskiner og apparater for bryggerier
.5000 - maskiner og apparater for behandling
og tilberedning av kjøtt eller fjærfe
.6000 - maskiner og apparater til behandling
og tilberedning av frukt, utter
eller grønnsaker
- andre maskiner og apparater:
- - maskiner og apparater til behandling eller tilberedning av fisk,
krepsdyr eller bløtdyr:
.8001 - - - filetmaskiner
.8005 - - - andre
.8009 - - ellers
.9000 - deler

kg,
stk. 727-22
727-22
727-22
727-22
727-22
727-22

kg

727-22
727-22
727-22
727-29

eller typesetting, eller for behandling
eller fremstilling av klisider, plater,
sylindrer eller andre trykkformer;
trykktyper, klisj6er, plater, sylindrer
og andre trykkformer; plater, sylindrer
og litografiske steiner preparert for
grafisk bruk (f.eks. slipte, kornede
eller polerte).

.1000 - fotosettemaskiner
.2000 - maskiner, apparater og utstyr for
typesetting etter andre metoder, med
eller uten støpeutstyr
.3000 - andre maskiner, apparater og utstyr
.4000 - deler til forannevnte maskiner, apparater og utstyr
.5000 - trykktyper, klisjéer, plater, sylindrer og andre trykkformer; plater,
sylindrer og litografiske steiner
preparert for grafisk bruk (f.eks.
slipte, kornede eller polerte)

kg,
stk. 726-31
"
"

726-31
726-31

kg 726-91

"

726-35

84.43 Trykkemaskiner; hjelpemaskiner og
-apparater for trykkemaskiner.

- offset-trykkemaskiner og -apparater:
kg,
.1100 - - med rullemating
stk. 726-51
.1200 - - med arkmating av kontortypen (arkstørrelse høyst 22 x 36 cm)
"
726-55
1900 - - andre
"
726-59
- maskiner og apparater for trykking av
tekst (boktrykk), unntatt flexograftrykkemaskiner og -apparater:
.2100 - - med rullemating
"
726-61
2900 - - andre
"
726-61
.3000 - flexograftrykkemaskiner og -apparater
"
726-63
.4000 - gravyrtrykkemaskiner og -apparater
"
726-65
.5000 - andre trykkemaskiner og -apparater
"
726-67
.6000 - hjelpemaskiner og -apparater for
trykkemaskiner
"
726-68
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Vareslag

Mengde

- deler:
.9010 - - til hjelpemaskiner og -apparater
for trykkemaskiner
.9090 - - ellers
84.44
.0000 Maskiner og apparater for utpressing
(ekstrudering), strekking, teksturering
eller oppkutting av syntetisk eller
kunstig fremstilte tekstilmaterialer
84.45 Maskiner og apparater for bearbeiding
av tekstilfibrer; spinne-, dubleringseller tvinnemaskiner samt andre maskiner og apparater for fremstilling av
tekstilgarn; tekstilhespe- eller -spolemaskiner (herunder veftspolemaskiner)
samt maskiner og apparater for bearbeiding av tekstilgarn for bruk
på maskiner som hewer under
posisjon 84.46 eller 84.47.
- maskiner for bearbeiding av tekstilfibrer:
.1100 - - kardemaskiner
.1200 - - kjemmemaskiner
.1300 - - forspinnemaskiner (strekke- og
tvinne-)
.1900 - - andre
.2000 - spinnemaskiner
.3000 - dublerings- og tvinnemaskiner
.4000 - spole- eller hespemaskiner (herunder
veftspolemaskiner)
.9000 - andre
84.46 Vevemaskiner (vevstoler).
.1000 - for veving av stoff med bredde høyst
30 cm
- for veving av stoff med bredde over
30 cm, av vevskytteltypen:
.2100 - - motordrevne
.2900 - - andre
.3000 - for veving av stoff med bredde over
30 cm, av typen uten vevskyttel

kg 726-99
726-99
"

kg,
stk. 724-41

Vareslag

.3200 - - til maskiner for bearbeiding av
tekstilfibrer, unntatt kardebeslag
.3300 - - spindler, spindelvinger, spinneringer og spinneløpere
. 3900 - - andre
- deler og tilbehør til vevemaskiner
(vevstoler) eller til hjelpemaskiner
og -apparater for disse:
.4100 - - skytler
vevskjeer til vevstoler, skafter og
.4200 skaftrammer
.4900 - - andre
- deler og tilbehør til maskiner som
hewer under posisjon 84.47 eller til
hjelpemaskiner og -apparater for
disse:
.5100 - - sinkers (platiner), nåler og andre
varer til A forme masker
. 5900 - - andre

Mengde

SITC

kg 724-49
"
"

724-49
724-49

"

724-67

"
"

724-67
724-67

11

"

724-68
724-68

84.49
"
"

724-42
724-42

"
"
"
"

724-42
724-42
724-43
724-43

"
"

724-43
724-54

"

724-51
724-51
724-51
724-51

84.47 Strikkemaskiner, kjedestingmaskiner og
maskiner for fremstilling av omspunnet
garn, tyll, blonder, broderier, possement, fletninger eller nett samt tuftemaskiner.
- rundstrikkemaskiner:
.1100 - - med sylinderdiameter høyst 165 mm .
.1200 - - med sylinderdiameter over 165 mm
.2000 - flatstrikkemaskiner; kjedestingmaskiner
.9000 - andre
84.48 Hjelpemaskiner og -apparater til maskiner som hewer under posisjon 84.44,
84.45, 84.46 eller 84.47 (f.eks. skaftog jacquardmaskiner, automatiske trådvoktere og skyttelskiftemekanismer);
deler og tilbehør som utelukkende eller
fortrinnsvis brukes i maskiner under
denne posisjon eller posisjon 84.44,
84.45, 84.46 eller 84.47 (f.eks.
spindler, spindelvinger, kardebeslag,
kammer, dyser, skytler, skafter, skaftrammer og strikkemaskinnåler).
- hjelpemaskiner og -apparater til
maskiner som hewer under posisjon
84.44, 84.45, 84.46 eller 84.47:
.1100 - - skaft- og jacquardmaskiner; maskiner for redusering, kopiering, punching og sammenbinding av kort til
bruk i nevnte maskiner
.1900 - - andre
.2000 - deler og tilbehør til maskiner som
hewer under posisjon 84.44 eller til
hjelpemaskiner og -apparater for
disse
- deler og tilbehør til maskiner som
hører under posisjon 84.45 eller til
hjelpemaskiner og -apparater for
disse:
.3100 - - kardebeslag

SITC Nr.

724-52
724-52
724-52
724-53

kg

"

.0000 Maskiner og apparater for fremstilling
eller etterbehandling av filt eller
fiberduk som metervare eller tilformet,
herunder maskiner for fremstilling av
filthatter; former for fremstilling av
hatter
84.50 Vaskemaskiner til bruk i husholdninger
og vaskerier, herunder kombinerte
vaske- og tørkemaskiner.
- maskiner for høyst 10 kg tort toy:
.1100 - - helautomatiske maskiner
.1200 - - andre maskiner, sammenbygd med
tørkesentrifuge
.1900 - - andre
.2000 - maskiner for mer enn 10 kg tort toy
.9000 - deler

kg,
stk. 724-55

"

775-11

"
"

775-11
775-11
724-71
kg 724-91
II

84.51 Maskiner og apparater (unntatt maskiner
som tuner under posisjon 84.50) for
vasking, rensing, vriing, tørking,
stryking, pressing (herunder fikseringspressing), bleiking, farging, appretering, påforing av overflatebelegg
eller impregnering av tekstilgarn, tekstilstoff eller ferdige tekstilvarer,
samt maskiner til pålegging av masse på
tekstilstoff eller annet underlag ved
fremstilling av golvbelegg som f.eks.
linoleum; maskiner for opprulling, avrulling, folding, skjæring eller takking av tekstilstoff.
kg,
.1000 - tørrensemaskiner
stk.
- tørkemaskiner:
.2100 - - for høyst 10 kg tort toy
ll
.2900 - - andre
- maskiner for stryking eller pressing
(herunder fikseringspressing):
"
.3001 - - til husholdningsbruk
"
.3009 - .4000 - maskiner for vasking, bleiking eller
"
farging
.5000 - maskiner for opprulling, avrulling,
folding, skjæring eller takking av
"
tekstilstoff
.8000 - andre maskiner og apparater
kg
.9000 - deler

724-72
725-12
724-73
724-74
724-74
724-74
724-74
724-74
724-92

84.52 Symaskiner, unntatt symaskiner for hefting av boker under posisjon 84.40;
møbler, stativer og deksler spesielt
innrettet for symaskiner; symaskinkg,
nåler.
stk. 724-33
724-61 .1000
symaskiner av husholdningstypen
724-61
- andre symaskiner:
"
724-35
.2100 - - automatiske
"
724-35
.2900 - - andre
kg
724-39
.3000 - symaskinnåler
724-49 .4000 - møbler, stativer og deksler for sy"
724-39
maskiner, samt deler dertil
"
724-39
.9000 - andre deler til symaskiner
724-49
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Vareslag

Mengde

SITC Nr.

- andre fresemaskiner:
.6100 - - numerisk styrte
.6900 - - ellers
.7000 - andre gjengemaskiner

84.53 Maskiner og apparater for beredning,

garving eller annen bearbeiding av
huder, skinn eller lær, samt maskiner
for fremstilling eller reparasjon av
fottøy eller andre varer av huder,
skinn eller lær, unntatt symaskiner.

.1000 - maskiner og apparater for beredning,
garving eller annen bearbeiding av
kg,
huder, skinn eller lær
stk.
.2000 - maskiner for fremstilling eller reparasjon av fottøy
.8000 - andre maskiner og apparater
- deler:
.9010 - - til maskiner for fremstilling eller
reparasjon av fottøy
kg
.9090 - - ellers
84.54 Konvertere, stopeoser, kokiller til
støping av blokker (ingots) og stopemaskiner av det slag som brukes i
metallurgien eller i metallstoperier.

.1000 - konvertere
.2000 - støpeoser og kokiller til støping av
blokker (ingots)
.3000 - stopemaskiner
.9000 - deler

724-81
724-83
724-85

.1100
.1900
kg,
stk.

737-11

kg

737-11
737-12
737-19

stk.

73721
737-21
737-21
737-29
737-29

84.56 Sponavtakende verktøymaskiner for bearbeiding av alle slags materialer med
laser eller annen lys- eller fotonstråle, ultralyd, elektrisk utladning,
elektrokjemisk prosess, elektronstråle,
ionestråle eller plasmalysbue.

.1000 - for bearbeiding med laser eller annen kg,
lys- eller fotonstråle
stk.
.2000 - for bearbeiding med ultralyd
.3000 - for bearbeiding med elektrisk utladning
.9000 - andre

731-13
731-14

84.57 Maskineringssentre, enstasjonsmaskiner
og flerstasjonsmaskiner, for bearbeiding av metall.

.1000 - maskineringssentre

.2000 - enstasjonsmaskiner
.3000 - flerstasjonsmaskiner

731-21
731-22
731-23

84.58 Dreiebenker for metall.
.1100
.1900
.9100
.9900

-

horisontale dreiebenker:
- numerisk styrte
- andre
andre dreiebenker:
- numerisk styrte
- ellers

731-31
731-37
731-35
731-39

84.59 Sponavtagende verktøymaskiner (herunder
flerveismaskiner bestående av to eller
flere maskineringsenheter) for boring,
fresing eller gjenging i metall, unntatt dreiebenker som hewer under posisjon 84.58.

.1000 - flerveismaskiner bestående av to
eller flere maskineringsenheter
- andre boremaskiner, unntatt utboremaskiner:
.2100 - - numerisk styrte
.2900 - - ellers
- andre utbore-/fresemaskiner:
.3100 - - numerisk styrte
.3900 - - ellers
.4000 - andre utboremaskiner
- konsollfresemaskiner ("knee-type"):
.5100 - - numerisk styrte
.5900 - - andre

.2100
2900
.3100
.3900
.4000
.9000

731-41
731 42
731-43
731-44
731-45
731-46
731-51
731-52

11:.
"

SITC

731-53
731-54
731-57

- planslipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm i alle akseretninger:
- - numerisk styrte
- - andre
- andre slipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm i alle akseretninger:
- - numerisk styrte
- - andre
- kvessemaskiner (for sliping av verktoy og fresere):
- - numerisk styrte
- - andre
- hone- eller pussemaskiner
- andre

731-61
731-62

731-63
731-64
731-65
731-66
731-67
731-69

84.61 Verktøymaskiner for høvling, shaping,
notstikking, rømming, tannhjulsskjmring eller tannhjulsetterbehandling,
saging eller kapping samt andre sponavtakende verktøymaskiner for bearbeiding
av metall, sintrede metallkarbider
eller cermeter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

.1000
.2000
.3000
.4000
731-11
731-12

Mengde

84.60 Verktøymaskiner for avgrading, kvessing, sliping, honing, pussing, pol@ring eller annen etterbehandling av
metall, sintrede metallkarbider eller
cermeter ved hjelp av slipesteiner,
slipemiddel eller polÖrmiddel, unntatt
maskiner for fresing, sliping, eller
tannhjulsetterbehandling som hewer
under posisjon 84.61.

724-88
724-88

84.55 Valseverk for metall og valser dertil. kg,
.1000 - rørvalseverk
- andre valseverk:
.2100 - - varmvalseverk og kombinerte varmog kaldvalseverk
.2200 - - kaldvalseverk
.3000 - valser til valseverk
.9000 - andre deler

Vareslag

-

høvlemaskiner
shaping- eller notstikkemaskiner
rømmemaskiner
tannhjulsskjære- eller tannhjulsetterbehandlingsmaskiner
.5000 - sage- eller kappemaskiner
.9000 - andre

731-78
731-71
731-73
731-75
731-77
731-79

84.62 Verktøymaskiner (herunder presser) for
bearbeiding av metall ved smiing, hamring eller preging; verktøymaskiner
(herunder presser) for bearbeiding av
metall ved belying, falsing, retting,
oppretting, klipping, lokking eller
sporstansing; presser for bearbeiding
av metall eller metallkarbider, andre
enn de som er nevnt foran.

.1000 - maskiner for smiing, hamring eller
preging (herunder presser)
- boye-, false-, rette- eller opprettemaskiner (herunder presser):
.2100 - - numerisk styrte
.2900 - - andre
- klippemaskiner (herunder presser),
unntatt kombinerte lokke- og klippemaskiner:
.3100 - - numerisk styrte
.3900 - - andre
- lokke- eller sporstansemaskiner (herunder presser) og kombinerte lokkeog klippemaskiner:
.4100 - - numerisk styrte
.4900 - - andre
- andre:
.9100 - - hydrauliske presser
.9900 - - ellers

733-11
733-12
733-13

733-14
733-15

733-16
733-17
733-18
733-18

84.63 Andre ikke sponavtakende verktøymaskiner for bearbeiding av metall, sintrede
metallkarbider eller cermeter.

.1000 - trekkbenker for stenger, rør, profiler, tråd og liknende
.2000 - gjengevalsemaskiner
.3000 - maskiner for bearbeiding av tråd
.9000 - andre

733-91
733-93
733-95
733-99
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Vareslag

Mengde

84.64 Verktøymaskiner for bearbeiding av
stein, keramiske produkter, betong,
asbestsement eller liknende mineralske
materialer, eller for bearbeiding av
glass i kald tilstand.
.1000 - saoemaskiner
.2000 - slipe- eller polêrmaskiner
.9000 - andre

SITC Nr.

kc,

stk.

728-11
728-11
728-11

SITC

84.69 Skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner.
.1000 - automatiske skrivemaskiner og tekst- kg,
behandlingsmaskiner
stk. 751-13
- andre elektriske skrivemaskiner:
.2100 - - av vekt høyst 12 kg uten koffert
eller deksel
751-15

2900 - - ellers

751-16

eller deksel
.3900 - - ellers

728-12

.9100 - - sagemaskiner
.9200 - - maskiner for høvling eller fresing
.9300 - - maskiner for sliping, pussing eller
pol6ring
.9400 - - maskiner for bøying eller sammenfoyn ing
- - maskiner for boring eller tapphullsskjæring (stemming):
.9510 - - - boremaskiner, flerspindlede
.9590 - - - ellers
.9600 - - kløyvemaskiner samt maskiner for

728-12
728-12

spalting eller skrelling
.9900 - - andre

728-12
728-12

728-12
728-12
728-12
728-12

84.66 Deler og tilbehør som utelukkende eller
fortrinnsvis kan brukes til maskiner
under posisjonene 84.56 - 84.65, herunder holdere for verktøy eller arbeidsstykke, selvåpnende gjengehoder,
delehoder og annet spesielt utstyr til
verktoymaskiner; verktoyholdere for
alle slags håndverktøy.
.1000 - verktøyholdere og selvåpnende gjenge-

751-18
751-19

84.70 Regnemaskiner; bokholderimaskiner, kassakontrollapparater, frankeringsmaskiner, billettmaskiner og liknende maskiner og apparater med regneverk.
.1000 - elektroniske regnemaskiner som kan
fungere uten ytre kraftkilde
- andre elektroniske regnemaskiner:
.2100 - - skrivende
2900 - - ellers
.3000 - andre regnemaskiner

751-21
751-22
751-22
751-22
751-23
751-24

4000 - bokholderimaskiner
.5000 - kassakontrollapparater
- andre:
9001 - - frankeringsmaskiner
.9002 - - billettmaskiner og liknende maskiner og apparater med regneverk

751-28
751-28

84.71 Automatiske databehandlingsmaskiner og
enheter dertil; magnetiske eller optiske lesere, maskiner for overføring av
data til databærere i kodet form samt
maskiner for bearbeiding av slike data,
ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
.1000 - analogmaskiner og hybridmaskiner
"

- digitalmaskiner i et felles kabinett

kg

735-11
735-13
735-15
728-19
728-19
735-91
735-95

84.67 Håndverktøy, pneumatisk eller sammenbygd med ikke-elektrisk motor.
- pneumatisk:
.1100 - - roterende (herunder kombinert slag kg,
og rotasjon)
stk.
.1900 - - annet
- annet verktøy:

.8100 - - kjedesager
- - andre:
.8901 - - - ryddesager
.8902 - gresstrimmere
.8909 - - - ellers
- deler:
.9100 - - til kjedesager
.9200 - - til pneumatisk verktøy
.9900 - - andre

Mengde

- andre ikke-elektriske skrivemaskiner:
.3100 - - av vekt høyst 12 kg uten koffert

84.65 Verktoymaskiner (herunder maskiner for
spikring, stifting, liming eller annen
form for sammenfoyning) for bearbeiding
av tre, kork, bein, hardgummi, hard
plast eller liknende harde materialer.
.1000 - maskiner som kan utføre forskjellige
arbeidsoperasjoner uten å skifte
verktoy mellom disse operasjonene
- andre:

hoder
.2000 - holdere for arbeidsstykke
.3000 - delehoder og annet spesielt utstyr
til verktøymaskiner
- andre:
.9100 - - til maskiner som hører under posi
sjon 84.64
.9200 - - til maskiner som hører under posi
sjon 84.65
.9300 - - til maskiner som hexer under posi
sjonene 84.56 - 84.61
.9400 - - til maskiner som hører under posi
sjon 84.62 eller 84.63

Vareslag

745-12
745-12
745-12

84.68 Maskiner og apparater for lodding eller
sveising, også anvendbare for skjæring,
unntatt slike som horer under posisjon
85.15; maskiner og apparater for overflateherding med gass. kg,
.1000 - sveisebrennere som holdes i hånden
stk.
.2000 - andre maskiner og apparater med gass
.8000 - andre mask7ner og apparater
.9000 - deler
kg

enheter:
.9101 - - - personlige datamaskiner basert på
mikroprosessor med arbeidsfrekvens
(klokkefrekvens) høyst 25 MHz .
.9109 - - - andre
- - innlese- eller utleseenheter, selv

745-11
745-11
745-12

kg

som inneholder minst en sentralenhet,
en innleseenhet (input) og en utleseenhet (output), herunder kombinerte
enheter:
.2001
- personlige datamaskiner basert på
mikroprosessor med arbeidsfrekvens
(klokkefrekvens) høyst 25 MHz ...
.2009 - - andre
- andre:
- - digitale sentralenheter, selv om de
foreligger sammen med resten av et
komplett system, og som i samme kabinett kan inneholde en eller to av
følgende typer enheter: lagringsenheter, innleseenheter og utlese-

745-19
745-19
745-19

9201
.9202
9203
9209

-

-

.9301 - -

.9302 - -

om de foreligger sammen med resten
av et komplett system, også med lagringsenheter i samme kabinett:
- skrivere:
- matriseskrivere
- - laserskrivere
- - andre
- ellers
lagringsenheter, selv om de foreligger sammen med resten av et
komplett system:
- magnetiske platelagere (herunder
diskettstasjoner) med kapasitet
høyst 140 Megabytes og inn- eller
utlesehastighet høyst 1 Megabytes
per sekund
- magnetiske lagereenheter for
kassetbånd med inn- eller utlese-

752-10

752-20
752-20

752-30
752-30

752-60
752-60
752-60
752-60

752-70

hastighet høyst 1 Megabytes

737-41
737-42
737-43
737-49

per sekund

.9309 - - - andre
.9900 - - ellers

IV

752-70
752-70
752-90
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Vareslag

Mengde

SITC Nr.

84.72 Andre maskiner og apparater til kontorbruk (f.eks. hektograf- eller stensilduplikatorer, adressemaskiner, pengeseddelautomater, maskiner for sortering, telling eller pakking av mynt,
blyantspissemaskiner, perfor6r- eller
stiftemaskiner).
kg,
.1000
duplikatorer
stk. 751-91
.2000 - adressemaskiner og agresseplateprege-

maskiner

751-92

.3000

Vareslag

Mengde

84.76 Salgsautomater (f.eks- frimerke-, sigarett-, matvare- eller drikkevareautomater), herunder pengeveksleautomater.
- maskiner:
kg,
.1100 - - med varme- eller kjoleinnretning
stk. 745-95
fl
.1900 - - andre
745-95
.9000 - deler
kg
745-97
84.77 Maskiner og apparater for bearbeiding
av gummi eller plast eller for fremstilling av varer av disse materialer,
ikke nevnt eller innbefattet annet sted
i dette kapittel.
kg,
.1000 - sprøytestopemaskiner
stk. 728-42
fl
.2000 - ekstrudrerA

maskiner for sortering eller bretting
av post eller legging av post i konvolutter eller for omvikling med papirbånd, maskiner for åpning, lukking
eller forsegling av post, samt mas.3000 - blåseformemaskiner
kiner for påsetting eller makulering
751-93 .4000 - vakuumformemaskiner og andre maskiner
av
frimerker
for forming ved varme
andre:
- maskiner for sortering, telling og
.9010
- andre maskiner og apparater for
pakking av mynt
stoping eller annen forming:
751-99
.5100 - - for støping eller regummiering av
.9020 - - sjekkbeskytter
751-99
pneumatiske dekk eller for støping
- ellers
.9090
751-99
eller annen forming av innerslanger
.5900 - - andre
84.73 Deler og tilbehor (unntatt deksler,
bærekasser og liknende) som utelukkende
.8000 - andre maskiner og apparater
.9000 - deler
eller fortrinnsvis kan brukes til
maskiner som horer under posisjonene
84.78 Maskiner og apparater for bearbeiding
84.69 - 84.72.
av tobakk eller fremstilling av to.1000 - deler og tilbehør til maskiner som
bakksvarer, ikke nevnt eller innbefathører under posisjon 84.69
kg
759-91
- deler og tilbehør til maskiner som
tet annet sted i dette kapittel.
.1000 - maskiner og apparater
horer under posisjon 84.70:
.9000 - deler
.2100 - - til elektroniske regnemaskiner som
hewer under varenummer 84.70.1000,
84.79 Maskiner, apparater og mekaniske red84.70.2100 eller 84.70.2900
759-93
.2900 - - andre
skaper som har selvstendige funksjoner,
759-93
.3000 - deler og tilbehør til maskiner som
ikke nevnt eller innbefattet annet sted
hører under posisjon 84.71
i dette kapittel.
759-97
.4000 - deler og tilbehør til maskiner som
- maskiner og apparater for anleggshører under posisjon 84.72
arbeider, byggearbeider og liknende:
759-93
.1010 - - maskiner for legging av asfalt84.74 Maskiner og apparater for sortering,
eller betongvegdekke
sikting, harping, vasking, knusing,
.1090 - - andre
maling, blanding eller elting av jord,
.2000 - maskiner og apparater for utvinning
stein, malm eller andre faste, minereller bearbeiding av animalske eller
alske materialer (herunder pulver og
fete, vegetabilske oljer og fettpasta); maskiner og apparater for presstaffer
sing eller forming av fast brensel,
.3000 - presser for fremstilling av sponkeramisk masse, sement, kalk eller
eller fiberplater av tre eller andre
andre mineralske produkter i pulvertreaktige materialer, samt andre
eller pastaform; maskiner til fremstilmaskiner og apparater for behandling
ling av sandstøpeformer.
av tre eller kork
.1000
maskiner for sortering, sikting,
.4000 - reipslagermaskiner
kg,
harping eller vasking
- andre maskiner, apparater og mekanstk. 728-31
iske redskaper:
maskiner for knusing eller maling:
.2001
- steinknusere
.8100
for behandling av metall, herunder
728-32
- ellers
.2009
vikleapparater for tråd til elek728-32
maskiner for blanding eller elting:
triske spoler
- betong- eller mortelblandere:
.8200
- maskiner for blanding, elting,
.3101
- - for montering på bilunderstell
knusing, sliping, sortering, sikteller lastebiler
ing, homogenisering, emulgering
728-33
.3109 - - - andre
eller omrcring
728-33
.3200
- maskiner for blanding av mineralske
- - ellers:
materialer med bitumen
8901 - styremaskiner og -apparater
728-33
.3900 - - andre
.8902 - - - hekkaggregater for båter, med
728-33
.8000 - andre maskiner og apparater
eller uten innenbordsmotor
728-34

- deler:
.9010 - - til betong- eller mortelblandere
.9090 - - ellers

kg

84.75 Maskiner for montering av elektriske
eller elektroniske lamper, elektronror
eller lynlyslamper i glasskolbe (-ror);
maskiner for fremstilling eller bearbeiding av glass og glassvarer i varm
tilstand.
.1000 - maskiner for montering av elektriske
eller elektroniske lamper, elektronror eller ynlyslamper i glasskolbe
kg,
(-rør)
stk
.2000 - maskiner for fremstilling eller bearbeiding av glass og glassvarer i varm
tilstand
.9000 - deler
kg

728-39
728-39

728-41
728-41
728-51

SITC

728-42
728-42

728-42

kg

kg,
stk. 728-43
kg
728-53

kg,
stk. 723-48
723-48

727-21

728-44
728-49

728-46

728-49
728-49
728-49
728-49
728-49

.8903 - - - snofresere, selvgående
.8909 - - - ellers
- deler:

.9010 - - til maskiner for legging av asfalteller betongvegdekke
.9090 - - ellers
84.80 Formrammer fcr metallstoping; underlagsplater til stopeformer; stopeformmodeller; stopeformer for metall (unntatt kokiller til stoping av blokker
(ingots)), metallkarbider, glass, mineralske materialer, gummi eller plast
»000
formrammer for metallstoping
.2000 - underlagsplater for stopeformer
.3000 - stopeformmodeller
- stopeformer for metall eller metallkarbider:

728-42
728-42
728-42
728-52

kg

"

728 - 55
728-55

749-11
749-12
749-13

-
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Mengde

Vareslag

.4100 - - for stoping ved innsprøyting eller
trykk
.4900 - - andre
.5000 - stopeformer for glass
.6000 - stopeformer for mineralske materialer
- stopeformer for gumrr' eller plast:
.7100 - - for stoping ved innsprøyting eller
trykk
.7900 - - andre

kg

SITC Nr.

749-14
749-15
749-16
749-17

.1010 .1091 -

reduksjonsventiler:
- av støpejern
- ellers:
- - av rustfritt eller annet legert
stål
.1092 - - - av annet jern eller stål
.1093 - - - av kopper
.1099 - - - av annet materiale
ventiler for oljehydrauliske eller
pneumatiske overforinger:
.2010
- av støpejern
- - ellers:
.2091
- - av rustfritt eller annet legert
stål
.2092 - - - av annet jern eller stål
.2093 - av kopper
.2099 - av annet materiale
- kontrollventiler:
.3010 - - av stopejern
ellers:
.3091 - av rustfritt eller annet legert
stål
.3092 - - - av annet jern eller stål
.3093 - - - av kopper
.3099 - - - av annet materiale
- sikkerhets- eller avlastningsventiler:
.4010 - - av støpejern
ellers:
.4091 - av rustfritt eller annet legert
stål
.4092 - - - av annet jern eller stål
.4093 - av kopper
.4099 - - - av annet materiale
- andre innretninger:
.8010 - - av støpejern
- ellers:
.8091
av rustfritt eller annet legert
stål
.8092 av annet jern eller stål
- av kopper:
.8093 - - sanitærarmatur (servant- og
tappekraner samt blandebatterier for vann)
.8094 - - - - ellers
.8095 - - - plast
.8099 - av annet materiale
- deler:
.9010 - - av støpejern
.9090 - - ellers

aksler) og veiver; lagerhus og glidelagre; faste gir og utvekslinger; kuleog rulleskruer; regulerbare gir og
andre hastighetsvariatcrer, herunder
momentomformere; svinghjul, reimskiver
og tauskiver, herunder blokker; friksjonskoplinger og andre akselkoplinger
(herunder universalledd).

749-18
749-19

84.82 Kule
.1000
.2000
.3000
.4000
.5000
.8000

-

.9100 .9900 -

-

.1010
.1090
.2000
kg

747-10

.4001
.4009

747-20
747 20
747-20
747-20

5010
5090
.6000

747-30

.9000

747-30
747-30
747-30
747-30
747-40
747-40
747-40
747-40
747-40
747-8C
747 80
747-80

747-80
747-80
747-80
747-80
747-90
747-90

eller rullelagre.

kulelagre
koniske rullelagre, herunder lagre
med kjegleformede og koniske ruller .
sfæriske rullelagre
nålelagre
andre sylindriske rullelagre
andre, herunder kombinerte kule- og
rullelagre
deler:
- kuler, nåler og ruller
- andre

.3000

747-10
747-10
747-10
747-10
747 20

746-10
746-20
746-30
746-40
746-50
746-80
746-91
746-99

SITC

84.83 Drivaksler (herunder kamaksler og veiv-

.

84.81 Kraner, ventiler og liknende innretninger for ror, kjeler, tanker, kar og
liknende, herunder reduksjonsventiler
og termostatventiler.

Mengde

Vareslag

- drivaksler (herunder kamaksler og
veivaksler) og veiver:
- - kamaksler og veivaksler
- - ellers
- lagerhus med isittende kule- eller
rulielagre
- lagerhus uten isittende kule- eller
rullelagre; glidelagre
- faste gir og utvekslinger, unntatt
tannhjul, kjedehjul og andre kraftoverforingsdeler som foreligger særskilt; kule- og rulleskruer; regulerbare gir og andre hastighetsvariatorer, herunder momentomformere:
- tannhjuls- og snekkeveksler med fri
inngående aksel
- - ellers
- svinghjul, reimskiver og tauskiver,
herunder blokker:
- - blokker
- - ellers
- friksjonskoplirger og anare akselkoplinger (herunder universalledd)
deler, herunder tannhjul og kjedehjul

kg

748-10
748-10
748-21
748-22

748-40
748-40
748-50
748-50
748-60
748-90

84.84 Pakninger av metallplater i forbindelse med andre materialer eller av to
eller flere lag av metall; sett eller
utvalg av pakninger av forskjellige
slags materialer, pakket i poser, konvolutter eller liknende.
.1000 - pakninger av metallplater i forbindelse med andre materialer eller

av to eller flere lag av metall
9000 - andre

749-20
749-20

84.85 Deler til maskiner og apparater, ikke
nevnt eller innbefattet annet sted i
dette kapittel, og som ikke er utstyrt
med elektriske forbindelsesdeler, isolatorer, spoler, kontakter eller andre
elektriske innretninger.

1000 .9010 .9090 -

skipspropeller og propellblad
andre:
- maskinpakninger
- ellers

KAPITTEL

749-91
749-99
749-99

85.

ELEKTRISKE MASKINER, APPARATER OG
MATERIELL, SAMT DELER DERTIL; APPARATER
FOR OPPTAK ELLER GJENGIVELSE AV LYD OG
APPARATER FOR OPPTAK ELLER GJENGIVELSE
AV BILDER OG LYD FOR FJERNSYN, SAMT DELER
OG TILBEHØR TIL SLIKE APPARATER.
85.01 Elektriske motorer og generatorer (unntatt generatoraggregater).
kg,
.1000 - motorer med ytelse høyst 37,5 W
stk.
.2000 - universalmotorer med ytelse over
37,5 W
- andre likestromsmotorer; likestromsgeneratorer:
med ytelse høyst 750 W:
.3101
- - sclenergipaneler (se også varenr.
85.41.4001)
.3102
- - likestromsmotorer med gir
.3109
- ellers
med ytelse over 750 W, men ikke
over 75 kW:
- likestromsmotorer med gir:

716-10
716-31

716-20
716-20
716-20
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Nr.

Vareslag

Mengae

.3201 - - - - med ytelse over 750 W, men ikke Kg
st k.
over 15 kW
.3202 - - - - med ytelse over 15 kW, men ikke
over 75 kW
.3209 - - - ellers
.3300 - - med ytelse over 75 kW, men ikke
over 375 kW
.3400 - - med ytelse over 375 kW
.4000 - andre vekselstrømsmotorer, enfasede
- andre vekselstromsmotorer, flerfasede:
- - med ytelse høyst 750 W:
.5101 - - - vekselstromsmotorer med gir eller
hast ighetsvariator
.5109 - - - ellers
- - med ytelse over 750 W, men ikke
over 75 kW:
- - vekselstromsmotorer med gir eller
hastighetsvariator:
.5201 - - - - med ytelse over 750 W, men ikke
over 15 kW
.5202 - - - - med ytelse over 15 kW, men ikke
over 75 kW
- - andre:
.5203 - - med ytelse over 750 W, men ikke
over 7,5 kW
.5204 - - - - med ytelse over 7,5 kW, men
ikke over 22 kW
.5205 - - - - med ytelse over 22 kW, men ikke
over 75 kW
- med ytelse over 75 kW:
.5301 - - - med ytelse over 75 kW, men ikke
over 200 kW
.5302 - - - med ytelse over 200 kW, men ikke
over 500 kW
- - - med ytelse over 500 kW:
.5305 - - - - hoyspentmotorer
.5309 - - - - andre
vekselstromsgeneratorer:
.6100 - - med ytelse høyst 75 kVA
.6200 - - med ytelse over 75 kVA, men ikke
over 375 kVA
.6300 - - med ytelse over 375 kVA, men ikke
over 750 kVA
.6400 - - med ytelse over 750 kVA

SITC Nr.

716-20
716-20
716-20
716-20
716-20
716-31

716-31
716-31

.1100
.1200
.1300
.2000
.3000
.4000

85.03
.0000 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til maskiner som firmer
under posisjon 85.01 eller 85.02

716-31
716-31

85.06 Galvaniske elementer og batterier.

716-31
716-31
716-31
716-31
716-32
716-32
716-32
716-32

716-51
716-51
716-51
716-52
716-40

716-90

85.04 Elektriske transformatorer, statiske
omformere (f.eks. likerettere) og induktorer.

.1000 - induktorer ("ballasts") for lysstoff
lamper
- transformatorer med dielektrisk vaske:
.2100 - - med ytelse hcyst 650 kVA
.2200 - - med ytelse over 650 kVA, men ikke

.2300 .3100 .3200 -

over 10 000 kVA
- med ytelse over 10 000 kVA
andre transformatorer:
- med ytelse høyst 1 kVA
- med ytelse over 1 kVA, men ikke
over 16 kVA

.3300 - - med ytelse over 16 kVA, men ikke

over 500 kVA

.3400

med ytelse over 500 kVA
- statiske omformere:
-

-

.4001 - - likerettere

kg,
stk. 771-23
771-11
771-11
771-11
771-19
771-19
771-19
771-19
771-21

kg,
stk. 771-21
"
771-25
kg
"

- permanentmagneter og varer som etter
magnetisering skal bli permanentmagneter:
- - av metall
- - andre
- elektromagnetiske koplinger, friksjonskoplinger og bremser
- elektromagnetiske loftehoder
- andre, herunder deler

.3000
.9000

716-31

SITC

771-29
771-29
772-29

85.05 Elektromagneter; permanentmagneter og
varer som etter magnetisering skal bli
permanentmagneter; elektromagnetiske og
permanentmagnetiske chucker, tvinger og
liknende oppspenningsutstyr; elektromagnetiske koplinger, friksjonskoplinger og bremser; elektromagnetiske
loftehoder.

716-31

716-51

kg

.4009 - - ellers
.5000 - andre induktorer
- deler:
.9010 - - til transformatorer
.9020 - - til statiske omformere
.9090 - - ellers

.1100
.1900
.2000

716-31

85.02 Elektriske generatoraggregater og roterende, elektriske omformere.

- generatoraggregater med stempeldrevne
forbrenningsmotorer med kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer):
- - med ytelse høyst 75 kVA
- - med ytelse over 75 kVA, men ikke
over 375 kVA
- - med ytelse over 375 kVA
- generatoraggregater med stempeldrevne
forbrenningsmotorer med gnisttenning
- andre generatoraggregater
- roterende, elektriske omformere

Mengde

Vareslag

778-81
778-81
778-81
778-81
778-81

- med ytre volum høyst 300 cm 3 :
- - av mangandioksid:
- - - alkaliske:
.1102 - - - - som inneholder til sammen 0,025
kg,
vektprosent eller mer kvikksølv og kadmium
stk. 778-11
778-11
.1103 - - - - ellers
av sink-karbon typen
778-11
.1104 - 778-11
.1108 - - - andre
- - av kvikksolvoksid:
.1201 - - - knappecellebatterier som inneholder til sammen 0,025 vektprosent
eller mer kvikksølv og kadmium ... "
778-11
778-11
.1209 - - - ellers
- av sølvoksid:
.1301 - - - knappecellebatterier som inneholder til sammen 0,025 vektprosent
778-11
eller mer kvikksølv og kadmium
"
778-11
.1309 - - - ellers
- andre:
.1901 - - - knappecellebatterier av typen
sink/luft som inneholder til
sammen 0,025 vektprosent eller
778-11
mer kvikksølv og kadmium
778-11
.1909 - - - ellers
med ytre volum over 300 cm':
.2001 - - alkaliske mangandioksidbatterier som
inneholder til sammen 0,025 vektpro778-11
sent eller mer kvikksølv og kadmium
778-11
.2002 - - sink-karbon batterier
778-11
.2008 - - andre
778-17
kg
.9000 - deler
85.07 Elektriske akkumulatorer, herunder skilleplater til slike, også kvadratiske
og rektangulære.
kg,
.1000 - blyakkumulatorer av typer som brukes
stk. 778-12
til starting av stempelmotorer
778-12
.2000 - andre blyakkumulatorer
778-12
.3000 - nikkel-kadmiumakkumulatorer
778-12
.4000 - nikkel-jernakkumulatorer
778-12
.8000 - andre akkumulatorer
- deler:
kg
778-19
.9001 - - akkumulatorplater
778-19
.9009 - - ellers
85.08 Elektromekanisk håndverktoy sammenbygd
kg,
med elektrisk motor.

.1000 .2001 .2002 .2009 .8001 .8002 .8005 -

boremaskiner, alle slags
sager:
- kjedesager
- stikksager
- ellers
annet håndverktøy:
- slipe- og pussemaskiner:
- båndpussemaskiner
- - vinkelslipemaskiner
- - ellers

.80CH - - håndhovler
.8007
- hekksakser
.8009 - - ellers
.9000 - deler

og

stk.

778-41
778-43
778-43
778-43

gresstrimmere

kg

778-45
778-45
778-45
778-45
778-45
778-45
778-48
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Mengde

SITC Nr.

-

støvsugere
stk. 775-71
golvbonemaskiner
775-71
avfallskverner
775-73
male- og blandemaskiner for matvarer;
saftpresser for frukt eller grønnsaker
775-72
.8000 - andre apparater og maskiner
775-73
.9000 - deler
kg
775-79

85.10 Barber- og hårklippemaskiner sammenbygd
med elektrisk motor.
kg,

.1000 - barbermaskiner
.2000 - hårklippemaskiner
- deler:
- - til barbermaskiner:
.9010 - - - skjæreplater og -hoder
.9020 - - - ellers
- - til hårklippemaskiner:
.9030 - - - skjæreplater og -hoder
.9090 - - - ellers

stk. 775-41
775-42
775-49
775-49
775-49
775-49

85.11 Elektrisk start- og tenningsutstyr av
det slag som brukes til forbrenningsmotorer med gnist- eller kompresjonstenning (f.eks. tennmagneter, magnetdynamoer, tennspoler, tennplugger, glødeplugger, startmotorer); generatorer
(f.eks. dynamoer og vekselstrømsgeneratorer) og vipper av det slag som brukes
i forbindelse med slike forbrenningsmotorer.
kg,

.1000 - tennplugger
stk.
.2000 - tennmagneter; magnetdynamoer; svinghjulsmagneter
.3000 - fordelere; tennspoler
.4000 - startmotorer og kombinerte startmotorer og generatorer
.5000 - andre generatorer
.8000 - annet utstyr
.9000 - deler
kg

778-31
778-31
778-31
778-31
778-31
778-31
778-33

85.12 Elektrisk lys- og signalutstyr (unntatt
varer som hewer under posisjon 85.39),
elektriske vinduspussere og defrostere,
av de slag som brukes til sykler eller
motorkjøretøyer.

.1000 - lysutstyr og visuelt signalutstyr av
det slag som brukes på sykler
.2000 - annet lysutstyr og visuelt signalutstyr
.3000 - lydsignalutstyr
.4000 - vinduspussere og defrostere
.9000 - deler

778-34
778-34
778-34
778-34
778-35

85.13 Bærbare, elektriske lykter som virker
ved egen strømkilde (f.eks. batterier,
akkumulatorer eller dynamoer), unntatt
lysutstyr som hewer under posisjon
85.12.

.1000 - lykter
.9000 - deler

813-12
813-80

85.14 Elektriske (herunder induktive eller
dielektriske) industri- eller laboratorieovner; annet industri- eller laboratorieutstyr for induktiv eller dielektrisk oppvarming.

- motstandsovner:
.1010 - - elektriske stoperismelteovner for
metall
.1090 - - ellers
- induktive eller dielektriske ovner:
.2010 - - elektriske stoperismelteovner for
metall
.2090 - - ellers
- andre ovner:
.3010 - - elektriske stoperismelteovner for
metall
.3090 - - ellers
.4000 - annet utstyr for induktiv eller dielektrisk oppvarming

kg,
stk.

Mengde

SITC

- deler:
- - til industri- eller laboratorie-

85.09 Elektromekaniske husholdningsapparater
og -maskiner sammenbygd med elektrisk
motor.
kg,

.1000
.2000
.3000
.4000

Vareslag

741-31
741-31
741-32
741-32

ovner:
.9010 - - - til elektriske stoperismelteovner
kg
for metall
.9020 - - - ellers
.9090 - - andre
85.15 Maskiner og apparater for lodding eller
sveising (eventuelt også skjæring) ved
hjelp av elektrisitet (herunder elektrisk oppvarmet gass), laser eller
annen lys- eller fotonstråle, ultralyd,
elektronstråle, magnetpuls eller plasmalysbue; elektriske maskiner og apparater for varmsprøyting av metaller
eller sintrede metallkarbider.
- maskiner og apparater for lodding:
1100 - - loddebolter og -pistoler
1900 - - andre
- maskiner og apparater for motstandssveising av metall:
2100 - - helt eller delvis automatiske
.2900 - - andre
- maskiner og apparater for sveising av
metall med lysbue (herunder plasmalysbue):
.3100 - - helt eller delvis automatiske
.3900 - - andre
.8000 - andre maskiner og apparater
.9000 - deler

741-34

kg,
stk. 737-31
737-32
"
737-33
737-34

kg

85.16 Elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber; elektriske jord- og romoppvarmingsapparater; elektrotermiske hårpleieapparater
(f.eks. hårtørkeapparater, hirkrolleapparater, krolltangvarmere) og håndtørkeapparater; elektriske strykejern;
andre elektrotermiske apparater av det
slag som brukes i husholdningen; elektriske hetelegemer, unntatt slike som
hewer under posisjon 85.45.
- elektriske varmtvannsberedere; varmtvannsbeholdere og varmekolber:
kg,
.1001 - - varmtvannsberedere og varmtvannsstk.
beholdere
.1002 - - varmekolber
- elektriske jord- og romoppvarmingsapparater:
2100 - - radiatorer som lagrer varme
- - andre:
.2901 - - - panelovner og liknende veggovner
2902 - - - stråleovner og vifteovner
2909 - - - ellers
- elektrotermiske hårpleieapparater e
ler hAndtørkeapparater:
.3100 - - hArtørkeapparater
.3200 - - andre hårpleieapparater
.3300 - - hAndtørkeapparater
.4000 - elektriske strykejern
.5000 - mikrobølgeovner
- andre ovner; kokeapparater, kokeplater, kokespiraler, griller og stekeapparater:
.6001 - - bordkomfyrer
.6002 - - andre komfyrer
.6003 - - stekeovner (andre enn mikrobølgeovner)
.6004 - - kokeplater med en eller to plater
.6005 - - kokeplater med tre eller flere
plater
.6009 - - ellers
- andre elektrotermiske apparater:
.7100 - - kaffe- og tetrakteapparater
.7200 - - brødristere
.7900 - - ellers
.8000 - elektriske hetelegemer
- deler:
.9001 - - kokeplater til komfyrer mv
kg
.9009 - - ellers
.

741-33
741-33

741-35
741-35
741-35

737-35
737-36
737-37
737-39

775-81
775-81
775-82
775-82
775-82

775-82

775-83
775-83
775-83
775-84
775-86

775-86
775-86
775-86
775-86
775-86
775-86
775-87
775-87
775-87
775-88
775-89
775-89
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SITC Nr.

Vareslag

Mengde

- andre magnetiske lydbåndopptakere med
utstyr for gjengivelse av lyd:
- av kassettypen:
- - analoge:
- telefonapparater:
kg,
.3102 - - - - for batteridrift (herunder for kg,
.1010 - - hoyttalende
stk. 764-11
stk.
kombinert
nett-/batteridrift)
.
.1090 - - ellers
764-11
3103 - - - - andre
.2000 - fjernskrivere
764-13
.3104 - - - digitale
- telefoniske eller telegrafiske velg.3900 - - ellers
ere:
.9000 - andre
.3010 - - sentraler til hoyttalende telefonapparater
764-15
85.21 Apparater for opptak eller gjengivelse
- - ellers:
av videosignaler.
.3091 - - - sentralbord
764-15
- av magnetbåndtypen:
.3092 - - - telefonsentraler
764-15
.1001 - - kombinerte opptakere og avspillere
.3099 - - - andre
764-15
av kassettypen
.4000 - andre apparater for bærefrekvenssystemer
1009 - - andre
764-17
- andre apparater:
.9000 - andre
.8100 - - telefoniske
764-19
- - telegrafiske:
85.22 Deler og tilbehør til apparater som
.8201 - - - telefaksapparater
764-19
hører under posisjonene 85.19 - 85.21.
.8209 - - - ellers
764-19 .1000 - pickuper
kg
- deler:
.9000 - andre
.9010 - - til høyttalende telefonapparater og
sentraler til slike
kg
764-91
85.23 Preparert, uinnspilt materiell for opp.9020 - - til fjernskrivere
tak av lyd eller liknende opptak av
764-91
.9090 - - ellers
andre fenomener, unntatt varer som
764-91

SITC

85.17 Elektriske apparater for linjetelefoni
eller linjetelegrafi, herunder apparater for barefrekvenssystemer.

763-84
763-84
763-84
763-84
763-84

763-81
763-81
763-81

764-99
764-99

horer under kapittel 37.
85.18 Mikrofoner og stativer dertil; høyttalere, også med kabinett, ramme e.l.;
høretelefoner, også kombinert med mikrofon; elektriske hørefrekvensforsterkere; elektriske lydforsterkeranlegg.
kg,

.1000 - mikrofoner og stativer dertil
- høyttalere, også med kabinett, ramme
e.l.:
.2100 - - en høyttaler montert i eget kabinett, ramme e.l
.2200 - - flere høyttalere montert i samme
kabinett, ramme e.l
.2900 - - andre
.3000 - høretelefoner, også kombinert med
mikrofon
.4000 - elektriske hørefrekvensforsterkere
.5000 - elektriske lydforsterkeranlegg
- deler:
- - til høyttalere og elektriske horefrekvensforsterkere:
.9011 - - - maonetsystem for høyttalere
.9019 - - - ellers
.9090
ellers
-

stk

-

85.19 Platespillere uten innebygd forsterker
("record-decks"), andre platespillere,
kassettspillere og andre apparater for
gjengivelse av lyd, uten utstyr for
opptak av lyd.

.1000 - platespillere som virker ved ilegg av kg,
mynter eller jetonger (jukebokser) • • stk.
- platespillere med innebygd forsterker:
.2100 - - uten høyttaler
.2900 - - andre
- platespillere uten innebygd forsterker ("record-decks"):
.3100 - - med automatisk plateskiftemekanisme
.3900 - - andre
.4000 - diktat-avspillingsapparater ("transcribing machines")
andre apparater for gjengivelse av
lyd:
.9100 - - av kassettypen
- ellers:
.9901 - platespillere med laseravlesing
(CD-spillere)
.9909 - - - andre

764-21

.1201 - - 6-1y7assetter eller magnetbånd
på spole for innbygging i lydkassetter
898-43
764-22
1209 - - - andre
898-43
- - med bredde over 6,5 mm:
764-23
- - - med bredde over 6,5 mm, men ikke
over 13 mm:
764-24
- videokassetter eller magnet764-25 .1302 bånd på spole for innbygging i
764-26
videokassetter
898-45
.1303 - - - - lydkassetter eller magnetbånd
på spole for innbygging i lydkassetter
898-45
764-92
1304 - 7 61 %
- andre
898-45
- med bredde over 13 mm:
.1305 - - - - videokassetter eller magnetbånd
på spole for innbygging i videokassetter
898-45
- - andre
.1308 898-45
.2000 - magnetiske plater
kg
898-51
.9000 - annet
"
898-59

764-22

1

763-31 85.24 Plater, bånd og annet innspilt mater-

iell med lyd eller andre fenomener,
herunder matriser for fremstilling av
grammofonplater, men unntatt varer som
hewer under kapittel 37.

763-33
763-33
.1000

grammofonplater
898-71
- magnetbånd:
kg,
763-35 .2100 - - med bredde høyst 4 mm
stk. 898-61
763-35 .2200 - - med bredde over 4 mm, men ikke over
6,5 mm
898-65
763-82
med bredde over 6,5 mm:
med bredde over 6,5 mm, men ikke
over 13 mm:
763-83 .2302
- videokassetter
898-67
.2303 - - - - andre
898-67
_ _
med bredde over 13 mm:
763-83 .2307 - - videokassetter
898-67
763-83 .2308 - - - - andre
898-67
- annet:

85.20 Magnetiske lydbåndopptakere og andre
apparater for opptak av lyd, også med
utstyr for gjengivelse av lyd.

.1000 - dikteringsmaskirer som ikke kan virke
uten ytre stromkilde
.2000 - telefonsvarere

- magnetbånd:
- - med bredde høyst 4 mm:
.1101 - - - lydkassetter eller magnetbånd
kg,
på spole for innbygging i lydkassetter
stk. 898-41
1109 - - - andre
898-41
"
- - med bredde over 4 mm, men ikke over

763-84
763-84

.9001 - - plater for laseravlesing (Compact
Discs)
898-79
- - programvare for datamaskiner:
.9002 - - - av typer underholdning, spill,
tekstbehandling og regneark
k g 898-79
.9003 - - - andre
898-79
.9008

-

- ellers

It

898-79
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85.25 Sendere for radiotelefoni, radiotelegrafi, radiokringkasting eller fjernsyn, også sammenbygd med mottakere
eller apparater for opptak eller gjengivelse av lyd; fjernsynskameraer.
men
- sendere:
.1001 - - for radiotelefoni eller radiotele- kg,
men
grafi
stk.
.1002 - - for radiokringkasting eller fjernmen
syn
- sendere sammenbygd med mottakere:
.2001 - - mobiltelefoner for det offentlige
nett
.2009 - - andre
- fjernsynskameraer:
.3001 - - videokameraopptakere (kombinerte

kamera/videoopptakere)
.3009 - - andre

SYTC Nr.

764-31
764-31
764-32
764-32
764-82
764-82

85.26 Radarapparater, radionavigasjonsapparater og radiofjernstyringsapparater.

areslaq

- - ellers:
- - fjernsynsmottakere (unntatt videomonitorer og videoprojektorer): kg,
.1091 - - - - med skjermstørrelse høyst 14" . stk.
.1092 - - - - med skjermstørrelse over 14",
høyst 21"
.1093 - - - - med skjermstørrelse over 21"
høyst 25"
.1094 - - - - med skjermstørrelse over 25",
høyst 28"
- - med skjermstørrelse over 28"
.1095 .1096 - - - - separate TV-tunere
.1097 - - - - separate videotunere
.1098 - - - - andre
.1099 - - - videomonitorer og videoprojektorer
- for svart-hvitt eller andre ensfargede (monokrome):
.2001 - - for teknisk eller medisinsk bruk,
herunder monitorer og projektorer .
.2009 - - ellers

.1000 - radarapparater
764-83
85.29 Deler som utelukkende eller fortrinns- andre:
vis kan brukes til apparater som horer
.9100 - - radionavigasjonsapparater
764-83
under posisjonene 85.25 - 85.28.
.9200 - - radiofjernstyringsapparater
764-83
- antenner og antennereflektorer av
alle slag; deler til slike:
85.27 Mottakere for radiotelefoni, radiotelegrafi eller radiokringkasting, også
.1010 - - til sendere og mottakere for radiokombinert i felles kabinett eller kasse
telegrafi og radiotelefoni og til
med apparater for opptak eller gjensendere for kringkasting og fjerngivelse av lyd eller et ur.
syn
- radiomottakere for kringkasting som
.1090 - - ellers
virker uten ytre stromkilde, herunder
- andre:
apparater som også kan motta radio.9010 - - til sendere og mottakere for radiotelefoni eller -telegrafi:
telegrafi og radiotelefoni og til
- - kombinert med apparater for opptak
sendere for kringkasting og fjerneller gjengivelse av lyd:
syn
.1101 - - - mono
762-21
- - ellers:
- - - andre:
.9091 - - - kabinetter, kasser og skap til
.1102 - - - - med analoge kassettopptakere/
mottakere for radiokringkasting
-avspillere
eller fjernsyn
762-21
.1103.- - - - med digitale kassettopptakere/
.9095 - - - andre deler til mottakere for
-avspillere
radiokringkasting eller fjernsyn
762-21
.1109 - - - - ellers
.9096 - - - til radar-, radionavigasjons762-21
.1900 - - andre
eller radiofjernstyringsapparater
762-22
- radiomottakere for kringkasting som
.9099 - - - andre
ikke virker uten ytre strømkilde, av
det slag som brukes i motorkjøre85.30 Elektrisk signalutstyr, sikkerhetsuttoyer, herunder apparater som også
kan motta radiotelefoni eller -tele-

grafi:
.2100 - - kombinert med apparater for opptak
eller gjengivelse av lyd
.2900 - - andre
- andre radiomottakere for kringkasting, herunder apparater som kan motta

762-11
762-12

Mengde

styr eller trafikkreguleringsutstyr for
jernbaner, sporveger, veger, gater,
elver, kanaler, parkeringsplasser, havner eller flyplasser (unntatt det som
horer under posisjon 86.08).
.1000 - utstyr for jernbaner eller sporveger
.8000 - annet utstyr
.9000 - deler

kg

"

SITC

761-10
761-10
761-10
761-10
761-10
761-10
761-10
761-10
761-10

761-26
761-20

764-93
764-93

764-93

764-93
764-93
764-93
764-93

778-82
778-82
778-83

radiotelefoni eller -telegrafi:

- - kombinert med apparater for opptak
eller gjengivelse a lyd:
.3101 - - - kombinerte med digitale kassettopptakerel-avspillere
.3109 - - - andre
.3200 - - ikke kombinert med apparater for
opptak eller gjengivelse av lyd,
men kombinert med et ur

- - ellers:
.3901 - - - radiomottakere uten forsterker
(radiotunere)
.3902 - stasjonære radiomottakere, mono
.3903 - - - stasjonære radiomottakere, stereo
.3909 - - - andre
.9000 - andre apparater
85.28 Fjernsynsmottakere (herunder videomonitorer og videoprojektorer), også kombinert i felles kabinett eller kasse med
radiomottakere for kringkasting eller
med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd eller videosignaler.
- for farger:
.1010 - - videospillere

762-81
762-81
762 81
762-89
762-89
762-89
762-9
764-81

761-10

85.31 Elektriske signalapparater, akustiske
eller visuelle (f.eks. ringeklokker,
sirener, nummertavler (tablåer), tyveri- eller brannalarmapparater), unntatt slike som horer under posisjon
85.12 eller 85.30.
.1000 - tyveri- eller brannalarmapparater og
liknende apparater
.2000 - nummertavler (tablåer) med flytende
krystallanvisere (LCD) eller lysemitterende dioder (LED)
.8000 - andre apparater
.9000 - deler
85.32 Elektriske kondensatorer, faste, variable eller regulerbare (forhåndsinnstillbare).
.1000 - faste kondensatorer til bruk i
strømkretser med 50/60 Hz, og som
har reaktiv effekt på 0,5 kVar eller
derover (effektkondensatorer)
- andre faste kondensatorer:
.2100 - - av tantal
2200 - - av aluminium, elektrolytiske

777-84
778-84
778-84
778-85

778-61
778-62
778-63
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- av keramikk, dielektriske, ettlags
- - av keramikk, dielektriske, flerlags
- - av papir eller plast, dielektriske
- - andre
- variable eller regulerbare (forhåndsinnstillbare) kondensatorer
.9000 - deler

.2300 .2400
.2500
.2900
.3000

85.33 Elektriske motstandere (herunder reostater og potensiometre), unntatt hetelegemer.
.1000 - faste kullsjikt- eller kullfilmmotstandere
- andre faste motstandere:
.2100 - - med ytelse høyst 20 W
.2900 - - ellers
- trådviklede, variable motstandere,
herunder reostater og potensiometre:
.3100 - - med ytelse høyst 20 W
.3900 - - andre
.4000 - andre variable motstandere, herunder
reostater og potensiometre
.9000 - deler
85.34
.0000 Trykte kretser
85.35 Elektriske apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske
strømkretser (f.eks. brytere, sikringer,
lynavledere, spenningsbegrensere, støtspenningsdempere, stopsier og koplingsbokser), for spenninger over 1000 V.
.1000 - sikringer
- automatiske overbelastningsbrytere:
.2100 - - for spenninger under 72,5 kV
.2900 - - andre
.3000 - skillebrytere og effektbrytere
.4000 - lynavledere, spenningsbegrensere og
stotspenningsdempere
.9000 - andre

kg

SITC Nr.
778-64
778-65
778-66
778-67
778-68
778-69

6101
.6102
.6109
.6900
.9001
.9002
.9009

772-31
772-32
772-32
772-33
772-33
772-35
772-38
772-20

77241
772-42
772-43
772-44
772-45
772-49

Vareslag
- lampeholdere, støpsler og stikkontakter:
- - lampeholdere:
- - - med strømbryter
- - - uten strømbryter:
- - - - signallampeholdere
- - - - ellers
- - andre
- andre apparater:
- - forbindelsesklemmer
- - koplingsbokser
- - ellers

Mengde

kg

SITC

772-57
772-57
772-57
772-58
772-59
772-59
772-59

85.37 Plater, tavler (herunder numeriske kontrolltavler), konsoller, pulter, kabinetter og liknende, utstyrt med to
eller flere apparater som !barer under
posisjon 85.35 eller 85.36, for
elektrisk kontroll eller fordeling av
elektrisitet, også med instrumenter
eller apparater som hewer under
kapittel 90, unntatt velgere som hewer
under posisjon 85.17.

.1000 - for spenninger på høyst 1000 V
.2000 - for spenninger over 1000 V

772-61
772-62

85.38 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater som hewer
under posisjon 85.35, 85.36 eller
85.37.

.1000 - plater, tavler, konsoller, pulter,
kabinetter og liknende som hewer
under posisjon 85.37, men uten tilhorende apparater
andre:
9010 - - til sikringer
.9020 - - til velgere og ekspedisjonsbrytere
for sentralbord
.9030 - - til rel6er
9090 - - ellers

85.39 Elektriske glødelamper eller lysstoff-

772-81
772-82
772-82
772-82
772-28

lamper, herunder "sealed beam"-lamper
85.36 Elektriske apparater til å slutte, bryog lamper for ultrafiolett eller infrate, sikre eller forbinde elektriske
rødt lys; buelamper.
strømkretser (f.eks. brytere, relder,
778-23
.1000 - "sealed beam"-lamper
sikringer, stotspenningsdempere, stops- andre glødelamper, unntatt lamper for
ler, stikkontakter, lampeholdere og
ultrafiolett eller infrarødt lys:
koplingsbokser), for spenninger på
778-21
.2100 - - wolfram halogen
høyst 1000 V.
.2200 - - andre med ytelse høyst 200 W og for
- sikringer:
778-21
spenninger på høyst 100 V
.1001 - - automatiske
772-51
- - andre:
.1009 - - ellers
772-51
778-21
.2901 - - - til motorkjøretøyer
- automatiske overbelastningsbrytere:
778-21
2909 - - - ellers
.2001 - - ikke over 16 ampere
772-52
- lysstofflamper, unntatt lamper for
.2002 - - over 16 ampere, men ikke over 630
ultrafiolett lys:
ampere
772-52
778-22
.2009 - - over 630 ampere
772-52 .3100 - - fluorescerende, med glødekatode
778-22
.3900 - - andre
- andre apparater for å beskytte elek.4000 - lamper for ultrafiolett eller infratriske strømkretser:
778-24
rodt lys; buelamper
- - overstromsvern, termiske/magnetiske:
- deler:
.3001 - - - ikke over 80 ampere
772-53
778-29
.3002 - - - over 80 ampere
772-53 .9010 - - til "sealed beam"-lamper
778-29
.9090 - - ellers
.3005 - - andre overstromsvern, herunder elektroniske
772-53
.3009 - - ellers
772-53 85.40 Elektronrør (varmkatode-, kaldkatodeeller fotokatoderor), herunder vakuum- rel6er:
rem og damp- eller gassfylte rem,
.4100 - - for spenninger på høyst 60 V
772-54
kvikksolvlikeretterrør, katodestrålerør
- - andre:
og rør til fjernsynskameraer.
.4901 - - - styrekontaktorer
772-54
- katodestrålebilderør for fjernsyn,
- - - andre kontaktorer:
herunder katodestrålerør til fjern.4902 - - - - ikke over 16 ampere
772-54
kg,
synsmonitorer:
.4903 - - over 16 ampere, men ikke over
stk. 776-11
80 ampere
772-54 .1100 - - farge
.4904 - - - - over 80 ampere
772-54 .1200 - - svart-hvitt eller andre ensfargede
776-12
(monokrome)
.4909 - - - andre rel6er
772-54
.2000 - rør til fjernsynskameraer; bildeom- andre brytere:
formerrør og bildeforsterkerrør;
.5010 - - velgere og ekspedisjonsbrytere for
776-21
andre fotokatoderør
sentralbord
772-55
776-23
.3000 - andre katodestrålerør
- - ellers:
- mikrobolgerør (f.eks. magnetroner,
.5091 - - - brytere for husanlegg (det faste
klystroner, vandrebolgerør og carcianlegg)
772-55
notroner), unntatt gitterstyrte rør:
- - - andre:
776-25
magnetroner
772_55 .4100 .5092 - - - - ikke over 16 ampere
776-25
772_55 .4200 - - klystroner
.5099 - - - - over 16 ampere
776-25
.4900 - - andre

-
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Vareslag

- andre elektronrør:
.8100 - - mottaker- eller forsterkerror
.8900 - - ellers
- deler:
.9100 - - til katodestrålerør
.9900 - - andre
85.41 Dioder, transistorer og liknende halvlederkomponenter; lysfolsomme halvlederkomponenter, herunder fotoelektriske
celler, også sammensatte til moduler
eller paneler; lysemitterende dioder;
monterte, piezoelektriske krystaller.
dioder, unntatt lysfølsomme eller
.1000
lysemitterende dioder
- transistorer, unntatt lysfølsomme
transistorer:
.2100 - - med effekttap under 1 W
.2900 - - andre
.3000 - tyristorer, diaker og triaker, unntatt slike lysfølsomme komponenter
- lysfølsomme halvlederkomponenter,
herunder fotoelektriske celler, også
sammensatte til moduler eller paneler; lysemitterende dioder:
.4001 - - solceller, også sammensatte til
paneler eller moduler (se også
varenr. 85.01.3101)
.4009 - - ellers
.5000 - andre halvlederkomponenter
.6000 - monterte, piezoelektriske krystaller
- deler:
.9010 - - til monterte, piezoelektriske krystaller
.9090
- ellers

Mengde
kg,
stk.

kg,
stk

kg

85.42 Elektroniske, integrerte kretser og elektroniske mikrobyggeelementer.
- monolittisk integrerte kretser:
kg,
.1100 - - digitale
stk
.1900 - - andre
.2000 - hybride, integrerte kretser
.8000 - andre
.9000 - deler
kg
85.43 Elektriske maskiner og apparater som
har selvstendige funksjoner, ikke nevnt
eller innbefattet annet sted i dette
kapittel.
kg,
.1000 - partikkelakseleratorer
stk
.2000 - signalgeneratorer
.3000 - maskiner og apparater for galvanisering, elektrolysering eller behandling av materialer ved elektroforese
- andre maskiner og apparater:
.8001 - - mikrobølgehoder
.8002 - - antenneforsterkere (høyfrekvens)
og frekvensomformere til bruk i lydog billedkringkasting
.8009 - - ellers
.9000 - deler
kg
85.44 Isolert (herunder lakkert eller anodisert) tråd, kabel (herunder koaksialkabel) og andre isolerte, elektriske
ledere, også med forbindelsesdeler; optiske fiberkabler sammensatt av fibrer
som er skjermet fra hverandre, også med
forbindelsesdeler.
- tråd til vikling av spoler:
.1100 - - av kopper
.1900 - - andre
.2000 - koaksialkabler og andre koaksialledere
.3000 - startkabelsett og andre kabel-/ledningssett av det slag som brukes i
kjøretøyer, luftfartøyer eller skip .
- andre elektriske ledere for spenninger på høyst 80 V:
.4100 - - med forbindelsesdeler
- - ellers:
- - - med partall:
.4901 - - - - 1 par
.4902 - - - - mer enn 1 par, men ikke mer enn
10 par

SITC Nr.

Vareslag

Mengde

.4903 - - - - mer enn 10 par, men ikke mer
enn 50 par
kg
4904
- - - mer enn 50 par
"
.4909 - - - andre
776-29
- andre elektriske ledere for spenning776-29
er over 80 V, men ikke over 1000 V:
.5100 - - med forbindelsesdeler
- - ellers:
- - - med merkespenning høyst 500 V:
.5901 - - - - med høyst 4 ledere
- med mer enn 4 ledere
.5902 - med merkespenning over 500 V, men
ikke over 999 V:
.5903 - - - - med høyst 4 ledere
- med mer enn 4 ledere
5904 : 776-31
med merkespenning 1000 V:
- med høyst 4 ledere:
med ledertverrsnitt høyst
776-32 .5905
70
776-33
med ledertverrsnitt over
.5906
70 miTi
776-35
- med mer enn 4 ledere
.5909 andre elektriske ledere for spenninger over 1000 V:
.6001 - - med merkespenning høyst 10 kV
.6002 - - med merkespenning over 10 kV, men
ikke over 30 kV
776-37 .6009 - - med merkespenning over 30 kV
7000
optiske fiberkabler
776-37
776-39
776-81
85.45 Kullelektroder, kullbørster, lampekull,
batterikull og andre varer av kull,
også med metall, av det slag som brukes
776-88
til elektriske formål.
776-88
- elektroder:
.1100 - - av det slag som brukes i ovner
- - andre:
.1901 - - - av det slag som brukes til elektrolyse
776-41
1909 - - - ellers
776-43
776-45 .2000
borster
776-49 .9000
andre
776-89
85.46 Elektriske isolatorer, uansett materiale.
.1000 - av glass
- av keramisk materiale:
.2001 - - til høyspent strøm
.2002 - - til layspent strøm
778-71
andre
.9000
778-78
85.47 Isolasjonsdetaljer (unntatt isolatorer
som hewer under posisjon 85.46) til
778-78
elektriske maskiner, apparater eller
til elektrisk materiell, som består
778-78
helt av isolerende materiale, bortsett
fra mindre komponenter av metall
(f.eks. gjengede hylser, muffer og lik778-78
nende) som er istopt utelukkende for
778-78
sammenføyning; elektriske ledningsrør
778-79
og forbindelsesdeler dertil, av uedelt
metall fÖret med isolerende materiale.
isolasjonsdetaljer av keramisk materiale:
.1001 - - til høyspent strøm
.1002 - - til layspent strøm
.2000 - isolasjonsdetaljer av plast
- andre:
- elektriske ledningsrør og forbin.9010
delsesdeler dertil, av uedelt metall fÖret med isolerende materiale
773-11
- - ellers:
773-11
773-12 .9020 - - - av glass
.9090 - - - andre

776-2/
776-27

773-13 85.48
.0000 Elektriske deler til maskiner eller apparater, ikke nevnt eller innbefattet
annet sted i dette kapittel
773-14
773-14
773-14

SITC

773-14
773-14
773-14
773-15
773-15
773-15
773-15
773-15

773-15
773-15
773-15
773-17
773-17
773-17
773-18

778-86
778-86
778-86
778-86
778-86
773-22
773-23
773-23
773-24

773-26
773-26
773-28

773-29
773-29
773-29

778-89
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Vareslag

Mengde

SITC Nr.

KAPITTEL 86.

materiell og utstyr

Lokomotiver drevet med kraft fra en
ytre, elektrisk kraftkilde eller elektriske akkumulatorer.

86.09
.0000

.1000 - drevet med kraft fra en ytre, elekkg,
trisk kraftkilde
stk . 791-11
.2000 - drevet med kraft fra elektriske akkumulatorer
791-15
86.02 Andre lokomotiver; tendere.
.1000 - dieselelektriske lokomotiver
.9000 - ellers
86.03

Vogner med egen fremdriftsmotor for
jernbaner eller sporveger, unntatt de
som hewer under posisjon 86.04.

.1000 - drevet med kraft fra en ytre, elektrisk kraftkilde
.9000 - andre
86.04
.0000

Vogner for ettersyn eller vedlikehold
av jernbaner eller sporveier, med eller
uten egen fremdriftsmotor (f.eks. verkstedvogner, kranvogner, vogner for
stamping av ballast, sporrettere, testevogner og dresiner)

86.05
.0000 Passasjervogner for jernbaner eller
sporveger, uten egen fremdriftsmotor;
bagasjevogner, postvogner og andre spesialvogner for jernbaner eller sporveger, uten egen fremdriftsmotor (unntatt
de som hewer under posisjon 86.04) ....
86.06 Godsvogner og lastevogner for jernbaner
eller sporveger, uten egen fremdrifts-

Mengde

SITC

86.08
.0000 Stasjonært materiell for jernbaner eller sporveger; mekanisk (herunder elektromekanisk) signal-, sikkerhets- eller
trafikkreguleringsutstyr for jernbaner,
sporveger, veger, gater, elver, kanaler, parkeringsplasser, havneanlegg eller flyplasser; deler til ovennevnte

LOKOMOTIVER, VOGNER OG ANNET RULLENDE
MATERIELL FOR JERNBANER ELLER SPORVEGER SAMT
DELER DERTIL; STASJONÆRT MATERIELL FOR
JERNBANER ELLER SPORVEGER SAMT DELER
DERTIL; MEKANISK (HERUNDER ELEKTROMEKANISK)
TRAFIKKREGULERINGSUTSTYR AV ALLE SLAG.
86.01

Vareslag

791-21
791-29

kg 791-91

Beholdere (containere) (herunder beholdere for transport av flytende
varer) spesielt bestemt og utstyrt for
transport med ett eller flere slags
transportmidler.

.0001 - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
0009 - ellers

"
"

786-30
786-30

KAPITTEL 87.
KJØRETØYER SAMT DELER OG TILBEHØR DERTIL,
UNNTATT RULLENDE MATERIELL FOR
791-60 JERNBANER OG SPORVEGER.
791-60

87.01

Traktorer (unntatt traktorer som hewer
under posisjon 87.09).

kg,
.1000 - traktorer som betjenes av gående .... stk. 722-41
.2000 - trekkvogner til semitrailere
"
783-20
.3000 - beltetraktorer
"
722-30
- andre:
- - nye:
791-81 .9001 - med motoreffekt høyst 39 hk(29kW)
"
722-49
.9002 - - - med motoreffekt 40-59 hk(30-43kW)
"
722-49
.9003 - - - med motoreffekt 60-69 hk(44-50kW)
"
722-49
.9004 - - - med motoreffekt 70-89 hk(51-65kW)
"
722-49
.9005 - - - med motoreffekt 90 hk og derover
(66kW og derover)
"
722-49
.9009 - - brukte
"
722-49
791-70 87.02 Motorkjøretøyer

av personer.

for kollektiv transport

- med forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel eller semimotor.
diesel):
.1000 - tankvogner og liknende
791-82 .1001 - - med høyst 17 sitteplasser, medreg.2000 - kjolevogner og andre
isolerte vogner,
net
fører
.1002 - - ellers
unntatt de som hører under varenummer
9000 - andre
86.06.1000
791-82
.3000 - vogner med innretning for automatisk
87.03 Biler og andre motorkjøretøyer hovedlossing, unntatt de som hører under
sakelig konstruert for transport av
varenummer 86.06.1000 eller 86.06.2000
791-82
personer (unntatt de som hewer under
- andre:
791-82
posisjon 87.02), herunder stasjonsvog.9100 - - tildekkede og lukkede
ner og racerbiler.
.9200 - - åpne, med faste sider med høyde over
- kjøretøyer spesielt konstruert for å
791-82
60 cm
kjøre på snel; kjøretøyer for golf791-82
.9900 - - ellers
baner og liknende kjøretøyer:
.1001 - - kjøretøyer spesielt konstruert for
86.07 Deler til lokomotiver eller annet rulå kjøre på sno
lende materiell for jernbaner eller
.1002 - - kjøretøyer for golfbaner og liksporveger.
nende kjøretøyer
- boggier, bisselboggier, aksler og
- andre kjøretøyer med stempeldrevet
hjul samt deler dertil:
forbrenningsmotor med gnisttenning:
kg
791-99
.1100 - - drivboggier og -bisselboggier
- - med sylindervolum høyst 1000 cmi:
791-99
.1200 - - andre boggier og bisselboggier
- - - nye:
791-99
.1900 - - ellers, herunder deler
.2101 - - personbiler, herunder stasjons- bremser og deler dertil:
vogner
791-99
.2100 - - luftbremser og deler dertil
791-99 2105 - - andre
.2900 - - andre
.2109 - - - brukte
,3000 - kroker og annet koplingsutstyr, vogn791-99
- - med sylindervolum over 1000 cO,
buffere samt deler dertil
men høyst 1500 cm 3 :
- ellers:
- - - nye:
791-99
.9100 - - til lokomotiver
792-99 .2201 - - - - personbiler, herunder stasjons.9900 - - andre
vogner

"
"
"

783-11
783-11
783-19

"

781-10

"

781-20

"
"
"

781-20
781-20
781-20

"

781-20
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Vareslag

Mengde

.2205 - - - - andre
.2209 - - - brukte
- - med sylindervolum over 1500 crO,
men høyst 3000 cm 3 :
- - - nye:
.2301 - - - - personbiler, herunder stasjonsvogner
.2305 - - - - andre
.2309 - - - brukte
- - med sylindervolum over 3000 cm:
- nye:
.2401 - - - - personbiler, herunder stasjonsvogner
.2405 - - - - andre
.2409 - - - brukte
- andre kjøretøyer med stempeldrevet
forbrenningsmotor med kompresjonstenring (diesel eller semidiesel):
- - med sylindervolum høyst 1500 cmi:
- - - nye:
.3101 - - - - personbiler, herunder stasjonsvogner
.3105 - - - - andre
.3109 - - - brukte
- - med sylindervolum over 1500 cO,
men høyst 2500 cm 3 :
- - - nye:
.3201 - - - - personbiler, herunder stasjonsvogner
.3205 - - - - andre
.3209 - - - brukte
- - med sylindervolum over 2500 cm-':
- - - nye:
.3301 - - - - personbiler, herunder stasjonsvogner
.3305 - - - - andre
.3309 - - - brukte
.9000 - andre
87.04 Motorkjoretøyer for transport av gods.
.1000 - dumpere konstruert for bruk utenfor
vegnettet
- andre, med stempeldrevet forbrenningsmotor med kompresjonstenning
(diesel eller semidiesel):
- - med totalvekt høyst 5 tonn:
.2101 - - - understell med motor og førerhus
- - - andre:
.2102 - - - - nye
.2109 - - - - brukte
- - med totalvekt over 5 tonn, men
høyst 20 tonn:
.2201 - - - understell med motor og førerhus
- - - andre:
.2202 - - - - nye
.2209 - - - - brukte
- - med totalvekt over 20 tonn:
.2301 - - - understell med motor og førerhus
- - - andre:
.2302 - - - - nye
.2309 - - - - brukte
- andre, med stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning:
- - med totalvekt høyst 5 tonn:
.3101 - - - understell med motor og førerhus
- - - andre:
.3102 - - - - nye
.3109 - - - - brukte
- med totalvekt over 5 tonn:
.3201 - - - understell med motor og førerhus
- - - andre:
.3202 - - - - nye
.3209 - - - - brukte
.9000 - andre
87.05 Motorkjoretoyer for spesielle formål
(f.eks. bergingsbiler, kranbiler,
brannbiler, betongblandebiler, feiebiler, sprøytebiler, verkstedbiler, rantgenbiler) unntatt de som hovedsakelig
er konstruert for transport av personer
eller gods.
.1000 - kranbiler
.2000 - mobile boretårn

SITC Nr.

781-20

3000 - brannbiler
4000 - betongblandebiler
.9000 - andre

781-20
781-20
781-20

87.06 Understell med motor til kjøretøyer som
hewer under posisjonene 87.01 - 87.05 .
.0010 - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01
- ellers:
.0091 - - til busser
. 0099 - - andre

stk 781-20

"

Vareslag

781-20
781-20
781-20

781-20
781 20

87.07 Karosserier (herunder førerhus) til motorkjoretoyer som hører under posisjonene 87.01 - 87.05.
.1000 - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.03
- andre:
.9010 - - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01
.9020 - - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.02
.9090 - - ellers

Mengde

SITC

kg,
stk. 782-25
"
782-27
"
782-29

"

784-10

"

784-10

"
"

784-10

"

784-21

"

784-25

"
"

784-25
784-25

784-10

781-20

87.08 Deler og tilbehør til motorkjoretoyer
som hewer under posisjonene 87.01 87.05.
.1000 - støtfangere og deler dertil
kg
- andre deler og tilbehør til karosser781-20
ier (herunder førerhus):
781-20
.2100 - - sikkerhetsbeiter
"
781-20
- - andre:
. 2910 - - - til kjøretøyer som hewer under
"
posisjon 87.01
"
781-20 .2990 - - - ellers
- bremser og servobremser samt deler
781-20
dertil:
781-20
- - monterte bremsebelegg:
781-20
.3110 - - - til kjøretøyer som hører under
posisjon 87.01
"
.3190 - - - ellers
"
- - andre:
782-11
.3910 - - - til kjøretøyer som hører under
posisjon 87.01
"
. 3990 - - - ellers
"
- girkasser:
til kjøretøyer som hewer under pos782-19 .4010 isjon 87.01
"
782-19
4090 - - ellers
"
782-19
- drivaksler med differensial, også utstyrt med andre transmisjonsdeler:
.5010 - - til kjøretøyer som hører under pos782-19
"
isjon 87.01
"
- - ellers
•
782-19
- bæreaksler og deler dertil:
782-19 .6010 - - til kjøretøyer som hører under pos"
isjon 87.01
782-19 .6090 - - ellers
"
- hjul samt deler og tilbehør:
782-19 .7010 - - til kjøretøyer som horer under pas782-19
isjon 87.01
"
.7090 - - ellers
"
- støtdempere for oppheng:
.8010 - - til kjøretøyer som hører under pas782-19
isjon 87.01
"
.8090 - - ellers
"
- andre deler og tilbehør:
782-19
- - radiatorer:
782-19
.9110 - - - til kjøretøyer som hører under
782-19
posisjon 87.01
"
.9190 - - - ellers
"
782-19
- - eksospotter (lyddempere) og eksosrør:
782-19
782-19 .9210 - - - til kjøretøyer som horer under
posisjon 87.01
"
.9290 - - - ellers
"
- - clutcher og deler dertil:
.9310 - - - til kjøretøyer som hewer under
posisjon 87.01
"
.9390 - - - ellers
"
- - ratt, rattstammer og snekkehus:
.9410 - - - til kjøretøyer som hører under
posisjon 87.01
"
782 21
0 490 - - - ellers
"
782-23

784-31
784 - 32
784-32
784-32

784-33
784 - 33
784-33
784-33
784-34
784-34

784-35
784-35
784-36
784-36
784 - 39
784 - 39
784-39
784-39

784-39
784-39

784-39
784-39
784-39
784-39
784-39
784-39
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Vareslag

Mengde

- - andre:
. 9910 - - - til kjoretoyer som hører under
posisjon 87.01
.9990 - - - ellers
87.09

SITC Nr.

kg 784-39
"
784-39

Trucker med egen fremdriftsmotor, ikke
utstyrt med lete- eller håndteringsutstyr, av den type som brukes i fabrikker, lagre, havneområder eller flyplasser for korte transporter av gods;
traktorer av den type som brukes på
jernbaneperronger; deler til kjøretøyer
som hører under denne posisjon.

- kjøretøyer: kg,
.1100 - - elektriske
stk. 744-14
.1900 - - andre
744-15
.9000 - deler
kg
744-19
87.10
.0000

Vareslag

87.11

KAPITTEL 8 8.

88.01
891 - 11

Motorsykler (herunder mopeder) og sykler med hjelpemotor, med eller uten
sidevogn; sidevogner.

.1000 - med stempeldrevet forbrenningFotor
med sylindervolum høyst 50 cmi
.2000 - med stempeldrevet forbrenningsmotor
med sylinderxolum over 50 cmi, men
høyst 250 cmi

785-13

.3000 - med stempeldrevet forbrenningplotor
med sylinderyolum over 250 cuP, men
høyst 500 cmi
.4000 - med stempeldrevet forbrenningFotor

785 15

med sylinderyolum over 500 cm, men
høyst 800 cm.
.5000 - med stempeldrevet forbrenningsmotor
med sylindervolum over 800 cmi
.9000 - andre

785-16

)

785-17
785 19

88.02

.1200 - - med tomvekt over 2 000 kg
.2000 - fly og andre luftfartoyer med tomvekt
høyst 2 000 kg
.3000 - fly og andre luftfartøyer med tomvekt
over 2 000 kg, men høyst 15 000 kg
.4000 - fly og andre luftfartøyer med tomvekt
over 15 000 kg
.5000 - romfartøyer (herunder satellitter) og
bæreraketter for romfartøyer

785-31
785-31

88.04
.0000

87.16

Tilhengere og semitrailere; andre
kjøretøyer uten mekanisk drivanordning;
deler dertil.

sportsvogner/triller, komplette
andre barnevogner, komplette
understell
overdeler (bag)
deler

kg

785-35
785-35
785-36
785-37
785-37
785-37
785-37
785-37
785-37
785-37

kg,
stk. 894-10
"
894-10
"
894-10
"
894-10
kg
894-10

792-11
792-15

"

792-20

"

792-30

"

792-40

"

792-50

"

899 96

"

792-83

"

792-83

-

til ovennevnte varer.

.1000 - utskytingsutstyr for luftfartøyer og
deler dertil; innbremsingsutstyr for
fly til bruk om bord i hangarskip

eller liknende utstyr og deler dertil
.2000 - stasjonære flytreningsmaskiner og
deler dertil

KAPITTEL 8 9.
SKIP, BATER OG ANNET FLYTENDE MATERIELL.
89.01

.1002

kg,
stk. 786-10

M1

k?.
-9
"
792-95
"
792-97

88.05 Utskytingsutstyr for luftfartøyer; innbremsingsutstyr for fly til bruk om bord
i hangarskip eller liknende utstyr;
stasjonære flytreningsmaskiner; deler

.1001

.1000 - tilhengere og semitrailere av husvogntypen bestemt for boformål eller
camping

"
"

Fallskjermer (herunder styrbare fallskjermer) og rotochutes (roterende
fallskjermer); deler og tilbehør dertil

-

-

792-82

Deler til varer som hewer under posi-

785 31

Deler og tilbehør til kjøretøyer som
horer under posisjonene 87.11 - 87.13.

Barnevogner og deler dertil.

"

sjon 88.01 eller 88.02.

87.13 Invalidevogner, med eller uten motor
eller annen mekanisk drivanordning.
.1000 - uten mekanisk drivanordning
- andre:
.9001 - - med elektrisk motor
.9009 - - ellers

87.15
.0001
.0002
.0003
.0004
.0009

kg,
stk. 792-81

Andre luftfartøyer (f.eks. helikoptre,
fly); romfartøyer (herunder satellitter) og bæreraketter for romfartøyer.

.1000 - propeller og rotorer samt deler
dertil
2000 - understell og deler dertil
.3000 - andre deler til fly eller helikoptre
9000 - andre

785-20

.

til motorsykler (herunder mopeder):
.1100 - - saler og seter
.1900 - - andre
.2000 - til invalidevogner
- andre:
.9100 - - rammer og gafler, samt deler dertil
.9200 - - felger og eiker
.9300 - - nav og tannhjulkranser til frihjul,
unntatt trommelbremsenav og navbremser
.9400 - - bremser, herunder trommelbremsenav
og navbremser, samt deler dertil
.9500 - - saler og seter
.9600 - - pedaler og krankutstyr, samt deler
dertil
.9900 - - ellers

Ballonger og styrbare luftskip; seilfly, glidefly, hengeglidere og andre
luftfartøyer, uten motor.

- helikoptre:
.1100 - - med tomvekt høyst 2 000 kg

88.03

87.12
.0000 Tohjulssykler og andre sykler (herunder
trehjuls varesykler), uten motor

87.14

OG DELER DERTIL.

.1000 - seilfly, glidefly og hengeglidere
.9000 - andre
kg,
stk. 785-11

SITC

.2000 - selvlastende eller selvtommende
tilhengere og semitrailere til bruk i k9,
landbruket
stk. 786-21
- andre tilhengere og semitrailere for
transport av gods:
.3100 - - tilhengere og semitrailere med
tanker
"
786-22
.3900 - - andre
H
786-29
.4000 - andre tilhengere og semitrailere
"
786-83
- andre kjøretøyer:
.8001 - - kjøretøyer som trekkes eller skyves
for hånd
786-85
.8009 - - ellers
786-85
.9000 - deler
kg
786-89

LUFTFARTØYER, ROMFARTØYER

Tanks og andre motordrevne, pansrede
stridsvogner, også utstyrt med våpen,
samt deler til slike kjøretøyer

Mengde

.2001
.2002

Passasjerskip, ferger, lasteskip, lektere og liknende fartøyer for transport
av personer eller last.
- passasjerskip og liknende fartøyer
hovedsakelig konstruert for transport av personer; ferger, alle slags: br.t.,
- - nybygde
stk. 793-28
- - eldre
"
793-28
- tankskip:
gasstankskip, nybygde
"
793-22
- gasstankskip, eldre
"
793-22
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br.t.,
stk. 793-22
.2003 - - andre tankskip, nybygde
793-22
"
.2004 - - andre tankskip, eldre
- kjøleskip, unntatt de som hewer under
varenumrene 89.01.2001/89.01.2002:
793-26
.3001 - - nybygde
793-26
.3002 - - eldre
- andre fartøyer for transport av last
og andre fartøyer for både personer
og last:
- - bulkfartøyer:
793-27
"
.9001 - - - nybygde
It
793-27
.9002 - - - eldre
- - andre:
793-27
"
.9003 - - - nybygde
793-27
"
.9004 - - - eldre

89.02 Fiskefartøyer; fabrikkskip og andre
fartøyer for bearbeiding eller konservering av fiskeprodukter.
.0001 - nybygde
.0002 - eldre

793-24
793-24

89.03 Lystbåter og andre båter for fornøyelse
kg,
eller sport; robåter og kanoer.
stk. 793-11
.1000 - oppblåsbare
- andre:
- - seilbåter, med eller uten hjelpemotor:
793-12
.9101 - - - av lengde under 7,5 meter
793-12
.9102 - - - av lengde 7,5 meter og over
- - motorbåter, unntatt de med utenbordsmotor:
.9201 - - - av plast, herunder glassfiber793-19
armert
.9202 - - - av andre materialer
793-19
- - andre:
- - - for utenbordsmotor:
- - - - av plast (herunder glassfiberarmert):
av lengde under 5,5 meter ...
793-19
.9901
av lengde 5,5 meter og over .
793-19
.9902
793-19
.9903 - - - - av andre materialer
.9904 - - - kanoer og kajakker
793-19
.9905 - - - andre (f.eks. robåter)
793-19
793-19
.9909 - - - skrog
89.04
0000 Slepe- og skyvefartøyer
89.05 Fyrskip, brannbåter, mudderverk, flytekraner og andre fartøyer hvis manøvreringsevne er av underordnet betydning i
forhold til hovedfunksjonen; flytedokker; flytende eller nedsenkbare
bore- eller produksjonsplattformer.
.1000 - mudderverk
.2000 - flytende eller nedsenkbare boreeller produksjonsplattformer
.9000 - andre
89.06 Andre fartøyer, herunder krigsskip og
livbåter, unntatt robåter.
.0001 - livbåter
.0009 - andre
89.07 Annet flytende materiell (f.eks. flåter, flytetanker, kofferdammer (senkkasser), flytebrygger, -boyer, -merker og
-staker).
- oppblåsbare flåter:
.1001 - - redningsflåter
.1009 - - ellers
- annet:
.9001 - - fiskegarnsboyer, fortøyningsboyer
og liknende oppblåsbare flytelegemer
kg
.9009 - - ellers
"

793-70

KAPITTEL

9 0.

INSTRUMENTER OG APPARATER TIL OPTISK,
FOTOGRAFISK, KINEMATOGRAFISK, MEDISINSK
ELLER KIRURGISK BRUK SAMT MALE-, KONTROLLELLER PRESISJONSINSTRUMENTER OG -APPARATER;
DELER OG TILBEHØR DERTIL.
90.01 Optiske fibrer og optiske fiberbunter;
optiske fiberkabler, unntatt de som
hewer under posisjon 85.44; ark og plater av polariserende materiale; linser
(herunder kontaktlinser), prismer,
speil og andre optiske elementer, av
ethvert materiale, uinnfattede, unntatt
slike elementer av ikke-optisk bearbeidd glass.
.1000 - optiske fibrer, optiske fiberbunter
kg
og optiske fiberkabler
884-19
.2000 - ark og plater av polariserende materiale
884-19
kg,
stk. 884-11
.3000 - kontaktlinser
"
884-15
.4000 - brillelinser av glass
884-17
.5000 - brillelinser av andre materialer
kg
884-19
.9000 - andre
90.02 Linser, prismer, speil og andre optiske
elementer, av ethvert materiale, innfattede, som utgjør deler eller tilbehør til instrumenter eller apparater,
unntatt slike elementer av ikke-optisk
bearbeidd glass.
- objektivlinser:
.1100 - - for kameraer, prosjektører eller
fotografiske forstørrelses- eller
forminskelsesapparater
.1900 - - andre
.2000 - filtere
.9000 - andre

kg,
stk. 884-31
"
884-32
kg
884-33
"
884-39

90.03 Innfatninger for briller, beskyttelsesbriller eller liknende, og deler dertil.
- innfatninger:
.1100 - - av plast
.1900 - - av andre materialer
9000 - deler

kg,
stk. 884-21
884-21
"
kg
884-22

90.04 Briller, beskyttelsesbriller og liknende, korrigerende, beskyttende eller
kg,
andre.
.1000 - solbriller
stk. 884-23
884-23
"
.9000 - andre
793-51
793-55
793-59

793-29
793-29

793-91
793-91

793-99
793-99

89.08
.0000 Fartøyer og annet flytende materiell kg,
bestemt for opphogging
stk. 793-30

90.05 Kikkerter (monokulare og binokulare) og
andre optiske teleskoper samt stativer
til slike; andre astronomiske instrumenter og stativer til slike, men ikke
instrumenter for radioastronomi.
.1000 - binokulære kikkerter
.8000 - andre kikkerter og instrumenter
.9000 - deler og tilbehør (herunder stativer)
90.06 Fotoapparater (unntatt filmopptakere);
lynlysapparater og lynlyspærer til fotografisk bruk, unntatt lysstoff lamper
som hewer under posisjon 85.39.
.1000 - fotoapparater av det slag som brukes
ved fremstilling av klisj6er eller
trykksyl indre
.2000 - fotoapparater av det slag som brukes
ved overføring av dokumenter på
mikrofilm, mikrofiche eller andre
mikroinformasjonsbærere
.3000 - fotoapparater konstruert spesielt til
bruk under vann, til kartlegging fra
luften, til medisinsk eller kirurgisk
undersøkelse av indre organer; sammenlikningsfotoapparater til rettsmedisinsk eller kriminalteknisk bruk
- fotoapparater for øyeblikksfilm ("instant print"):
.4010 - - håndkameraer

kg

871-11
871-15
871-19

kg,
stk.

881-11

881-11

881-11
881-11
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kg,
stk. 881-11

.4090 - - ellers
- andre fotoapparater:
- - enøyede speilreflekskameraer (SLR)
for rullefilm med bredde høyst 35 mm:
.5110 - - - håndkameraer
.5190 - - - ellers
- - andre, for rullefilm med bredde
under 35 mm:
.5210 - - - håndkameraer
.5290 - - - ellers
- - andre, for rullefilm med bredde 35 mm:
.5310 - - - håndkameraer
.5390 - - - ellers
- - ellers:
.5910 - - - håndkameraer
.5990 - - - andre
- lynlysapparater og lynlyspærer til
fotografisk bruk:
.6100 - - elektroniske lynlysapparater
.6200 - - lynlyspærer, lynlysterninger og liknende
.6900 - - andre
- deler og tilbehør:
- - til fotoapparater:
.9110 - - - til håndkameraer
.9190 - - - ellers
.9900 - - andre
90.07 Filmopptakere og filmfremvisere, med
eller uten innebygget apparat for opptak eller gjengivelse av lyd.
- filmopptakere:
- - for film med bredde under 16 mm
eller for dobbel 8 mm film:
.1110 - håndkameraer
.1190 - - - ellers
- - andre:
.1910 - - - håndkameraer
.1990 - - - ellers
- filmfremvisere:
.2100 - - for film med bredde under 16 mm
.2900 - - andre
- deler og tilbehør:
- - til filmopptakere:
.9110 - - - til håndkameraer
.9190 - - - ellers
.9200 - - til filmfremvisere

881-11
881-11
881-11
881-11
881-11
881-11
881-11
881-11
881-13
881-12
881-13
881-14
881-14
881-15

kg,
stk . 881-21
881-21
881-21
881-21
881-22
881-22
881-23
881-23
881-24

90.08 Stillbildeprojektorer; fotografiske forstørrelses- og forminskelsesapparater. kg,
.1000 - projektorer for slides
stk . 881-32
.2000 - leseapparater, også med kopieringsutstyr, for mikrofilm, mikrofiche eller
andre mikroinformasjonsbærere
881-31
- andre stillbildeprojektorer:
.3001 - - overheadprojektorer
881-32
.3009 - - andre
881-32
.4000 - fotografiske forstørrelses- og forminskelsesapparater
881-33
.9000 - deler og tilbehør
kg
881-34
90.09 Fotokopieringsapparater med optisk system eller av kontakttypen og termokopieringsapparater.
- elektrostatiske fotokopieringsapparater:
.1100 - - som kopierer originalen direkte på kg,
kopien (direkte prosess)
stk. 751-31
.1200 - - som kopierer originalen på kopien
via et hjelpemiddel (indirekte prosess)
751-32
- andre fotokopieringsapparater:
.2100 - - med optisk system
751-3
.2200 - - av kontakttypen
751-34
.3000 - termokopieringsapparater
751-3f
.9000 - deler og tilbehør
kg
759-1(
90.10 Apparater og utstyr for fotografiske og
kinematografiske laboratorier (herunder
apparater for projisering av kretsmønstre på sensitive halvledermaterialer),
ikke nevnt eller innbefattet annet sted
i dette kapittel; betraktningskasser
for film;

projeksjonsskjermer.

Vareslag

Mengde

SITC

.1000 - apparater og utstyr for automatisk
fremkalling av fotografisk og kinematografisk film eller papir på ruller eller for automatisk eksponering
kg,
av fremkalt film på ruller av fotostk. 881-35
grafisk papir
.2000 - andre apparater og utstyr for fotografiske og kinematografiske laboratorier; betraktningskasser for film "
881-35 kg
3000 - projeksjonsskjermer
881-35
.9000 - deler og tilbehør
881-36

90.11

Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper for mikrofotografering, mikrokinematografi eller mikroprojeksjon. kg,

stk. 871-41
1000 - stereoskopiske mikroskoper
.2000 - andre mikroskoper for mikrofotografering, mikrokinematografi eller mikroprojeksjon
871-43
.8000 - andre mikroskoper
871-45
kg
9000 - deler og tilbehør
871-49
90.12 Mikroskoper, unntatt optiske mikroskoper; diffraksjonsapparater.
kg,
.1000 - mikroskoper, unntatt optiske mikroskoper, og diffraksjonsapparater
stk. 871-31
kg
.9000 - deler og tilbehør
871-39
90.13 Flytende krystallanvisere som ikke utgjør artikler som er bedre beskrevet
under andre posisjoner; lasere, unntatt
laserdioder; andre optiske apparater og
instrumenter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.
.1000 - kikkertsikter for montering på våpen;
periskoper; teleskoper konstruert som
deler til maskiner, instrumenter eller apparater i dette kapittel eller
i aysnitt XVI
.2000 - lasere, unntatt laserdioder
.8000 - andre apparater og instrumenter
.9000 - deler og tilbehør
90.14 Kompasser; andre navigasjonsintrumenter
og -apparater.
- kompasser:
.1010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
.1090 - - ellers
- instrumenter og apparater for luftfart- eller romnavigering (unntatt
kompasser):
.2010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
.2090 - - ellers
- andre instrumenter og apparater:
.8010 - - ekkolodd
.8020 - - ultralyd, lodde- og detektorapparater
- - andre:
.8030 - - - elektriske, dvs. med virkemåte
som er avhengig av elektriske
impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal
bestemmes og/eller automatisk reguleres
.8090 - - - ellers
- deler og tilbehør:
.9010 - - til ekkolodd og ultralyd, lodde- og
detektorapparater
.9090 - - ellers
90.15 Geodetiske (herunder fotogrammetriske),
hydrografiske, oseanografiske, hydrologiske, meteorologiske eller geofysiske instrumenter og apparater, unntatt
kompasser; avstandsmålere.

871-91
871-92
871-93
871-99

kg,
stk. 874-11
kg
874-11

874-11
874-11
kg,
stk. 874-11
874-11

kg

"

874-11

874-11

874-12
874-12
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- avstandsmålere:
.1010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes kg,
og/eller automatisk reguleres
stk. 874-13
.1090 - - ellers
kg
874-13
- teodolitter og tachymetre:
.2010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
874-13
.2090 - - ellers
874-13
- nivelleringsinstrumenter:
.3010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
874-13
.3090 - - ellers
874-13
- fotogrammetriske, geodetiske instrumenter og apparater:
.4010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
874-13
.4090 - - ellers
874-13
- andre instrumenter og apparater:
.8010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
874-13
.8090 - - ellers
874-13
- deler og tilbehør:
.9010 - - til geodetiske instrumenter
874-14
.9090 - - ellers
874-14
90.16 Vekter følsomme for 50 mg eller mindre,
også med lodder.
.0010 - elektriske, dvs. med virkemåte som er
avhengig av elektriske impulser som
varierer i overensstemmelse med den
faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.0090 - ellers
90.17 Tegne-, risse- og regneinstrumenter
(f.eks. tegnemaskiner, pantografer,
vinkelmålere, tegne- og rissebestikk,
regnestaver, regneskiver); instrumenter
for lengdemåling til bruk i hånden
(f.eks. målestokker og -bånd, mikrometermål, alle slags lærer), ikke nevnt
eller innbefattet annet sted i dette
kapittel.
- tegnebord og tegnemaskiner, også
automatiske:
.1001 - - elektronisk styrte eller styrbare
tegnemaskiner
.1009 - - ellers
.2000 - andre tegne-, risse- og regneinstrumenter
.3000 - mikrometermål og alle slags lærer
- andre instrumenter:
.8010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
.8090 - - ellers
.9000 - deler og tilbehør

Vareslag

Mengde

90.18 Instrumenter og apparater til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk, herunder scintigrafer, andre
elektromedisinske apparater og instrumenter for synsprøving.
- elektrodiagnostikkapparater (herunder
apparater for funksjonsundersøkelser
eller for kontroll av fysiologiske
parametre):
.1100 - - elektrokardiografer
kg
"
.1900 - - andre
.2000 - apparater for ultrafiolett eller infrarød bestråling
- sprøyter, nåler, katetre, kanyler og
liknende:
.3100 - - sprøyter, med eller uten nåler ....
.3200 - - rørformede metallnåler og suturnåler
.3900 - - andre
- andre instrumenter og apparater til
dental bruk:
.4100 - - tannlegeboremaskiner, også montert
sammen med annet tannlegeutstyr på
felles fundament
.4900 - - ellers
.5000 - andre instrumenter og apparater til
behandling av øyelidelser
.9000 - andre instrumenter og apparater
90.19 Mekano-terapeutisk utstyr;
massasjeapparater; psykotekniske apparater;
apparater for oson-, surstoff- eller
aerosolterapi samt apparater for kunstig åndedrett eller andre terapeutiske
pusteapparater.
.1000 - mekano- terapeutisk.utstyr; massasjeapparater; psykotekniske apparater
.2000 - apparater for oson-, surstoff- eller
aerosolterapi samt apparater for
kunstig åndedrett eller andre terapeutiske pusteapparater

SITC

774-11
774-12
774-13
872-21
872-21
872-21

872-11
872-19
872-25
872-29

872-31

872-33

90.20
.0000 Annet pusteutstyr og gassmasker, unntatt beskyttelsesmasker som verken har
kg,
stk. 874-51
kg
874-51

kg,
stk 874-22
874-22
"
kg
"

874-22
874-23

mekaniske deler eller utskiftbare
filtre

90.21 Ortopedisk utstyr, herunder krykker,
kirurgiske belter og brokkbind; skinner
og annet utstyr for behandling av
bruddskader; kunstige kroppsdeler; høreapparater og annet utstyr som bares
av eller på person eller implanteres i
kroppen for å kompensere et defekt
eller svekket organ.
- kunstige ledd og annet ortopedisk utstyr eller utstyr for behandling av
bruddskader:
.1100 - - kunstige ledd
.1900 - - annet
- kunstige tenner og liknende:
2100 - - kunstige tenner
2900 - - annet
.3000 - andre kunstige kroppsdeler
.4000 - høreapparater, unntatt deler og tilbehør
.5000
pacemakere for stimulering av hjertemusklene, unntatt deler og tilbehør .
.9000 - annet

872-35

899-63
899-63
899-65
899-65
899-66
899-61

-

874-23
874-23
874-24

899-67
899-69
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90.22 Apparater basert på bruk av rontgenstråler eller av alfa-, beta- eller
gammastråler, også til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk,
herunder rontgenfotoapparater eller
-terapiapparater, rontgenrør og andre
rontgengeneratorer, hoyspenningsgenera
torer, kontrolltavler og kontrollpulter, skjermer samt bord, stoler og lik
nende til bruk ved undersøkelse eller
behandling.
- apparater basert på bruk av rontgenstråler, også til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk,
herunder røntgenfotoapparater eller
-terapiapparater:
.1100 - - til medisinsk, kirurgisk, dental
eller veterinær bruk
kg
774-21
.1900 - - til annet bruk
"
774-21
- apparater basert på bruk av alfa-,
beta- eller gammastråler, også til
medisinsk, kirurgisk, dental eller
veterinær bruk, herunder røntgenfotoapparater og -terapiapparater:
.2100 - - til medisinsk, kirurgisk, dental
eller veterinær bruk
774-22
- - til annet bruk:
kg,
.2901 - - - røykvarslere
stk. 774-22
.2909 - - - ellers
kg
774-22
- røntgenrør: kg,
.3001 - - med spisseffekt høyst 500 MW
stk. 774-23
.3002 - - med spisseffekt over 500 MW
"
774-23
.9000 - andre, herunder deler og tilbehør
kg
774-29
90.23
.0000 Instrumenter, apparater og modeller til
demonstrasjonsformål (f.eks. ved undervisning eller utstilling), ikke anvendelige til annet bruk
90.24 Maskiner og apparater for proving av
hardhet, styrke, trykkfasthet, elastisitet eller andre mekaniske egenskaper
hos materialer (f.eks. metaller, tre,
tekstiler, papir, plast).
.1000 - maskiner og apparater for proving av
metaller
.8000 - andre maskiner og apparater
.9000 - deler og tilbehør

87452

874-53
874-53
874-54

90.25 Flytevekter (areometre, densimetre) og
liknende instrumenter basert på flyteprinsippet, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psykrometre,
også med registreringsutstyr, samt kombinasjoner av slike instrumenter.
- termometre, ikke kombinert med andre
instrumenter:
- - væskefylte, for direkte avlesning:
kg,
.1101 - - - febertermometre
stk. 874-55
.1109 - - - ellers
"
874-55
- - andre:
.1910 - - - elektriske, dvs. med virkemåte
som er avhengig av elektriske
impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal
bestemmes og/eller automatisk reguleres
874-55
.1990 - - - ellers
874-55
- barometre, ikke kombinert med andre
instrumenter:
.2010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
874-55
.2090 - - ellers
874-55

Vareslag

Mengde

SITC

- andre instrumenter:
.8010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes kg,
og/eller automatisk reguleres
stk. 874-55
.8090 - - ellers
874-55
.9000 - deler og tilbehør
kg
874-56
90.26 Instrumenter og apparater for måling
eller kontroll av gjennomstrømning,
nivå, trykk eller andre variable forhold ved væsker eller gasser (f.eks.
gjennomstromningsmålere, nivåmålere,
manometre, varmemålere), unntatt instrumenter og apparater som Wrier under
posisjon 90.14, 90.15, 90.28 eller
90.32.
- for måling eller kontroll av gjennomstrømning eller nivå av væsker:
.1010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
.1090 - - ellers
- for måling eller kontroll av trykk:
.2010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
.2090 - - ellers
- andre instrumenter eller apparater:
.8010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
.8090 - - ellers
.9000 - deler og tilbehør

kg,
stk. 874-31
"
874-31

874-35
874-35

kg

874-37
874-37
874-39

90.27 Instrumenter og apparater for fysiske
eller kjemiske analyser (f.eks. polarimetre, refraktometre, spektrometre,
gass- eller røykanalyseapparater); instrumenter og apparater for måling eller kontroll av viskositet, porøsitet,
utvidelse, overflatespenning eller liknende; instrumenter og apparater for
måling eller kontroll av varme-, lydeller lysmengder (herunder eksponeringsmålere); mikrotomer.
- gass- eller roykanalyseapparater:
.1010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes kg,
og/eller automatisk reguleres
stk. 874-41
1090 - - ellers
"
874-41
- kromatografer og elektroforeseinstrumenter:
.2010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
874-42
2090 - - ellers
874-42
- spektrometre, spektrofotometre og
spektrografer som bruker optisk utstråling (ultrafiolett, synlig, infrarød):
.3010
- elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
874-43
.3090
- ellers
874-43
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Nr.

Vareslag

Mengde

- eksponeringsmålere:
.4010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes kg,
stk.
og/eller automatisk reguleres
.4090 - - ellers
- andre instrumenter og apparater som
bruker optisk utstråling (ultrafiolett, synlig, infrarød):
.5010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
.5090 - - ellers
- andre instrumenter og apparater:
.8010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
.8090 - - ellers
.9000 - mikrotomer; deler og tilbehør
kg

SITC Nr.
.4000

874-44
874-44

Vareslag

-

8100 .8900 .9010 .9090 -

874-45
874-45

874-46
874-46
874-49

90.28 Forbruks- og produksjonsmålere for gasser, vasker eller elektrisitet, herunder justeringsmålere for nevnte målere. kg,
.1000 - gassmålere
stk. 873-11
.2000 - væskemålere
"
873-13
.3000 - elektrisitetsmålere
873-15
.9000 - deler og tilbehør
kg
873-19

Mengde

SITC

andre instrumenter og apparater spes-

ialkonstruert for telekommunikasjon
(f.eks. krysstale-, forsterkningsgrad- og forvridningsfaktormålere,
psofometre)
andre instrumenter og apparater:
- med registrerende utstyr
- ellers
deler og tilbehør:
- til voltmetre, amperemetre, galvanometre og isolasjonsmålere
- ellers

90.31 Instrumenter, apparater og maskiner for
måling eller kontroll, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted i dette kapittel; profilprojektorer.
- avbalanseringsmaskiner for mekaniske
deler:
.1010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
.1090 - - ellers
- prøvebenker:
.2010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
.2090 - - ellers
.3000 - profilprojektorer
.4000 - andre optiske instrumenter og
apparater
- andre instrumenter, apparater og maskiner:
.8010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
og/eller automatisk reguleres
.8090 - - ellers
.9000 - deler og tilbehør

90.29 Omdreiningstellere, produksjonstellere,
taksametre, kilometertellere, skritttellere og liknende; hastighetsmålere
og tachometre, unntatt de som hewer
under posisjon 90.15; stroboskoper.
- omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometertellere,
skrittellere og liknende:
.1010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
er avhengig av elektriske impulser
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
kg,
og/eller automatisk reguleres
stk. 873-21
.1090 - - ellers
873-21 90.32 Instrumenter og apparater for automat"
- hastighetsmålere og tachometre; stroisk regulering eller kontroll.
boskoper:
- termostater:
.2010 - - stroboskoper
873-25 .1010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
- - hastighetsmålere og tachometre:
er avhengig av elektriske impulser
.2020 - - - elektriske, dvs. med virkemåte
som varierer i overensstemmelse med
som er avhengig av elektriske imden faktor som skal bestemmes
pulser som varierer i overensog/eller automatisk reguleres
stemmelse med den faktor som skal
.1090 - - ellers
bestemmes og/eller automatisk re- manostater:
guleres
873-25 .2010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som
.2090 - - - ellers
873-25
er avhengig av elektriske impulser
.9000 - deler og tilbehør
kg
873-29
som varierer i overensstemmelse med
den faktor som skal bestemmes
90.30 Oscilloskoper, spektralanalysatorer og
og/eller automatisk reguleres
andre instrumenter og apparater for
.2090 - - ellers
måling eller kontroll av elektriske
- andre instrumenter og apparater:
mengder, unntatt måleapparater som
.8100 - - hydrauliske eller pneumatiske
hewer under posisjon 90.28; instru- - andre:
menter og apparater for måling eller
.8910 - - - elektriske, dvs. med virkemåte
registrering av alfa-, beta-, gammasom er avhengig av elektriske imeller røntgenstråler, kosmiske eller
pulser som varierer i overensandre ioniserende striler.
stemmelse med den faktor som skal
.1000 - instrumenter og apparater for måling
bestemmes og/eller automatisk reeller registrering av ioniserende
kg,
guleres
stråler
stk. 874-71 .8990
- - ellers
.2000 - katodestråleoscilloskoper og -oscil.9000 - deler og tilbehør
lografer
874-73
- andre instrumenter og apparater for
måling eller kontroll av elektrisk
90.33
spenning, stroll], motstand eller ef.0000 Deler og tilbehør (ikke nevnt eller
fekt, uten registrerende utstyr:
innbefattet annet sted i dette kapit.3100 - - multimetre
874-75
tel) til maskiner, instrumenter eller
.3900 - - andre
874-75
apparater som hewer under kapittel 90 .

kg,
stk. 874 77
-

874-78
874-78
kg
"

874-79
874-79

kg,
stk. 874-25
"
874-25

874-25
874-25
874-25
874-25

874-25
874-25
kg 874-26

kg,

stk. 874-61
"

874-61

874-63
874-63
874-65

kg

874-65
874-65
874-69

874-90
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KAPITTEL 9 1.

.1900 - - andre
.2000 - med automatisk opptrekk
- ellers:
.9100 - - som måler høyst 33,8 mm
.9900 - - andre

UR OG URDELER.
91.01 Armbåndsur, lommeur og liknende ur,
herunder stoppeur, med kasse av edelt
metall eller av metall plettert med
edelt metall.
- armbåndsur, batteridrevne, også med
stoppeurfunksjon:
kg,
.1100 - - med utelukkende mekanisk tidsanviser stk.
.1200 - - med utelukkende opto-elektronisk
tidsanviser
.1900 - - andre
- andre armbåndsur, også med stoppeurfunksjon:
.2100 - - med automatisk opptrekk
.2900 - - andre
- ellers:
.9100 - - batteridrevne
.9900 - - andre
91.02 Armbåndsur, lommeur og liknende ur,
herunder stoppeur, unntatt de som firmer
under posisjon 91.01.
- armbåndsur, batteridrevne, også med
stoppeurfunksjon:
.1100 - - med utelukkende mekanisk tidsanviser
.1200 - - med utelukkende opto-elektronisk
tidsanviser
.1900 - - andre
- andre armbåndsur, også med stoppeurfunksjon:
.2100 - - med automatisk opptrekk
.2900 - - andre
- ellers:
.9100 - - batteridrevne
.9900 - - andre
91.03 Andre ur med lommeurverk, unntatt ur
som hewer under posisjon 91.04.
.1000 - batteridrevne
.9000 - andre

885-31
885-31
885-31
885-32
885-32
885-39
885-39

885-41
885-41
885-41

91.05 Andre ur.
- vekkerur:
.1100 - - batteridrevne eller for tilkobling
til lysnettet
.1900 - - andre
- veggur:
.2100 - - batteridrevne eller for tilkobling
til lysnettet
.2900 - - andre
- ellers:
.9100 - - batteridrevne eller for tilkobling
til lysnettet
.9900 - - andre

885-98
885-98
885-98
885-98

91.11 Urkasser og deler dertil, til ur som
hewer under posisjon 91.01 eller 91.02.
.1000 - kasser av edelt metall eller av
metall plettert med edelt metall .... kg
.2000 - kasser av uedelt metall, også forgylt
eller forsølvet
8000 - andre kasser
.9000 - deler

1000 - kasser av metall
8000 - andre kasser
.9000 - deler

885-74
885-75
885-76
885-77

91.14
1000
2000
.3000
.4000
9000

885-97
885-97
885-97

Andre urdeler.
-

fjærer, herunder spiralfjærer
steiner
urskiver
bunnplater og klober
ellers

885-99
885-99
885-99
885-99
885-99

TILBEHØR TIL

92.01 Pianoer, herunder automatiske pianoer;

cembaloer og andre strengeinstrumenter
med klaviatur.

lingsur, tidskontrollur).
.1000 - tidsstemplingsur; tidskontrollur
.2000 - parkometre
.9000 - andre

885-94 .1000 - pianoer
885-94 2000 - flygler
885-94 9000 - andre

91.07
.0000 Tidsstrombrytere med urverk eller synkronmotor

885-95

91.08 Komplette og sammensatte lommeurverk.
- batteridrevne:
.1100 - - med utelukkende mekanisk tidsanviser eller med en innretning hvor
en mekanisk tidsanviser kan innebygges
.1200 - - med utelukkende opto-elektronisk
tidsanviser

885-91
885-91
885-91

91.13 Urarmbånd og deler dertil.
- av edelt metall eller av metall
plettert med edelt metall:
.1010 - - av sølv, også plettert med gull
eller platina
kg,g 885-92
.1020 - - av gull, også plettert med platina
"
885-92
.1030 - - av metall plettert med edelt metall kg
885-92
.2000 - av uedelt metall, også forgylt eller
forsølvet
"
885-92
.9000 - ellers
"
885-93

SLIKE INSTRUMENTER.

kontroll av tid, forsynt med urverk
eller synkronmotor (f.eks. tidsstemp-

885-91

andre varer som hewer under dette
kapittel, samt deler dertil.

KAPITTEL 9 2.
885-78
885-79 MUSIKKINSTRUMENTER; DELER OG

91.06 Apparater for regulering, måling eller

885-52
885-52

91.10 Komplette urverk, usammensatte eller
delvis sammensatte (urverksett); ukomplette urverk, sammensatte; råurverk.
- lommeurverk:
.1100 - - komplette urverk, usammensatte
eller delvis sammensatte (urverksett)
.1200 - - ukomplette urverk, sammensatte
.1900 - - råurverk
.9000 - andre

885-49
885-49

885-71

kg,
stk. 885-51
885-52
"

885-96
885-96
885-96

91.12 Andre urkasser og liknende kasser til

885-72
885-73

SITC

91.09 Andre komplette og sammensatte urverk.
- batteridrevne eller for tilkobling
til lysnettet:
.1100 - - til vekkerur
.1900 - - andre
.9000 - ellers

885-42
885-42

91.04
.0000 Ur til instrumentbord og liknende ur
for kjøretøyer, luftfartøyer, romfar-

toyer eller båter

Mengde

Vareslag

92.02 Andre strengeinstrumenter (f.eks. gitarer, fioliner, harper).
.1000 - strykeinstrumenter
.9000 - andre

kg,
stk. 898-13
898-13
"
898-13
"

898-15
898-15

92.03
.0000 Pipeorgler med klaviatur; harmonier og
885-51
885-51

liknende instrumenter med klaviatur og
med frittsvingende metalltunger

898-21
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munnspill. kg,
.1000 - trekkspill og liknende instrumenter . stk.
.2000 - munnspill

898-22
898-22

92.05 Andre blåseinstrumenter (f.eks. klarinetter, trompeter, sekkepiper).
.1000 - messingblåseinstrumenter

898-23

.9001 - - blokkfløyter
.9009 - - ellers

898-23
898-23

92.06 Slaginstrumenter (f.eks. trommer, xylofoner, cymba) er, kastanjetter, maracas).
.0001 - trommer og pauker
.0009 - ellers

Mengde

898-24
898-24

92.07 Musikkinstrumenter hvor lyden frembringes eller må forsterkes elektrisk
(f.eks. orgler, gitarer, trekkspill).

- instrumenter med klaviatur, unntatt
trekkspill:
.1001 - - tomanualers orgler med bassmanual
og innebygde forsterkere
898-25
.1002 - - enmanuals tangentinstrument uten
bassmanual (synthesizere og keybo-

som avfyrer en eksplosiv ladning
(f.eks. sports- og jaktgeværer, munnladningsvipen, signalpistoler og liknende bare bestemt for å skyte ut signalraketter, pistoler og revolvere for

losammunisjon, slaktevåpen, lineutskytningsgevarer).
.1000 - munnladningsvåpen
- andre haglgeværer for sport og jakt,
herunder kombinerte rifler og haglgeværer:
.2001 - - haglgeværer, enkeltløpede
.2002 - - haglgeværer, dobbeltløpede
2009 - - ellers
- andre geværer for sport og jakt:
.3001 - - salonggeværer, riflede
.3002 - - andre, riflede
.3009 - - ellers
.9000 - andre

kg,
stk . 891-31

KAPITTEL 9 3.

891-31
891-31
891-31
891-31
891-31
891-31
891-31

93.04
.0000 Andre våpen (f.eks. geværer og pistoler
for luft eller gass eller utstyrt med
fjærmekanisme, koller), unntatt de som
hewer under posisjon 93.07

ards), av digitale og analoge typer
898-25
.1003 - - pianoer
898-25 93.05 Deler og tilbehør til varer som hewer
.1009 - - ellers
under posisjonene 93.01 - 93.04.
898-25
- andre:
.1000 - til revolvere eller pistoler
kg
.9001 - - gitarer
- til haglgeværer eller andre geværer
898-26
.9009 - - ellers
som hewer under posisjon 93.03:
898-26
.2100 - - lop til haglgeværer
.2900 - - annet
92.08 Spilledåser, orkestrions, lirekasser,
- ellers:
mekaniske sangfugler, musikksager og
.9010 - - til kanoner som hewer under posiandre musikkinstrumenter som ikke 'Barer
sjon 93.01
under andre posisjoner i dette kapit.9090 - - andre
tel; lokkepiper, alle slags; signalfloyter, signalhorn og andre signalinstrumenter som blåses med munn.
93.06 Bomber, granater, torpedoer, miner, ra.1000 - spilledåser
898-29
ketter og liknende krigsmateriell samt
.9000 - andre
898-29
deler dertil; patroner og annen ammunisjon og prosjektiler samt deler dertil,
92.09 Deler og tilbehør til musikkinstruherunder hagl og forladninger til pamenter (f.eks. mekanismer til spilletroner.
dåser og kort, plater og ruller til
.1000 - patroner til boltepistoler, naglemekaniske instrumenter); metronomer,
verktøy eller liknende verktøy eller
stemmegafler og stemmepiper, alle slags.
til slaktevåpen samt deler dertil
.1000 - metronomer, stemmegafler og stemme- haglpatroner og deler dertil; luftpiper
898-90
geværkuler:
.2000 - mekanismer til spilledåser
898-90 .2100 - - patroner
.3000 - strenger til musikkinstrumenter
898-90
- - annet:
- ellers:
.2901 - - - luftgeværkuler
.9100 - - deler og tilbehør til pianoer
898-90 .2909 - - - ellers
.9200 - - deler og tilbehør til musikkinstru.3000 - andre patroner og deler dertil
menter som hører under posisjon
.9000 - ellers
92.02
898-90
.9300 - - deler og tilbehør til musikkinstru93.07
menter som hewer under posisjon
.0000 Kårder, sabler, huggerter, bajonetter,
92.03
898-90
lanser og liknende våpen samt deler
.9400 - - deler og tilbehør til musikkinstrudertil, og slirer og skjeder til slike
menter som hewer under posisjon
våpen
92.07
898-90
.9900 - - andre
898-90
K APITTEL 9 4.

891-39

891-91
891-93
891-95
891-99
891-99

891-21
891-22
891-23
891-23
891-24
891-29

891-13

NOBLER; SENGEBUNNER OG SENGEUTSTYR, SOM F.EKS.

MADRASSER, PUTER OG LIKNENDE STOPPEDE VARER;
LAMPER OG ANNET BELYSNINGSUTSTYR, IKKE NEVNT
ELLER INNBEFATTET ANNET STED; LYSSKILT OG
LIKNENDE; PREFABRIKERTE BYGNINGER.

VÅPEN OG AMMUNISJON; DELER OG
TILBEHØR DERTIL.

93.01
.0000 Open til militær bruk, unntatt revolvere og pistoler samt de våpen som
hewer under posisjon 93.07

SITC

93.03 Andre ildvåpen og liknende apparater

92.04 Trekkspill og liknende instrumenter;

- andre:

Vareslag

891-12

93.02
.0000 Revolvere og pistoler, unntatt de som kg,
hewer under posisjon 93.03 eller 93.04 stk. 891-14

94.01 Sittemøbler (unntatt de som honer under
posisjon 94.02), også de som kan omgjøres til senger, samt deler dertil.
sittemøbler av det slag som brukes i
luftfartøyer:
.1001 - - med innhold av regulerte klorfl uorkarboner

821-11
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821-11
kg
.1009 - - ellers
- sittemøbler av det slag som brukes i
motorkjøretøyer:
- - barneseter:
.2002 - - - med innhold av regulerte klorfl uorkarboner
821-12
821-12
.2003 - - - andre
- - ellers:
.2007 - - - med innhold av regulerte klor821-12
fluorkarboner
821-12
.2008 - - - andre
- svingstoler med høyderegulering:
.3001 - - med innhold av regulerte klor821-14
fluorkarboner
821-14
.3009 - - ellers
- sittemøbler som kan omgjøres til
senger, unntatt sittemøbler til hagen
eller campingutstyr:
.4001 - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
821-15
.4009 - - ellers
821-15
.5000 - sittemøbler av spanskrør, vidjer,
bambus eller liknende materialer
821-13
- andre sittemøbler med treramme:
- - stoppede:
- - - lenestoler, armstoler, hvilestoler o.l.:
.6103 - - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
821-16
.6104 - - - - andre
821-16
- - - benker, sofaer o.l.:
.6105 - - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
821-16
.6106 - - - - andre
821-16
- - - ellers:
.6107 - - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
821-16
.6108 - - - - andre
821-16
- - andre:
- - - stoler og benker:
.6901 - - - - til hagen eller camping
821-16
.6902 - - - - ellers
821-16
.6909 - - - andre
821-16
- andre sittemøbler med metallramme:
- - stoppede:
.7101 - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
821-17
.7109 - - - ellers
821-17
- - andre:
.7901 - - - til hagen eller camping
821-17
.7909 - - - ellers
821-17
- andre sittemøbler:
.8001 - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
821-18
.8009 - - ellers
821 18
- deler:
.9001 - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
821 19
.9009 - - ellers
821-19
94.02 Møbler til medisinsk, kirurgisk, dental
eller veterinær bruk (f.eks. operasjonsbord, undersøkelsesbord, sykesenger med mekanisk utstyr, tannlegestoler); frisørstoler og liknende stoler som kan dreies og dessuten både vippes bakover og heves; deler til nevnte
varer.
.1000 - tannlege- og frisørstoler eller liknende stoler samt deler dertil
.9000 - ellers
94.03 Andre møbler og deler dertil.
- kontormøbler av metall:
.1001 - - garderobeskap
.1002 - - kartotekskap, arkivskap og andre
spesielle kontorskap
.1009 - - ellers
- andre møbler av metall:
.2001 - - reoler og lagerhyller
.2009 - - ellers
.3000 - kontormøbler av tre
.4000 - kjøkkenmøbler av tre
.5000 - soveromsmøbler av tre

872-40
872-40

821 31
821-31
821-31
821-39
821-39
821-51
821-53
821-55

Vareslag

- andre møbler av tre:
.6001 - - garderobeskap
.6002 - - baderomsmøbler
.6003 - - veggseksjoner, bokhyller og stereobenker
6009 - - ellers
7000 - møbler av plast
.8000 - møbler av andre materialer, herunder
spanskrør, vidjer, bambus eller liknende materialer
9000 - deler

Mengde

kg
"

.9004 .9005 .9006 .9009 -

soveposer
ellers:
- hodeputer, dyner og tepper:
- - med dun eller fjær
- - med annet fyllmateriale:
- - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner.
- - - ellers
- annet (f.eks. møbelputer):
- - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
- - ellers
- - annet (f.eks. møbelputer)

94.05 Lamper og annet belysningsutstyr, herunder søkelys og lyskastere, samt deler
dertil, ikke nevnt eller innbefattet
annet sted; lysskilt og liknende som
har en fast montert lyskilde, samt
deler dertil ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
.1000 - lysekroner og annet belysningsutstyr
for montering i tak eller på vegger,
unntatt av det slag som brukes for å
belyse åpne, offentlige plasser, gater eller veger
.2000 - elektriske bord-, skrivebord-, nattbord- eller golvlamper
.3000 - juletrebelysning
.4000 - andre elektriske lamper og belysningsutstyr
.5000 - ikke-elektriske lamper og belysningsutstyr
.6000 - lysskilt og liknende
- deler:
.9100 - - av glass
.9200 - - av plast
.9900 - - andre
94.06 Prefabrikerte bygninger.
.0010 - av plast
- av tre:
.0021 - - bolighus, unntatt hytter, brakker
og koier
.0029 - - ellers
- ellers:
.0091 - - av jern eller stål
0099 - - andre

821-59
821-59
821-59
821-59
821-71
821-79
821-80

94.04 Sengebunner; sengeutstyr og liknende
varer (f.eks. madrasser, tepper, dyner
og puter) forsynt med fjærer, stopning
eller innlegg av ethvert materiale
eller fremstilt av skumgummi eller
skumplast, med eller uten trekk.
.1000 - sengebunner
- madrasser:
- - av skumgummi eller skumplast, med
eller uten trekk:
.2101 - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner
.2109 - ellers
.2900 - - av andre materialer
.3000 .9001 .9003 -

SITC

821-21

821-23
821-23
821-25
kg,
stk. 821-27
kg

821-29
821-29
821-29
821-29
821-29
821-29

813-11
813-13
894-41
813-15
813-17
813-20
813-91
813-92
813-99
811-00
811-00
811-00
811-00
811-00
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Nr.

Vareslac,

Mengoe

SITC

LEKETØY, SPILL OG SPORTSARTIKLER SAMT
DELER OG TILBEHØR DERTIL.

95.02

ka894-21

Dukker som utelukkende forestiller mennesker.

894-22
894-23
894-23

Annet leketøy; miniatyrmodeller og liknende modeller til hobbybruk, også mekaniske; puslespill, alle slags.

.1000 - elektriske tog, herunder skinner,
signalutstyr og annet tilbehør dertil
.2000
byggesett for miniatyrmodeller, også
mekaniske, unntatt de som hører under
varenummer 95.03.1000
.3000
andre byggesett og byggeleketøy
- leketøy som forestiller dyr eller
ikke-menneskelige skapninger:
.4100 - - stoppede
.4900 - - andre
.5000 - musikkinstrumenter og -apparater som
har karakter av leketøy
.6000 - puslespill
.7000 - annet leketøy, i sett eller liknende
.8000 - annet leketøy og modeller med motor .
.9000
ellers

894-24
894-24
894-24

.4000 - spillkort
.9000
ellers
95.05

artikler og utstyr for bordtennis ...
racketer for tennis, badminton eller
liknende, med eller uten strenger:

.5100

- tennisracketer, med eller uten

strenger
.5900 - - ellers
baller, unntatt golfballer og bordtennisballer:
6100 - - tennisballer
.6200 - - oppblåsbare baller
- - andre:
6901 - - - badmintonballer
6909 - - - ellers
.7000 - skøyter og rulleskøyter, også med
påsittende støvler
- annet:
.9100 - - apparater og utstyr for gymnastikk
og friidrett
- - ellers:
.9901 - - - ishockeykøller
.9902 - - - materiell for bueskyting
9909 - - - annet

894-25
894-25
894-26
894-27
894-29
894-29

894 29
-

894-31
894-33
894-35
kg,
stk . 894-37
ka
894-39

Pynt for høytider, karnevalsartikler
andre underholdningsartikler,
herunder utstyr for tryllekunster samt
morosaker.
894-45
894-49

annet:
.1901
- - skistaver
.1909
- - ellers
- vannski, surfingbrett, seilbrett og
annet utstyr for vannsport:
.2100 - - seilbrett
.2900 - - annet
-

-

894-73
kg

kg,
par
kg

894-73
894-71

894-73

894-73

kg,
stk. 894-74
kg
894-74

894-79
894-79
894-79
894-79
kg,
par

894-72

kg

894-78
894-79
894-79
894-79

-

fiskestenger
fiskekroker, også med fortom
fiskesneller
ellers

Karuseller, husker, skytebaner og annet
utstyr til fornoyelsesparker; sirkus,
menasjerier og teatre, ambulerende ....

894-71
894-71
894-71
894-71

894-60

FORSKJELLIGE VARER.
96.01

96.02
.0000

seng.

894-73
894-73

894-76
894-76

KAPITTEL 96.

Apparater og utstyr for gymnastikk,
friidrett, annen sport (herunder bordtennis) eller utendorsspill, ikke nevnt
eller innbefattet annet sted i dette
kapittel; badebasseng og plaskebas-

kg,
par

894-75
894-75
B94-75
894-79

Fiskestenger, fiskekroker og annet redskap for snorefiske; fiskehåver, sommerfuglhåver og liknende; lokkefugler
(unntatt de som hewer under posisjon
92.08 eller 97.05) og liknende jaktut-

Elfenbein, bein, skilpaddeskall, horn,
gevirer, korall, perlemor og andre animalske materialer til utskjæring, bearbeidde, samt varer av disse materialer
(herunder stopte varer).

.1000 - bearbeidd elfenbein og varer av
elfenbein
.9000 - ellers

.1000 - julepynt
.9000 - ellers

- ski (til bruk på sno) og annet skiutstyr:
- - ski:
.1101 - - - alpinski
.1102 - - - hoppski
.1103 - - - langrennski, turski, telemarksski
og fjellski
.1109 - - - andre (bl.a. snowboards og
jetski
.1200 - - skibindinger

kg

SITC

styr.

1000
.2000
.3000
9000
95.08
.0000

eller

95.06

.4000

95.07

95.04 Selskapsspill, herunder spilleautomater og liknende, biljardspill, spesialbord for kasinospill og automatisk
utstyr til bowlingbaner.
. 1000 - elektroniske spill (videospill) av

det slag som brukes sammen med en
fjernsynsmottaker
.2000
artikler og tilbehør for biljardspill
.3000 - andre spill som virker ved hjelp av
mynter eller sjetonger, unntatt utstyr til bowlingbaner

Mengde

.3900 - - annet

.1000 - dukker, også med klær
- deler og tilbehør:
.9100 - - klær og tilbehør dertil, fottøy og
hodeplagg
.9900 - - andre
95.03

Vareslag

- golfkoller og annet golfutstyr:
.3100 - - koller, komplette
.3200 - - baller

KAPITTEL 9 5.

95.01
.0000 Leketoyskjeretoyer for barn (f.eks.
trehjulssykler, sparkesykler, trailer); dukkevogner

Nr.

96.03

Vegetabilske eller mineralske materialer til utskjæring, bearbeidde, samt
varer av disse materialer; stopte eller
utskårne varer av voks, parafin, stearin, naturlige gummier, naturlige harpikser, mode116rmasse og andre stopte
eller utskårne varer, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted; bearbeidd,
uherdet gelatin (unntatt gelatin som
hører under posisjon 35.03) og varer av
uherdet gelatin

899-11
899-11

899-19

Koster, børster, pensler og liknende
(herunder borster som utgjør deler til
maskiner, apparater eller kjoretøyer),
mekaniske golvfeieapparater uten motor,
mopper og fjærkoster; ferdige bindler
til fremstilling av borster, koster og
pensler; malerputer og -ruller; naler
(unntatt glatteruller).

.1000 - koster, børster og liknende, som består av sammenbundne kvister eller
andre vegetabilske materialer, med
eller uten skaft

899-72
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Nr.

.2100
.2900
.3000
.4000

.5000
.9000

Vareslag

Mengde

- tannbørster, barberkoster, hårbørster, neglebørster, øyenvippeborster og
andre toalettbørster for personlig
bruk, herunder slike børster som utgjør deler til apparater:
- - tannbørster
- - andre
- pensler og koster for kunstnere samt
pensler for skriving og liknende
pensler til kosmetisk bruk
- malerkoster, malerpensler og liknende
(unntatt koster, pensler og liknende
som hewer under varenummer 96.03.3000);
malerputer og -ruller
- andre børster som utgjør deler til
maskiner, apparater eller kjøretøyer
- ellers

SITC Nr.

899-72
899-72
899-72

899-72
899-72
899-72

96.04
.0000 Håndsikter og håndsåld

899-81

96.05
.0000 Reiseetuier for toalettbruk, for sying
eller for rengjøring av sko eller klær

831-30

96.06 Knapper, trykknapper og liknende, knappeformer og andre deler til disse
varer; knappeemner.

.1000 - trykknapper, samt deler dertil
- andre knapper:
.2100 - - av plast, ikke overtrukket med tekstilmateriale
.2200 - - av uedelt metall, ikke overtrukket
med tekstilmateriale
.2900 - - andre
.3000 - knappeformer og andre deler til knapper; knappeemner

899-83
899-83
899-83
899-83
899-84

96.07 Glidelåser og deler dertil.

- glidelåser:
.1100 - - forsynt med haker av uedelt metall
.1900 - - andre
.2000 - deler

899-85
899-85
899-86

96.08 Kulepenner; filtpenner og andre penner
med porøse spisser; fyllepenner, stylografer og andre penner; stensilpenner
(styluspenner); mekaniske blyanter;
penneskaft, blyantforlengere og liknende; deler (herunder hetter og klips)
til de forannevnte varer, unntatt de
som hører under posisjon 96.09.

.1000 - kulepenner
.2000 - filtpenner og andre penner med porøse
spisser
- fyllepenner, stylografer og andre
penner:
.3100 - - tusjpenner
.3900 - - andre
.4000 - mekaniske blyanter
.5000 - sett av varer fra to eller flere av
de foregående varenumre
.6000 - refiller (patroner) til kulepenner som
H
består av kulespiss og blekkbeholder
- ellers:
.9100 - - pennesplitter og spisser til pennesplitter
.9900 - - annet

Mengde

895-21
895-21

895-23
895-23

96.10
.0000 Skrive- og tegnetavler, også med rammer "

895-92

96.11
.0000 Signeter, dateringsstempler, nummeringsstempler og liknende (herunder utstyr for trykking eller preging av etiketter) bestemt til bruk for hånd;
trykkerisett for hånd

895-93

96.12 Fargebånd til skrivemaskiner og liknende fargebånd innsatt med farge eller
behandlet på annen måte slik at de gir
avtrykk, også på spoler eller i kassetter; stempelputer med eller uten eske,
også uten farge.

fargebånd
1000
.2000 - stempelputer

kg,
stk. 895-94
kg
895-94

96.13 Sigarettennere og andre tennere, også
mekaniske eller elektriske, samt deler
dertil, unntatt stifter og veker.

.1000 - lommetennere med gass som brennstoff,
ikke for etterfylling (engangstennere)
.2000 - andre lommetennere med gass som
brennstoff, for etterfylling
.3000 - bordtennere
.8000 - andre tennere
.9000 - deler

895-21
895-21
895-22
895-21

.1000 - grovt tildannede blokker av tre eller
rot, til fremstilling av piper
.2000 - piper og pipehoder
.9000 - ellers

899-33
899-33
899-33
899-35

899-36
899-37
899-37

96.15 Kammer, hårspenner og liknende; hårnåler, krollnåler, krollspenner og liknende, unntatt de som hewer under posisjon 85.16, samt deler dertil.

899-89
899-89
899-89
899-89

96.16 Sprøyteflakonger og liknende til toalettbruk, samt beslag dertil; pudderkvaster og liknende til bruk for kosmetikk- eller toalettpreparater.

sprøyteflakonger og liknende til toalettbruk, samt beslag dertil
.2000 - pudderkvaster og liknende til bruk for
kosmetikk- eller toalettpreparater
"
-

96.17
.0000 Termosflasker og andre vakuumisolerte
beholdere, komplette; deler dertil,
unntatt glassbeholdere

899-87
899-82

899-97

96.18 Modellfigurer, utstillingsfigurer og
liknende; automatiske eller andre bevegelige gjenstander for vindusutstilling.

.0010 - av plast
.0090
ellers
-

895-23

899-33

96.14 Piper (herunder pipehoder), sigar- og
sigarettmunnstykker, samt deler dertil.

.1000
895-21
895-21
895-21

SITC

.2000 - blyantstifter, svarte eller fargede . kg
U
.9000 - ellers

- kammer, hårspenner og liknende:
.1100 - - av hardgummi eller plast
.1900 - - andre
- ellers:
.9010 - - av plast
.9090 - - andre

96.09 Blyanter, herunder fargeblyanter (unntatt blyanter som hewer under posisjon
96.08), fargestifter, blyantstifter,
pasteller, tegnekull, skrive- eller
tegnekritt, samt skredderkritt.

.1000 - blyanter, herunder fargeblyanter, med
stiften innfattet i stivt hylster ...

Vareslag

899-88
899-88
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Nr.

Vareslag

Mengde

SITC Nr.

KAPITTEL 9 7.

97.04
.0000

KUNSTVERKER, SAMLERGJENSTANDER OG
ANTIKVITETER.
97.01

Malerier, tegninger og pasteller, utfort helt for hånd, unntatt tegninger
som hewer under posisjon 49.06, og unntatt varer som er dekorert for hind;
collager (materialbilder) og liknende.

97.05
.0000

.1000 - malerier, tegninger og pasteller
896-11
kg
.9000 - andre
896-12
97.02
.0000
97.03
.0000

Originale stikk, avtrykk og litografier
Originale skulpturer og statuer, uansett materiale

896-20 97.06
.0000
896-30

Vareslag

Mengde

SITC

Frimerker, stempelmerker, poststempelmerker, førstedagsbrev, frankerte brevkort, konvolutter og liknende, brukte,
eller ubrukte som ikke er eller vil bli
gyldige i bestemmelseslandet

kg 896-40

Samlinger og samlergjenstander av zoologisk, botanisk, mineralogisk, anatomisk, historisk, arkeologisk, paleontologisk, etnografisk eller numismatisk
interesse

896-50

Antikviteter som er mer enn 100 år gamle "

896-60

125
REGISTER
Alfabetisk register med henvisning til posisjonsnummer
A
Posisjon

Posisjon

Posisjon

38.06
33.01
84.18
29.12
29.11
29.14
29.01
84.05
29.18
29.26

Aldehydsyrer og visse forbindelser
29.18
Alger (herunder tang og tare)
12.12
Alginsyrer, -salter og -estere
39.13
Alkalimetaller
28.05
Alkaloider
29.39
Alkaloidpreparater
30.03, 30.04
Alkoholater med etanol og glyserol
29.05
Alkoholer, asykliske, derivater derav 29.05
Alkoholer, sykliske, derivater derav ... 29.06
Alkoholholdige preparater til fremstilling
av drikkevarer
22.08
Alkoholperoksider og derivater derav 29.09
Alkydharpikser
39.07
Alkylbensener, blandede
38.17
Alkylnaftalener, blandede
38.17
Aloeekstrakt
13.02
Alperoser
06.02
Alterbrød
19.05
Aluminater
28.41
Aluminatsement
25.23
Aluminium, ubearbeidd
76.01
kap 76
Aluminium og varer derav
Aluminiumhydroksid
28.18
Aluminiumklorider
28.27
Aluminiummalm (bauxitt)
26.06
Aluminiumoksid
28.18
Aluminiumpasta
32.12
Aluminiumsformer
76.12
Aluminiumsulfat
28.33
Aluner
28.33
Amalgamer
28.43, 28.51
Ambolter
82.05
Ambra
05.10
Amfibiekjøretøyer, motordrevne
kap. 87
(se ays. XVII, note 4.)
Amider,(asykliske eller sykliske)
29.24
29.24
Amidofunksjonelle forbindelser
Aminofenoler samt deres etere og
estere
29.22
Aminoforbindelser, oksygenholdige .. 29.22
Aminofunksjonelle forbindelser
29.21
Aminoharpikser
39.09
Aminonaftoler samt deres etere og
estere
29.22
Aminosyrer og deres estere
29.22
Ammoniakk
28.14
Ammonium dihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) (se kap.31, note 5) 31.05
Ammoniumhydroksider
29.23
Ammoniumkarbonater
28.36
Ammoniumklorid (salmiakk)
28.27
(se kap. 31, note 2 c.)
Ammoniumnitrat
31.02
29.23
Ammoniumsalter, kvaternære
Ammoniumsulfat
31.02
Ammoniumsulfatnitrat
31.02
Ammunisjon
93.06
Ampêrmetre, deler til
90.30
70.10
Ampuller av glass
29.05
Amylalkohol

08.04, 20.08
Ananas
20.09
Ananassaft
Andalusitt
25.08
Angeldosere
84.29
Angeldoserblad
84.31
Anhydritt
25.20
29.21
Anilin og dets salter
29.21
Anilinderivater og deres salter
Animalske produkter til fremstilling av
05.10
farm preparater
Animalske produkter ikke ellers nevnt 05.11
09.09
Anis
73.16
Anker
Ankerspill
84.25
Anieggsdriftsmaskiner
84.79
Anorakker, dame-, pike61.02, 62.02
Anorakker, herre, gutte61.01, 62.01

Abietinsyrer (harpikssyrer)
«Absolutter»
Absorpsjonsagregater
Acetaldehyd
Acetaler og derivater derav
Aceton
Acetylen
Acetylengassgeneratorer
Acetylsalisylsyre og salter derav
Acrylnitril
Asykliske alkoholer og derivater
derav
Addisjonsmaskiner
Adipins:yre og dens salter og
estere
Adressemaskiner
Adressemaskindeler og tilbehør
Adresseplatepregemaskiner
Aerometre
Aerosolterapiapparater
Agar-agar
«Agarbatti »
Agavefibrer (tekstilfibrer)
Agavefiber til børstebinderarbeid
Agner av korn

29.05
84.70
29.17
84.72
84.73
84.72
90.25
90.19
13.02
33.07
53.04
14.63
12.13

Agurker:
- friske, kjølte
07.07
- midlertidig konserverte
07.11
- i eddik eller eddiksyre
20.01
Agurkfro
12.09
Akajoun otter
08.01
Akkar
03.07, 16.05
Akkumulatorer, elektriske
85.07
Akkumulatorplater
85.07
Akrylpolymerer, ubearbeidde
39.06
Akrylsyreeste re
29.16
Akrylsyre og dens salter
29.16
Akselkasser til jernbane- og sporvegsmateriell
86.07
Akselkoplinger
84.83
Aksjer
49.07
Aksler:
- aksler til jernbane- og sporvogner ...
- ellers
Aktivkull
Akvariefisk
Alabast
Albakor (langfinnet tunfisk):
- fersk eller kjølt
- fryst
Album for prover og samlinger
Albuminater
Albuminer og albuminderivater
Aldehyder
Aldehydalkoholer
Aldehydetere
Aldehydfenoler
Aldehydharpikser

86.07
84.83
38.02
03.01
25.15
03.02
03.03
48.20
35.02
35.02
29.12
29.12
29.12
29.12
39.07

Ansjos:
- tørket, saltet, i saltlake eller røykt ... 03.05
16.04
- tilberedt eller konservert
Antenner og antennerc fiektorer
85.29
Antibiotika
29.41
Antifrostvæske (frostvæske)
38.20
Antigromidler
38.08
Antikviteter
97.06
87.10
Antimon og varer derav
26.17
Antimonmalm
28.25
Antimonoksider
Antioksidasjonsmidler for gummi eller
38.12
plast
Antrasitt
27.01
Apotekervarer, se farmasøytiske produkter.
Apparater:
- for behandling av materialer ved
85.14
dielektrisk oppvarming
- for behandling av materialer ved
en prosess som medfører endringer i
84.19
temperaturen
- for filtrering eller rensing av væsker
84.21
eller gasser
- for opptak eller gjengivelse av video85.28
signaler
- for måling, kontroll eller automatisk
regulering av gjennomstrømning,
90.26
nivå, trykk mm.
- for infrarød eller ultrafiolett
90.18
bestråling
90.24
- for proving av metaller
- for separering av isotoper
84.02
Appelsiner
08.05
Appelsinsaft
20.09
Appreteringsmaskiner
84.51
38.09
Appreturmidler, tilberedte
Aprikoser:
08.09
- friske
20.08
- konserverte
08.13
- tørkede
12.12
Aprikoskjerner
Arbeidshansker av leer, kunstlær
42.03
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Arbeidshansker og -votter:
- av tekstil
62.16
- av trikotasje
61.16
Arbeidstegninger
49.06
Areometre
90.25
Argon
28.04
Ark av polariserende materiale
90.01
Arkivskap
83.04, 94.03
Armbånd (se kap. 71,note 8)
71.17
Armbånd av lær, kunstlær
42.03
(se kap. 42, note 3)
Armbåndsur
91.01, 91.02
Armstoler
94.01
Arrowrot
07.14, 11.06
Arsen
28.04
Artisjokker:
- friske, kjølte
07.09
Asalea, levende
06.02
Asbest, ubearbeidd
25.24
Asbestfibrer, bearbeidde
68.12
Asbestvarer
68.12
Asbestsementvarer
68.11
Asfalt
27.14
Asfaltvarer
68.07
Asfaltholdige bergarter
27.14
Asfaltleggemaskiner
84.79
Aske, metallholdig
26.20
Aske, annen
26.21
Askefjernere
84.16
Asparges:
- friske, kjølte
07.09
- konserverte, ikke fryste
20.05
Astrakanskinn
43.01 - 43.03
Astronomiske instrumenter
90.05
Atelierbaktepper, av tekstilvevnad
59.07
Atlanterhavslaks:
- fersk eller kjølt
03.02
- fryst
03.03
Atlas
49.05
Attachékofferter
42.02
Auberginer, friske eller kjølte
07.09
(se kap. 7, note 2)
«Aubusson» (tapisserier)
58.05
Aure:
- levende
03.01
- fersk eller kjølt
03.02
- fryst
03.03
Autodieselolje
27.10
Automater, salgs84.76
Avbalanseringsmaskiner
90.31
Avbitertenger
82.03
Avfall av eller fra:
- agavefiber
53.04
- aluminium
76.02
- bardefrynser
05.07
- bein og hornkjegler
05.06
- beryllium
81.12
- bly
78.02
- bløtgummi
40.04
- bomull
52.02
- bryggerier og brennerier
23.03
- bust
05.02
- cermeter
81.13
- dyrehår
05.02, 51.03
- edelt metall
71.12
- elfenbein
05.07
- fisk
05.11
- gallium
81.12
- germanium
81.12
- glass
70.01

glimmer
gull og gull-legeringer
hafnium
hamp
hardgummi
horn (gevirer m v.)
hvalbarder o.1
indium
jern og stål
jute
kadmium
kakao
kobolt
kokosfibre
kopper
koraller
kork
krom
lin
lær eller kunstlær
magnesium
mangan
manilahamp
menneskehår
molybden
muslingskall
nikkel
niob
næringsmiddelindustrien
papir eller papp
plast
platina og platinametaller
- rami
- rhenium
- silke
- sink
- sisal
- skilpaddeskall
- støpejern
- sukkerfremstilling
- svinebust
- syntetiske eller kunstige
tekstilfibrer
- sølv og sølvlegeringer
- tagl
- tallium
- tantal
- tauverk
- tinn
- titan
- tobakk
- tre
- ull
- vanadium
- vegetabilske tekstilfibrer
- vismut
- wolfram
- zirkonium
Avfallskverner, sammenbygd med
elektrisk motor
Aviser
Avisingsvanker
Avispapir
Avlastningsventiler
Avlut
Avocadopærer
Avstandsmålere
Avtrykk
Avtrykksmasse til dental bruk
Azelainsyre, dens salter og estere

-

25.25
71.12
81.12
53.02
40.17
05.07
05.07
81.12
72.04
53.03
81.07
18.02
81.05
53.05
74.04
05.08
45.01
81.12
53.01
41.11
81.04
81.11
53.05
05.01
81.02
05.08
75.03
81.12
kap 23
47.07
39.15
71.12
53.05
81.12
50.03
79.02
53.04
05.07
72.04
23.03
05.02
55.05
71.12
05.03
81.12
81.03
63.10
80.02
81.08
24.01
44.01
51.03
81.12
53.05
81.06
81.01
81.10
85.09
49.02
38.20
48.01
84.81
38.04
08.04
90.15
97.02
34.07
29.17
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Azider
Azoforbindelser
Azoksyforbindelser

28.50
29.27
29.27

B
Babassuolje
15.13
16.02
«Bacon crisp»
Babyklær og tilbehør dertil:
61.11
- av trikotasje
- ellers
62.09
Babyvekter
84.23
Badebasseng og plaskebasseng
95.06
Badebukser:
- av trikotasje
61.12
- ellers
62.11
Badedrakter:
61.12
- av trikotasje
62.11
- ellers
Badehetter
65.06
Badekar:
- av jern eller stål
73.24
- keramiske
69.10
- av plast
39.22
Badekåper:
- av trikotasje
61.07, 61.08
62.07, 62.08
- ellers
Badepreparater
33.07
Baderomsmøbler
94.03
Badesalt, parfymert
33.07
Badmintonballer
95.06
Badmintonracketer
95.06
Bag (overdel) til barnevogner
87.15
Bagasjevogner for jernbaner eller
sporveger
86.05
Bagasse
23.03
Bajonetter
93.07
Bakepulver, tilberedt
21.02
Bakerimaskiner
84.38
Bakeriovner, ikke elektriske
84.17
Bakløftere (løftelemmer) til biler
84.28
Bakverk
19.05
Balata, naturlig
40.01
Baljer:
- av tre
44.16
- av plast
39.24
Balkonger av plast
39.25
Baller
95.06
Ballonger:
- (luftfartøy) og deler til
88.01, 88.03
- av glass
70.10
- av plast
39.23
13.01
Balsamer, naturlige
Balsamterpentin
38.05
Bambus til kurvmakerarbeid
14.01
Bambusmøbler
kap. 94
Bananer, friske eller tørkede
08.03
Bandasjer
30.05
Bandolærer av lær eller kunstlær
42.03
Barberblad (også emner)
82.12
Barberhøvler og -kniver
82.12
33.07
Barberingspreparater
Barberkoster
96.03
Barbermaskiner:
- ikke elektriske
82.12
- sammenbygd med elektrisk motor 85.10
Bardefrynser
05.07
Bariumkarbonat
25.11, 28.36
Bariumklorid
28.27
Bariumoksid
28.16
25.11
Bariumsulfat, naturlig
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Barkemaskiner
84.65
Barketromler
84.65
Barneseter
94.01
Barnesykler
87.12, 95.01
(se kap. 87, note 5)
Barnevogner
87.15
Barometre
90.25
Barter, kunstige
67.04
Barytt
25.11
Basalt
25.16
Baser, andre uorganiske
28.25
Basilikum
12.11
Bassiafro
12.07
Batterier, galvaniske
85.06
Batterikull
85.45
Batterilykter, bærbare
85.13
Baufilblad
82.02
Bauxitt
26.06
Bauxitt, aktivert
38.02
Bearbeidingsmaskiner for huder,
skinn og lær
84.53
«Beauvais» (tapisserier)
58.05
Beholdere:
- av aluminium
76.11 - 76.11
- av bly
76.08
- av glass
70.10
- av glass for termosflasker
70.12
- av jern eller stål
73.09 - 73.11
- keramiske
69.09
- av kopper
74.19
- av plast
39.23
Bein, bearbeidd og varer av
96.01
Bein, ubearbeidd eller enkelt
bearbeidd
05.06
Beinfett
15.06
Beinlim
35.03
Beinmel
05.06
Beinsement
30.06
Beinskinner og artikler for behandling av beinbrudd
90.21
Beinsvart
38.02
Beisemidler:
- for metaller
- tilberedte, ikke for metaller
Beisfargestoffer
Bek av steinkulltjære
Bek, vegetabilsk
Bekkoks

38.10
38.09
32.04
27.08
38.07
27.08

Belgfrukter:
- friske, kjølte
07.08
- mel av
11.06
- tørkede, ayskallede, skrelte,
splittede
07.13
Beltelastere
84.29
Belter:
- kirurgiske
90.21
- av lær, kunstlær
42.03
- av tekstil
62.17
Beltetraktorer
87.01
Beltetransportører
84.28
Belysningsutstyr, se også lamper
94.05
Benker
94.01
Benker av stein, keramiske materialer 94.01
Benklær, herrer 61.03, 62.03
Bensin
27.10
Bensin (til fyrtøy)
36.06
(se kap. 36, note 2 b.)
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Bensol
27.07
Bentonitt
25.08
Benzen
29.02
Benzosyre
29.16
Benzylalkohol
29.06
Benzylperoksid og benzylklorid
29.16
Beredningsmaskiner for huder, skinn
og lær
84.53
Bergbor
82.07
Bergboremaskiner, selvroterende
84.30
Bergboringsverktøy
82.07
Bergingsbiler
87.05
Berlokker (se kap 71, note 8 a.)
71.13
Beryllium og varer derav
81.12
Beskjæresakser
82.01
Beskyttelsesbriller
90.04
Beskyttelsesbrilleinnfatninger
og deler
'90.03
Beskyttelseshodeplagg
65.06
Beskyttelsesklær av lær eller kunstlær 42.03
Beskyttelsesplater av plast 39.25
Beslag for salmakerarbeider, kofferter ol
83.02
Beslag til sprøyteflakonger
96.16
23.03
Betepulp
17.01
Betesukker (i fast form)
Betong
38.16
Betong, ikke-ildfast
38.23
Betongbearbeidingsmaskiner (verktøymaskiner)
84.64
87.05
Betongblandebiler
84.74
Betongblandere
Betongleggemaskiner
84.79
Betongpumper
84.13
Betongvarer
68.10
90.10
Betraktningskasser for film
05.10
Bevergjel
Beverskinn, rå
43.01
Bidetskåler, keramiske
69.10
Bijouterivarer av edelt metall eller
71.13
metall plettert med edelt metall
- andre (se kap. 71, note 8 og 10).
71.16
Bildebøker
49.03
Bildeomformerrør og bildeforster85.40
kerrør
Bildekk, se Dekk
87.08
Bildeler
49.11
Bilder (se kap. 49, note 4 b. og c.)
Biler
87.04
Biljardbord
95.04
95.04
Biljardkritt
Biljardspill
95.04
Billettmaskiner
84.70
Billettmaskindeler og tilbehør
84.73
84.08
Bilmotorer
Bilunderstell, se Understell
Bind, belagt med farmasøytiske
30.04
stoffer
Bindemidler, tilberedte for støpeformer
38.23
eller stopekjerner
Binders
83.05
Bindler, ferdige til børster
96.03
43.01
Bisamrotteskinn, rå
Bisselboggier til jernbane- og spor86.07
vegsmateriell
(se kap. 86, note 2 b.)
Bitumen, naturlig
27.14
27.15
Bituminøse blandinger
Bivoks
15.21
Bjeller av uedelt metall
83.06
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Bjørkolje
Bjørnebær:
- friske
- (dampkokte eller kokte i vann),
fryste

33.01

08.10
08.11

Blad:
- til hånd- og maskinsager
82.02
82.11
- til kniver
- til sakser
82.13
- til pryd
06.04
Bladfjærer av jern eller stål
73.20
Bladgull
71.08
Bladsalat, frisk eller kjølt
07.05
71.06
Bladsolv
Blandebatterier for vann
84.81
Blandemaskiner
84.79
Blandemaskiner, elektromekaniske,
til husholdningsbruk
85.09
(se kap. 85, note 3 a.)
Blandemaskiner og -apparater for jord,
stein, malm etc
84.74
Blandingsmel av hvete eller rug
11.01
49.11
Blankettsett
Bleier:
48.18
- av papir
62.09
- av tekstilstoff
(se kap. 62, note 4 b.)
61.11
- av trikotasje
(se kap. 61, note 5 a.)
Bleier og bleieunderlag av vatt
56.01
84.51
Bleikemaskiner for tekstiler
25.08
Bleikjord
32.15
Blekk
18.23
Blekkfjernemidler
(se kap. 38, note 2 c.)
Blekksprut:
- levende, ferske, kjølte, fryste, torkede, saltede eller i saltlake
03.07
- tilberedte eller konserverte
16.05
82.03
Blikksakser
84.67
Blikksakser, pneumatiske, for hand
Blod:
- fra dyr
05.11
- fra mennesker
30.02
Blodalbumin
35.02
(se kap. 30, note 1 g.)
Blodpulver (utjenlig til menneske05.11
føde)
Blodstillende midler, sterile, absorberbare (se kap 30, note 3 c.).
30.066
30.0
Blodtypereagenser
Blokker (heiseblokker)
84.83
Blokker:
- av betong
68.10
- av glass til bygningsbruk
70.16
72.06
- (ingots) av jern eller stål
- keramiske
69.01, 69.02, 69.04
72.24
- av legert stål
- av plantefibrer etc. agglomerert med
gips, sement e.1
68.08
- av presset kork
45.04
- av rustfritt stål
72.18
- av råjern
72.01
44.17
- av tre for fottøy
- av ulegert stål
72.06
Blokkfløyter
92.05
84.83
Blokkhjul
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Blomkål:
07.04
- frisk, kjølt
- (også damkokt eller kokt i vann),
07.10
fryst
- midlertidig konservert
07.11
Blomkålfrø
12.09
Blomster og -knopper, avskårne
06.03
Blomster, kunstige og varer derav
67.02
Blomsterbuketter
06.04
(se kap. 6, note 2)
06.04
Blomsterkurver (m/blomster etc.)
(se kap. 6. note 2)
06.01
Blomsterløk
Blonder av tekstil
58.04
Blonder av papir
48.23
(se kap. 48, note 10)
Bluser
61.06, 62.06
Bly, ubearbeidd
78.01
Bly og varer derav
kap 78
Blyakkumulatorer
85.07
Blyanter, ikke mekaniske
96.09
Blyanter, mekaniske og deler
96.08
Blyantspissemaskiner
84.72
Blyantspissemaskindeler og tilbehør 84.73
Blyantspissere
82.14
Blyantstifter
96.09
Blyinnfattet glass
70.16
Blykarbonater
28.36
Blykromat
28.41
Blymalm
26.07
Blymønje
28.24
Blyoksider
28.24
Blærer av dyr
05.04
Blærer, varer derav
42.06
Bløtdyr:
- friske, saltede
03.07
- tilbredte eller konserverte
16.05
- utjenlig til menneskeføde
kap. 5
Bløtgummivarer til teknisk bruk
40.16
(se ays. XVI, note 1 a.)
Bløtleggingsmidler
34.02
Blåbær, tørkede
08.10
Blåkveite::
- fersk, kjølt
03.02
- saltet, i saltlake, tørket, røykt
03.05
Blårevskinn
43.01
Blåseformemaskiner for gummi eller
plast
84.77
Blåseinstrumenter
92.05
Blåselamper
82.05
Blåskjell
03.07, 16.05
Bobiner (se ays. XVI, note 1 c.):
- av papir eller papp
48.22
- av plast
39.23
Bobsleighs (se ays. XVII, note 1)
95.06
Boggier til jernbane- og sporvogner ... 86.07
Bokbindemaskiner
84.40
Bokholderimaskiner
84.70
Bokholderimaskindeler og tilbehør .... 84.73
Bokhvete
10.08
Bokhyller
94.03
Bokpermer av papir eller papp
48.20
Bokser:
- av aluminium
76.12
- av jern eller stål
73.10
- av papir eller papp
48.19
- av plast
39.23
- pansrede eller forsterkede
83.03
Bokstaver av uedelt metall
83.10
Boktrykkemaskiner
84.43

Posisjon

Posisjon

58.06
Bolduc bånd
94.06
Bolighus
Bolter:
76.16
- av aluminium
73.18
- av jern og stål
74.15
- av kopper
82.03
Boltsakser
93.06
Bomber
kap 52
Bomull
14.04
Bomull-linters
12.07
Bomullsfrø
15.12
Bomullsfrøolje
84.60
Bonemaskiner for metall
90.18
Bor, tannlege82.07
Bor (utskiftbare)
25.28, 28.40
Borater
89.05
Bore- og produksjonsplattformer
94.03
Bord (møbler)
95.04
Bord, spesial-, for spill
Bordduker 48.18
- av papir
63.02
- av tekstil (dekketøy)
Border av papir, anvendelig til vegg48.14
eller takdekorasjon
82.11
Bordkniver
85.16
Bordkomfyrer, elektriske
94.05
Bordlamper
25.01
Bordsalt, tilberedt
48.18
Bordservietter av papir
Bordserviser •
71.14
- av edelt metall (se kap.71,note 9)
39.24
- av plast
69.11
- av porselen
- av annet keramisk materiale
69.12
- av tre
44.19
96.13
Bordtennere
95.06
Bordtennisutstyr
Boremaskiner:
84.30
- forjord, mineraler o.l.
- håndverktøy sammenbygd med
85.08
elektrisk motor
- for metall
84.59
- for tannleger
90.18
- for tre m.v .
84.65
34.03
Boreoljer
73.04
Borerør
87.05
Boretårn, mobile
82.05
Boreverktøy
28.50
Bonder
82.07
Borkroner
28.10
Boroksider
Borstenger, hule
72.28
Borsyrer
28.10
Bourettesilkevevnad
50.07
85.31
Brannalarmapparater
Brannbiler
87.05
'
84.28
Brannbilstiger, maskinelt drevne
89.05
Brannbåter
84.24
Brannslokkingsapparater
Brannslokkingsbomber
38.13
38.13
Brannslokkingsgranater
Breitschwanzskinn
43.01 43.03
Brekkfarger
32.13
68.13
Bremsebelegg av asbest m.v .
Bremser, elektromagnetiske
85.05
Bremser og servobremser til motor87.08
kjøretøyer
Bremseutstyr til jernbane- og spor86.07
vogner (se kap 86, note 2 c.)
Bremsevæsker
38.19

Brennere til fyrsteder
Brennevin

84.16
22.08

Brensel:
- på basis av alkohol
36.06
(se kap. 36, note 2 a.)
36.06
- flytende (se kap. 36, note 2 b.).
36.06
- til fyrtøy
kap. 27
- mineralsk
84.01
Brenselelementer, ubestrålte
Brennstoffpreparater
36.06
(se kap. 36,note 2 a.)
Brett av papir eller papp
48.23
Brett av plast
39.23
Brevklemmer
83.05
48.17
Brevkort (ikke illustrert)
97.04
Brevkort, frankerte (brukte)
83.04
Brevkurver
83.05
Brevmappemekanismer
48.17
Brevpapirmapper
Brevåpnere
82.14
Briketter:
- av brunkull
27.02
- av steinkull
27.01
27.03
- av tory
44.02
- av trekull
42.02
Brilleetuier
70.15
Brilleglassemner
Brilleinnfatninger og deler
90.03
90.01
Brillelinser (-glass)
90.04
Briller
Briller, beskyttelses-, til sportsbruk
(se kap. 95, note 1 q.)
90.04
Bringebær:
08.10
- friske
- (dampkokte eller kokte i vann),
08.11
fryste
Brisling:
- fersk, kjølt
03.02
- tilbredt eller konservert
16.04
Broderier (se kap. 58, note 6.)
58.10
Broderimaskiner
84.47
73.19
Brodernåler
90.21
Brokkbind
07.04
Brokkoli, frisk, kjølt
Brom
28.01
Bromater
28.29
Bromider
28.27
Bronse og varer derav
kap. 74
71.13, 71.17
Brosjer
(se kap. 71, note 8. a.)
49.01
Brosjyrer
82.07
Brotsjeverktøy, utskiftbart
Brudd av keramiske materialer
25.30
10.06
Bruddris
Bruer og bruseksjoner:
- av aluminium
76.10
- av jern og stål
73.08
Brukraner
84.26
Bruleggingsfliser, keramiske
69.07, 69.08
27.02
Brunkull, brunkullbriketter
27.06
Brunkulltjære
Bryggeribek
38.07
Bryggerimaskiner
84.38
Brynesteiner for hånd
68.04
Brytere, elektriske
85.35, 85.36
Brød
19.05
Brødristere, elektriske
85.16
Buelamper
85.39
Buer og annet materiell for bueskyting 95.06
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Buer til musikkinstrumenter
92.02
(se kap. 92, note 2)
Buffere, hylse- til jernbane- og sporvogner
86.07
Buketter
06.03, 06.04
(se kap. 6, note 2)
Bukkeerter, torkede, ayskallede,
splittede
07.12
Bukser og knebukser for damer eller
piker
61.04, 62.04
Bukser og knebukser for herrer eller
gutter
61.03, 62.03
Buljong
21.04
Bulldosere
84.29
Bulldoserblad
84.31
Bunnplater og klober til ur
91.14
Busker
06.02
87.02
Busser
05.02
Bust av svin
27.11
Butadien
40.02
Butadiengummi
27 11
Butan, flytende
Butan, flytende (til fyrtøy)
36.06
(se kap. 36, note 2 b.)
Butanol (butylalkohol)
29.05
Butanon (metyleetylketon)
29.14
Buten (butylen)
29.01
Butikkvekter
84.23
29.15
Butylacetat
29.05
Butylalkohol
Butylgummi, se gummi, syntetisk
10.03
Bygg
Byggesett til hobbybruk
95.03
Byggevarer av plast
39.25
Byggryn
11.04
Bygninger, prefabrikerte
94.06
79.07
Bygningsartikler av sink
Bygningskonstruksjoner:
76.10
- av aluminium
73.08
- av jern og stål
68.09
Bygningsmateriell av gips
Bygningsornamenter, keramiske
69.05
Bygningssnekkerarbeider
44.18

Borster:
71.14
- med innfatning av gull eller sølv
- til rensing av musikkinstrumenter
96.03
(se kap. 92, note 1 d.)
- for medisinsk, kirurgisk, dental
eller veterinær bruk
90.18
(se kap. 96, note 1 f.)
- som er deler til kjøretøy
96.03
(se ays. XVII, note 2 1.)
- som er deler til maskiner
96.03
(se ays. XVI, note 1 o.)
- andre
96.03
44.17
Børsteskaft
Boner •
- av plast
39.24
- av tre
44.16
Bøyler med knepplås, til handvesker o.l
83.08
Bøyler med lås, til håndvesker, kofferter o.l.
83.01
Bånd:
76.06
av aluminium
81.10
av antimon
81.12
av beryllium
78.04
av bly
40.08
bløtgummi
74.09
av bronse
av chenille, vevde
58.06
85.44
elektrisk isolerte
73.12
flettede, av jern eller stål
58.06
av fløyel, vevde
58.08
med frynser
(se kap 58, note 5 c.)
81.12
av gallium
81.12
- av germanium
71.08
av gull
av gull, plettert med platina eller
71.12
platinametall
- av gummi
40.01 -40.05, 40.08
81.12
av hafnium
40.17
av hardgummi
81.12
av indium
- av kadmium
81.07
av kobolt
81.05
74.09
av kopper
74.09
av kopperlegeringer
- av krom
81.12
81.04
av magnesium
81.11
- av mangan
74.09
- av messing
av metall, plettert med platina eller
platinametall
71.11
av molybden
81.02
av nikkel
75.06
81.12
av niob (kolumbium)
74.09
av nysølv
39.20, 39.21
av plast
71.10
av platina, platinametaller
81.12
av rhenium
av sammenklebde varptråder
58.06
av sink
79.05
40.08
av skumgummi
av skumplast
39.21
svovelimpregnerte
38.08
71.06
- av sølv
71.09
av sølv, plettert med gull
av sølv, plettert med platina eller
71.11
platinametall
81.12
av tallium
av tantal
81.03

Bygningsstein:
25.15, 25.16
- ubearbeidd
68.02
- bearbeidd
69.02
- keramisk, ildfast
49.06
Bygningstegninger
62.12
Bysteholdere
Bær, friske
08.10
Bæreaksler og deler dertil til motorkjøretøyer
87.08
Bæreposer:
48.19
- av papir
- av plast
39.23
85.17
Bærefrekvensutstyr
88.01
Bæreraketter for romfartøyer
Bøker
49.01
Bøkkerarbeid
44.16
Bølgepapir og -papp
48.08
73.17
Bølgestifter av jern og stål
Bonner:
07.08
- friske, kjølte
07.10
- fryste (også kokte)
20.05
- konserverte, ikke fryste
07.13
- tørkede, ayskallede, splittede
Bønnevikker, tørkede, ayskallede,
også skrelte eller splittede
07.13
Børstebindermaterialer, vegetabilske . 14.03

Posisjon

av tekstil, vevde
av tinn
av titan
av uedelt metall plettert med gull
av uedelt metall plettert med sølv
- av vismut
av wolfram
av zirkonium
Bånd, endeløse, av metalltråd,
-strimler
(se ays. XVI, note 1 ij.)
Båndpussemaskiner
Båndsagblad
Bater
Bdtpropeller

58.06
80.04
81.08
71.09
71.07
81.06
81.01
81.09

aysnitt XV
85.08
82.02
kap. 89
84.85

63.06
Campingartikler av tekstilmateriale
94.01
Campingstoler og -benker
Campingutstyr, se kap. 95, note 1 u.
Campingvogner
87.16
19.02
Cannelloni
09.04
Capsicum, krydder av
Carbon black
28.03
85.19
CD-spillere
70.16
Celleglass i blokker, plater o.l.
44.18
Celleplater av tre
39.12
Cellulose i ubearbeidd form
39.12
Celluloseacetat
39.20
Cellulosederivater
39.12
Celluloseetere
39.12
Cellulosenitrat
Cellulosesement, varer av
68.11
Celiulosevatt
48.03
Cellulosevatt, impregnert. overtrukket
eller bestroket med:
34.05
- pusse- eller polêrmidler
- med såpe eller rengjøringsmiddel 34.01
(se kap. 48, note 1 d.)
Cembaloer
92.01
Cembalodeler samt tilbehør
92.09
Ceriumforbindelser
28.46
28.44, 81.13
Cermeter
24.02
Cerutter
56.06
«Chainette»-garn
25.08
Chamottejord
58.06
Chenillebånd
56.06
Chenillegarn
Chenillevevnader
58.01
40.01
Chicle, naturlig
25.27
Chiolitt, naturlig
29.23
Cholin og dets salter
85.05
Chucker, magnetiske
39.25
Cisterner av plast 0/300 I.
Citrus, se Sitrus
05.10
Civet
Clutcher og deler detil, til kjøretøyer 87.08
97.01
Collager (materialbilder)
85.24
«Compact Discs»
86.09
Containere
19.04
Corn flakes
19.02
Couscous
43.02
Coyoteskinn (prærieulv)
83.09
Crowncorks
27.15
«Cut backs»
28.51
Cyanamid (se kap. 28, note 2 e.)
28.38
Cyanater
Cyanhalogenider
28.51
(se kap. 28, note 2 e.)
28.37
Cyanider
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25.08
92.06
38.05

D
Dadler
08.04
Dagbøker
48.20
Damestrømper, trikoterte
61.15
Dameundertøy
61.08, 62.08
61 02, 62.02
Dameyttertøy
Dampblåsemaskiner
84.24
Dampkjeler
84.02
Dampturbiner
84.06
Databehandlingsmakiner:
84.71
- automatiske
84.71
- analoge-, hybride-, digitale48 11, 48 20, 49 11
Datablanketter
Datalister
48.1 i , 48.20, 49.11
Dateringsstempler
96.11
Defrostere
85.12
Degras
15.22
Deig
19.01
Dekalkomanier (overføringstrykk)
49.08
Dekk av gummi, brukte eller regum40.12
mierte
Dekk av gummi, nye
40.11
Dekketøy
63.02
Dekketøy, brukt
63.09
Dekorasjonsartikler:
- keramiske
69.14
- av edelt metall (se kap. 71, note 9) 71.14
- av glass
70.13
- av plast
39.26
- av tre
44.20
Dekstrin'
35.05
Dekstrinlim
35.05
Delehoder til verktøymaskiner
84.66
Demonstrasjonsapparater, -modeller
og -instrumenter
90.23
Densimetre
90.25
Dentalinstrumenter
90.18
Dentalvoks
34.07
Desinfeksjonsmidler
38.08
Destillasjonsprodukter av mineralsk
tjære
27.07
Destillater, vandige, av flyktige vegetabilske oljer
33.01
Destilleringsapparater
84.19
Detektorapparater, ultralyd
90.14
Detonatorer (se kap. 93, note 1 a.)
36.03
Diagnostikkapparater, registrerende 90.18
Diamantborekrone
82.07
Diamanter
71.02
Diatomejord
25.12
Diatomejord, varer av
69.01
Diazoforbindelser
29.27
Diazoniumsalter, blandinger av stabiliserte (se kap. 32, note 2.)
32.04
Dibutylortoftalater
29.17
Dicyandiamid
29.26
Dieselelektriske lokomotiver
86.02
Dieselmotorer
84.08
Dieselolje
27.10
Dietanolamin og dets salter
29.22
Dietylenglykol
29.09
Dietyleter
29.09
Difenylamin og dets derivater
29.21
Diffraksjonsapparater
90.12

Posisjon

Posisjon

Posisjon

Cyanitt
Cymbaler
Cymol (cymen), rå

Diffusører for ekstrasjon av sukkersaft (se kap 84, note 2 c.)
Difosforpentoksid
Digler, ildfaste
Diklormetan
Dikromater
Dikteringsmaskiner
Dikteringsmaskiner, deler til
Dimetyltereftalat
Dinasjord
Dinatriumtetraborat (renset boraks)
Dioder
Dioktylortoftalater
Dipenten, rå

84.38
28.09
69.03
29.03
28.41
85.20
85.22
29.17
25.08
28.40
85.41
29.17
38.05

38.23
Dippelsolje (se kap. 38, note 2 b.)
32.04
Dispersjonsfargestoffer
47.02
Dissolvingmasse (tremasse)
28.31
Ditionitter
42.02
Dokumentmapper
83.03
Dokumentskrin
25.18
Dolomitt
Donaulaks •
03.02
- fersk eller kjølt
- fryst
03.03
03.05
- tørket, saltet eller røykt
84.25
Donkrafter
84.23
Doseringsvekter
61.04, 62.04
Drakter
Drank
23.03

Dregger
Dreiebenker for metall
Dreieskiver for jernbaner eller spor-

73.16
84.58

veger (se kap. 86, note 3 a.)
86.08
Dreieverktøy
82.07
Dresiner
86.04
61.03, 62.03
Dresser
Drikkebegre av plast
39.24
Drikkevareautomater
84.76
22.01
Drikkevann
Drivaksler
84.83
Drivreimer •
40.10
- av gummi
- av lær, kunstlaer
42.04
- av plast
39.26
- av tekstilmateriale
59.10
Drops
17.04, 21.06
22.04
Druemost
08.06
Druer, friske, tørkede
Druesaft (herunder druemost),
20.09
ugjæret
Druevin
22.04
Dubleringsmaskiner
84.45
Dueslag av plast
39.25
Duk •
- av celluloseacetat
39.20, 39.21
48.03, 48.11
- av cellulosefibrer
- av cellulosenitrat
39.21
- av gummi
40.01 - 40.05, 40.08
- av jern eller ståltråd
73.14
- av koppertråd, også endeløs
74.14
- av plast
39.20, 39.21
- av skumgummi
40.08
Dukkehatter
kap 95
(se kap 65, note 1 c.)
Dukkeklær
95.02
Dukker
95.02
95.01
Dukkevogner
Dumpere
87.04
Dun
67.01
Dunker av tre
44.15

84.72
Duplikatorer
Duplikatordeler og tilbehør
84.73
Durra til børstebindearbeid
14.03
Durumhvete (hård hvete)
10.01
Dusker
58.08
61.13
Dykkerdrakter
64.05
Dykkerstøvler
Dynamolykter, bærbare
85.13
94.04
Dyner
05.11
Dyr, døde
Dyr, levende
kap. 1
Dyrefôr
23.08, 23.09
Dyrehår
51.02, 51.05
Dyrehår til parykkmakerarbeid
67.03
Dyser:
69.03
- ildfaste
84.48
- til tekstilmaskiner
82.07
- for metall
Dørbeslag av uedelt metall
83.02
Dører og dørkarmer:
76.10
- av aluminium
73.08
- av jern eller stål
- av kopper
74.19
83.03
- for pengeskap m v.
39.25
- av plast
44.18
- av tre
Dørknotter av plast
39.25
Dørlukkere, automatiske
83.02
Dørterskler:
- av plast
39.25
- av tre
44.18

E
Ebonitt, se hardgummi
Ecaussin
Eddik
Edikksyre
Eddiksyreanhydrid
Eddiksyreoppløsninger
(se kap. 22. note 1 c.)
Edelgasser
Edle metaller
Edle steiner
Edle steiner, imiterte
Efedriner og deres salter
Effektkondensatorer
Egg
Eggalbumin
Eggemballasje
Eggeplommer
Eggsorteringsmaskiner
Eikekstrakt
Einebær
Einebærolje
Ekkolodd og deler dertil
Eksospotter (lyddempere) til
kjøretøyer
Eksponeringsmålere
Ekstrakter:
- av brente sikorirøtter
- av fisk, krepsdyr, bløtdyr
- av kaffeerstatninger
- av kjertler
- av kjøtt, flesk
- sammensatte, alkoholfrie
- vegetabilske
Elastisitetsmåleapparater
Elektrisitetsmålere

25.15
22.09
29.15
29.15
29.15
28.04
kap. 71
kap. 71
70.18
29.39
85.32
04.07, 04.08
35.02
48.23
04.08
84.33
32.01
09.09
33.01
90.14
87.08
90.27
21.01
16.03
21.01
30.01
16.03
21.06
13.02
90.24
90.28

31
Posisjon

Posisjon

Elektrislk matriell
kap. 85
Elektrisk energi
27.16
Elektrodemasse
38.01
Elektroder for lodding, sveising etc. 83.11
Elektrodiagnostikkapparater
90.18
Elektroforeseinstrumenter
90.27
Elektrokardiografer
90.18
Elektromagneter
85.05
Elektromedisinske apparater
90.18
Elektromotorer
85.01
Elektroniske mikrobyggeelementer
85.42
Elektronrør
85.40
Elektrotaljer med wiretrommel
84.25
Elementer, galvaniske
85.06
Elevatorer
84.28
Elfenbein
05.07
Elghuder og -skinn, rå
4103
Eltemaskiner
84.79
Emaljer„ smelltbare
32.07
Emballasje:
48.19
- av papir og papp
- av papirmasse, for egg
48.23
63.05
- sekker og poser av tekstil
- av tre
4415
- av plast
39.23
Emner:
- til barberblad
82.12
- til brilleglass, korrigerende
70.15
72.24
- av legert stål
- til pipehoder, grovt tildannede
96.14
- av rustfritt stål, rdsmidde
72.18
- av tre
44.04
Emulgeringsmaskiner
84.79
Emulsjoner, lysømfintlige
37.07
(se kap. 37, note 2 a.)
Ender, levende
01.05
Engangs-serviser av papir
48.23
Engangs-tennere
96.13
Engober
32.07
Enzymer
35.07
Epingle
58.01
Epler:
- friske
08.08
- tørkede
08.13
Eplesaft, ugjaeret
20.09
Eplevin (sider)
22.06
20.10
Epoksider og derivater derav
Epoksyalkoholer og derivater derav 29.10
Epoksyetere og derivater derav
29.10
Epoksyfenoler og derivater derav
29.10
Epoksyharpikser
39.07
Epsomitt
25.30
Erter:
- friske, kjølte
07.08
- konserverte, ikke fryste
20.05
- tørkede, ayskallede, splttede
0713
Esker:
- av aluminium
76.12
- av jern eller stål
73.10
- av papir, papp
48.19
- av papir med innhold av brevpapir,
konvolutter m.v
48.17
- av plast
39.23
- med forstehjelpsutstyr
30.06
- sammenleggbare av papir eller
papp
48.19
- av tre
44.15, 44.20
Esler, levende
01.01
Esparsett (fôrprodukt)
12.14
.

Essenser av brente sikorirøtter og kaf21.01
feerstatninger
38.06
Esterharpikser
29.09
Eteralkoholer og derivater derav
Eteralkoholfenoler og derivater
29.09
derav
29.09
Etere og derivater derav
29.09
Eterfenoler
29.09
Eterperoksider og derivater derav
48.21
Etiketter av papir, papp
58.07
Etiketter av tekstil
84.22
Etiketteringsmaskiner
Etterbehandlingsmaskiner for papir
84.39
og papp
44.20
Etuier av tre
29.15
Etylacetat
22.07, 22.08
Etylalkohol
29.02
Etylbenzen
27.11, 29.01
Etylen
29.05
Etylenglykol
29.12
Etylvanillin

F
89.02
Fabrikkskip
36.06
Fakler (se kap 36, note 2 c.)
40.02
Faktis fremstilt av oljer
(se kap. 40, note 1)
88.04
Fallskjermer og deler
96.09
Fargeblyanter
49.03
Fargebøker for barn
96.12
Fargebånd til skrivemaskiner o.1
Fargeekstrakter, vegetabilske eller
32.03
animalske
84.51
Fargemaskiner for tekstiler
Farger:
32.13
- til hobbybruk
32.13
- til kunstmaling o.l.
32 13
- i skrin eller sett
14.05
Fargeråstoffer, vegetabilske
96.09
Fargestifter
kap. 32
Fargestoffekstrakter
Fargestoffer:
32.03
- animalske
32.07
til keramikk- og glassindustri
32.12
i form eller pakning for detaljsalg
32.04
- syntetiske
32.03
- vegetabilske
32.06
- andre
32.03
Fargeekstrakter
17.01
Farin
40.14
Farmasøytiske artikler av gummi
kap 30
Farmasøytiske preparater
kap 89
Fartøyer
84.07, 84.08
Fartøysmotorer
01.06
Fasaner, levende
82.04
Fastnøkler
Fat:
76.12
- av aluminium
73.10
- av jern eller stål
48.23
- av papir eller papp
39.24
- av plast
44.16
- av tre
90.25
Febertermometre
87.05
Feiebiler
kap. 95
Fektevåpen
40.12
Felgbånd av gummi
Felger til jernbane- og sporvegsmate86.07
riell (se kap. 86, note 2 a.)
82.05
Feltesser
25.29
Feltspat

Posisjon

Fenazon (antipyrin) og dets derivater 29.33
40.16
Fendere, også oppblåsbare
09.09
Fennikel (se kap. 7, note 2)
Fenol
29.07
Fenolalkoholer
29.07
Fenolalkoholderivater
29.08
Fenolderivater
29.08
39.09
Fenolharpikser
29.16
Fenyleddiksyre
29.21
Fenylendiamin og salter av
29.18
Fenylglykolsyre (mandelsyre)
Ferdighus, se prefabrikerte bygninger
Ferdigvarer av nettstoffer
56.08
Ferger
89.01
36.06
Ferrocerium
72.02
Ferrolegeringer
72.02
Ferrokrom
72.02
Ferromangan
72.02
Ferromolybden
72.02
Ferronikkel
72.02
Ferrosilicokrom
72.02
Ferrosilicomangan
72.02
Ferrosilisium
72.02
Ferrotitan
72.02
Ferrovanadin
72.02
Ferrowolfram
Ferskener:
08.09
- friske
20.08
- konserverte
12.12
Ferskenkjerner
Fett:
- av fisk eller sjøpattedyr også raf15.04
finert
02.09
- av fjærfe, (ikke utsmeltet)
- av fjærfe, utsmeltet, også utpresset 15.01
04.05
- av melk
15.02
- av storfe, sauer og geiter
02.09, 15.01
- av svin
15.17
- spise-, tilberedt
15.19
Fettalkoholer
Fettstoffer, animalske og vegekap. 15
tabilske
15.19, 29.16
Fettsyrer
90.01
Fiberbunter, optiske
56.03
Fiberduk («non-wovens»)
Fiberkabel :
55.02
- kunstig
55.01
- syntetisk
85.44, 90.01
- optisk
44.11
Fiberplater
96.08
Fiberspisspenner
08.04
Fikener, friske eller tørkede
82.03
Filer
03.04
Fileter av fisk
84.38
Filetmaskiner
Filler:
63.10
- nye og brukte
52.02
- av bomull, opprevne
53.02
- av hamp, opprevne
- av jute og andre tekstilfibrer av bast,
53.03
opprevne
53.01
- av lin, opprevne
53.05
- av manila, opprevne
50.03
- av silke, opprevne
53.04
- av sisal, opprevne
- av syntetiske eller kunstige tekstil55.05
fibrer, opprevne
- av ull eller andre dyrehår, opprevne 51.04
- av andre vegetabilske tekstil53.05
fibre, opprevne
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Posisjon

Posisjon

Film, sensitiv for lys etc
kap 37
90.07
Filmfremvisere
Filmopptakere
90.07
Filt
56.02
Filt til teknisk bruk
59.11
Filt i forbindelse med gummi
kap 40
(se ays. XI, note 1 ij.)
Filter til kaffetraktere
48.23
Filterduk til oljepressing
59.11
(se ays. XI, note 1 b.)
Filterposer til renseanlegg
59.11
Filtfremstillings og etterbearbeidingsmaskiner og -apparater
84.49
Filtpapir og -papp
48.05
Filtpenner
96.08
Filtreringsapparater for væsker eller
gasser
84.21
Filtrerblokker av papirmasse
48.12
Filtrerpapir og -papp
48.05, 48.23
Filtrerplater av papirmasse
48.12
Filtvevnader til teknisk bruk
59.11
Finér
44.08
Finerte plater
44.12
Fioliner
92.02
Fisk:
- til akvariebruk
03.01
- levende
03.01
- fersk eller kjølt
03.02
- fryst
03.03
- fileter
03.04
- tørket, saltet, i saltlake eller røykt .. 03.05
- utjenlig til menneskeføde
kap 5
- tilberedt eller konservert
16.04
Fiskeavfall
05.11
Fiskeboller
16.04
Fiskeekstrakt
16.03
Fiskefartøyer
89.01
Fiskefileter
03.04
Fiskefiletmaskiner
84.38
Fiskegarnsbøyer
89.07
Fiskegarnsflær, av plast
39.26
Fiskehoder
05.11
Fiskehåver
95.07
Fiskeindustrimaskiner
84.38
Fiskekaker
16.04
Fiskekniver
82.15
Fiskekroker
95.07
Fiskelever:
- fersk, kjølt
03.02
- fryst
03.03
- saltet i saltlake, tørket, røykt
03.05
Fiskelevermel
23.01
Fiskelim
35.03
Fiskemel
23.01
Fiskenett
56.08
Fiskeoljer
15.04, 15.18
Fiskeprodukter, tilberedt eller
konservert
16.04
Fiskepudding
16.04
Fiskeredskaper (for snørefiske)
95.07
Fiskesneller
95.07
Fiskesnører, monterte
95.07
(se kap. 95, note 1 c.)
Fiskestenger
95.07
Fiskesuppe
21.04
Fittings, se rørdeler
Fjernskriveapparater
85.17
Fjernsynskameraer
85.25
Fjernsynsmottakere
85.28
Fjernsynssendere
85.25

Fjær
05.05, 67.01
Fjærblad av jern eller stål
73.20
Fjærer:
- av jern eller stål
73.20
- av kopper
74.16
- til ur
91.14
02.07
Fjærfe, slaktet
Fjærharver
84.32
Fjærkoster
96.03
Flagg (se kap. 95, note 1 f.)
kap. 63
Flak:
av aluminium
76.03
berylllium
81.12
av bly
78.04
av kopper
74.06
- av molybden
81.02
av nikkel
75.04
- av sink
79.03
av tanal
81.03
tinn
80.05
av wolfram
81.01
Flakonger, av glass
70.10
Flandemtapisserier
58.05
Flaskekapsler av uedelt metall
83.09
Flaskepropper av kork
45.03
Flasker av glass
70.10
Flasker av plast
39.23
Flatbrød
19.05
Flatstrikkemaskiner
84.47
Flenser, se rørdeler
Flerveismaskiner bestående av to eller
flere maskineringsenheter
84.59
Flesk •
- fersk, kjølt, fryst
02.03
- saltet, tørket eller røykt
02.10
- tilberedt eller konservert
16.02
Flettematerialer, varer av
kap 46
Flettematerialer, vegetabilske
14.01
Fletninger:
- av tekstilmateriale
58.08
- av kunstige strå
kap. 46
(se ays XI, note 1 g.)
- som metervare
58.08
- av plast-monofilamenter
kap. 46
(se ays XI, note 1 g.)
- av plaststrimler
kap. 46
(se ays XI, note 1 g.)
Fletter, kunstige
67.04
Flexograftrykkemaskiner
84.43
Flint
25.17
Fliser
- agglomerert med gips
68.08
- av glass
70.16
- av grafitt
68.15
- av gips
68.09
- av keramisk materiale
69.01, 69.02,
69.07, 69.08
- av kork, presset
45.04
- av sement, betong eller kunstig stein 68.10
- av vegetabilske fibrer etc. agglomerert med gips, sement e.1
68.08
Fluepapir
38.08
Fluer, spanske
05.10
Fluor
28.01
Fluorider
28.26
Fluoroaluminater
28.26
Fluorosilikater
28.26
Fluorsalter, komplekse
28.26
Flussmidler for lodding og sveising
38.10
Flusspat
25.29

28.11
Flussyre
Fly (se ays. XVII, note 4)
88.02
Flybensin
27.10
Flydeler
88.03
Flygler
92.01
Flygeldeler og -tilbehør
92.09
Flymotorer, forbrennings- (stempel84.07
drevne)
Flymotorer (gassturbiner)
84.11
Flyndrefisk:
- fersk, kjølt
03.02
- fryst
03.03
Flytebrygger, -bøyer, -merker,
-staker m.v .
89.07
Flytedokker og flytekraner
89.05
Flytetanker
89.07
Flytevekter
90.25
Flytreningsmaskiner, stasjonære
88.05
Fløte i fast form (blokker, pulver)
04.02
Fløte, sterilisert (frisk)
04.01
Fløteerstatning
21.06
Fløyelsbånd
58.06
Fløyelsvevnader
58.01
Flåter, oppblåsbare
89.07
Fnugg av tekstilmaterialer
56.01
Foldemaskiner for tekstilstoff
84.51
Folie av metall på underlag av tekstilstoff
aysnitt XV
Folier:
- av aluminium
76.07
av antimon
81.10
- av beryllium
81.12
av bly
78.04
av gallium
81.12
- av germanium
81.12
- av gull
71.08
- av hafnium
81.12
- av indium
81.12
av kadmium
81.07
av kobolt
81.05
- av kopper
74.10
- av krom
81.12
- av magnesium
81.04
- av mangan
81.11
- av molybden
81.02
- av nikkel
75.06
- av niob (kolumbium)
81.12
- av plast
39.20, 39.21
- av platina eller platinametaller
71.10
- av rhenium
7891..0125
av sink
- av sølv
71.06
- av tallium
81.12
av tinn
80.05
- av titan
81.08
- av vanadin
81.12
av vismut
81.06
- av zirkonium
81.09
For til hodeplagg
65.07
FOrbetefro
12.09
Fôrbeter
12.14
Forbindelsesklemmer til elektriske
apparater
85.36
Forbrenningsmotorer, stempeldrevne
84.07, 84.08
Forbrenningsovner, ikke elektriske ... 84.17
Forbruksmålere for gasser, væsker og
elektrisitet
90.28
Fordelere
85.11
Forheng av plast
39.24

.
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Fbrhøstere
Forklær av lær eller kunstlær
(se kap. 42, note 3)

84.33
42.03

Fôrkål

12.14
93.06
29.12

- med yttersåle og overdel av gummi
eller plast
64.01, 64.02
- med yttersåle av andre materialer ... 64.04
- deler (se kap. 64, note 2)
64.06
Fottøy med elektrisk oppvarming
kap 64
(se kap 85, note 1 a.)
Frakker, herre-, gutte61.01, 62.01
Frankeringsmaskiner
84.70
Fremdriftsmotorer for skip
84.07, 84.08
Fresemaskiner for metall
84.59
Freseverktøy
82.07
Friidrettsutstyr og -apparater
95.06
Friksjonskoplinger
84.83, 85.05
Friksjonsmateriale på basis av
asbest o.l.
68.13
Frimerkeautomater
84.76
Frimerker, gyldige
49.07
Frimerker, ugyldige (brukte eller
ubrukte)
97.04
Frisørstoler
94.02
Fritte
32.07
Frostvæske
38.20
Frottévevnader
58.02
Frukter:
- tørkede, herunder blandinger
08.13
- til bruk som såvarer
12.09
- i eddik eller eddiksyre
20.01
- til fremstilling av insekt- og soppbekjempende midler
12.11
- til fremstilling av parfyme
12.11
- friske, ikke ellers nevnt
08.10
- (dampkokte eller kokte i vann), fryste,
også tilsatt sukker eller annet sotningsstoff
08.11
- kandiserte, glasserte eller på liknende
måte tilberedt med sukker
20.06
- konserverte eller tilberedt på annen
måte
20.08
- kunstige
67.02
- mel
11.06
- midlertidig konservert i saltlake etc 08.12
- oljeholdige
12.07
Fruktgele
20.07
- i form av sjokoladevarer
18.06
(se kap. 20, note 2)
- i form av sukkervarer
17.04
(se kap. 20, note 2)
Fruktindustrimaskiner
84.38
Fruktkjerner
12.12
Fruktose
17.02
Fruktpasta
20.07
- i form av sjokoladevarer
18.06
(se kap. 20, note 2)
- i form av sukkervarer
17.04
(se kap. 20, note 2)
Fruktpurê
20.07
Fruktsafter, ugjæret
20.09
Fruktsaftpresser
84.35
Fruktskall, tilberedt med sukker
20.06
Frukttilberedningsmaskiner
84.38
Frysebokser og fryseskap
84.18
Frysedisker
84.18
Fryseutstyr
84.18

- til fremstilling av insekt- og soppbekjempende midler
12.11
av frukttrær
12.09
til fremstilling av parfyme
12.11
12.09
- av grønnfiirplanter
av grønnsaker
12.09
harde, til utskjæring
96.02
oljeholdige
12.07
av prydplanter
12.09
av rotvekster
12.09
- av skogstrær
12.09
Frørensemaskiner
84.37
Ftalsyreanhydrid
29.17
04.07, 04.08
Fugleegg
Fugleskinn med fjær og dun
05.05, 67.01
Fulminater
28.38
Fulminsyre (se kap 28, note 2 a.)
28.11
Furfuraldehyd (furfan, furfanol)
29.32
Furfurylalkohol
29.32
Furufrø
12.09
Furunålsolje
33.01
Fuselolje (se kap. 38, note 2 b.)
38.23
84.22
Fyllemaskiner
96.08
Fyllepenner og deler
Fyllester til fottøy
39.26
Fyllingsmidler
32.14
84.02
Fyrganger
Fyringsparafin
27.10
Fyrrister, mekaniske
84.16
Fyrskip
89.05
Fyrstikker
36.05
96.13
Fyrtøy og deler
36.06
Fyrtøybrensel
36.04
Fyrverkeri
87.07
Førerhus til motorkjøretøyer
Førstedagsbrev
97.04
Førstehjelpsutstyr (i esker og vesker) 30.06

Forladninger til patroner
Formaldehyd
Formemaskiner for mineralske produkter i pulver- eller pastaform
Former av aluminiumfolie
Formrammer til metallstøping
Fôrpresser

Fôrrotter

84.74
76.12
84.80
84.33
12.14

Forseglingsmaskiner for flasker,
bokser, sekker m.v .
84.22
Forseglingsmaskiner for post
84.72
Forseglingsoblater av mel eller stivelse 19.05
Forskaling av tre til betongkonstruksjoner
44.18
Forspinnemaskiner (strekke- og
tvinne-)
84.45
Forsterkere til bruk sammen med
instrumenter som hører under kapittel 92. (se kap. 92, note 1 b.)
kap 85
Forsterkerrør
85.40
Fôrstoffer
kap 23
Forstørrelses-. og forminskelsesapparater, fotografiske
90.08
Fortau, rullende
84.28
Fortykningsmidler, naturlige,
vegetabilske
13.02
Fortynningsmidler
38.14
Fortøyningsbøyer
89.07
Forvarmere
84.04
Forvridningsfaktormålere
90.30
Fosfater
28.35
Fosfater, naturlige
25.10
Fosfatgjødsel
31.03
Fosfider
28.48
Fosfinater (hypofosfitter)
28.35
Fosfonater (fosfitter)
28.35
Fosfoaminilipider
29.23
Fosfor
28.04
Fosforkopper
28.48
(se kap. 28, note 7 og kap. 74, note 1)
Fosforsyre-estere og deres salter
29.19
Fosforsyre
28.09
Fosfortrisulfid
28.13
Fossilmel, kiselholdig
25.12
Fotballer
95.06
Fotoelektriske celler
85.41
Fotoapparater
90.06
Fotografier
49.11
Fotografiske forstørrelses- og forminskelsesapparater
90.08
Fotografisk eller kinematografisk
laboratorieutstyr, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted
90.10
Fotografisk papir, papp og tekstilstoff, ueksponert
37.03
Fotogrammetriske instrumenter og
-apparater
90.15
Fotokatoderør
85.40
Fotokjemikalier, se kjemikalier til
fotografisk bruk
Fotokopieringsapparater
90.09
Fotosettemaskiner
84.42
Fottøy:
- av asbest
- brukt

68.12
63.09

Fro:
- til bruk som såvarer
- betefrø
- av fôrplanter

12.09
12.09
12.09

- til fremstilling av farmasøytiske
preparater

12 11

G
Gaffelbiter
16.04
84.27
Gaffeltrucker
71.14
Gafler med skaft av sølv
82.15
Gafler av uedelt metall
96.02
Gagat, halvfabrikater, varer derav
(se kap. 96, note 2 b.)
Gagat (jett), ubearbeidd
25.30
(se kap. 25, note 4)
Gagaterstatninger, mineralske, halvfabrikater, varer derav
96.02
(se kap. 96, note 2 b.)
05.10
Galle
81.12
Gallium og varer derav
Galvaniseringsmaskiner og
85.43
-apparater
64.06
Gamasjer
44.18
Garasjeporter av tre
42.02
Garderobekofferter
39.24, 63.03
Gardiner
94.03
Garderobeskap
Garn:
- av asbest
- av bomull
-- av fine dyrehår
- av glassfiber
- av hamp
- av jute
- av kardet ull
av kjemmet ull

68.12
52.05 - 52.07
51.08
70.19
53.08
53.07
51.06
51.07

34
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- av kokosfibrer
53.08
- av kunstige filamenter
54.03, 54.06
- av kunstige stapelfibrer
55.10, 55.11
- lim
53.06
- metallisert, også omspunnet
56.05
- papir
53.08
- silke
50.04
- av syntetiske filamenter
54.02, 54.06
- av syntetiske stapelfibrer
55.09, 55.11
51.10
- av tagl og andre grove dyrehår
- av tekstilfibrer med metalltråd
56.06
- av vegetabilske tekstilfibrer
53.08
- omspunnet
56.06
Garnflær av plast
39.26
Gartnerkniver
82.11
Garverimaskiner
84.53
Garveråstoffer, vegetabilske
14.04
Garvestoffekstrakter, vegetabilske 32.01
Garvestoffer, syntetiske
32.02
Gas til medisinsk eller kirurgisk bruk 35.05
Gassanalyseapparater
90.27
Gassapparater, ikke elektriske av
jern eller stål
73.21
Gassgeneratorer
84.05
Gassglødenett
59.08
Gasskompressorer
84.14
Gassmasker
90.20
Gassmalere
90.28
27.10
Gassolje
93.04
Gasspistoler
84.21
Gassrenseapparater
Gass-skjæreapparater og -maskiner 84.68
Gass-sveiseapparater og -maskiner
84.79
Gasstankskip
89.01
Gassturbiner
84.11
68.01
Gatestein
41.03
Geitehuder og -skinn, rå
01.04
Geiter, levende
Geiteskinn fra Mongolia, Tibet
kap 43
og Yemen
04.06
Geitost
Gelatin og gelatinderivater
35.03
Gelatin, uherdet, bearbeidd
96.02
Gelatinprodukter, grafiske
kap 49
Generatoraggregater, elektriske
85.01
Generatorer, elektriske
85.01
Generatorer for gass
84.05
27.05
Generatorgass
22.08
Genever
61.10
Gensere av trikotasje
Geodetiske instrumenter og
-apparater
90.15
Germanium og varer derav
81.12
28.25
Germaniumoksider
69.05
Gesimser, keramiske
05.07
Gevirer, ubearbeidd
Gevirer, berarbeidd og varer av
96.01
Geværammunisjon
93.06
93.05
Geværdeler
Geværer:
- hagl-, harpun-, lineutskytings-,
salong93.03
- for luft, gass, eller fjærmekanisme 93.04
- riflede, glattborede
93.03
Geværkolber
93.05
22.08
Gin
12.11
Ginsengrot
25.20
Gips, kalsinert
Gips, til tannlegebruk
34.07
Gipsstein
25.20

Gipsvarer
Gir, faste og regulerbare
Girkasser til motorkjøretøyer
Gitarer

Posisjon

Posisjon

68.09
84.83
87.08
92.02, 92.07

Glyserollut
15.20
Glyserolvann
15.20
Glødelamper
85.39
Glødeskall fra jern- og stAlfremstillingen
26.19
Glødeplugger til forbrenningsmotorer 85.11
19.02
Gnocchi
Gobeliner
58.05
Godsvogner for jernbaner eller
sporveger
86.06
Golfkøller og annet golfutstyr
95.06
Golvbelegg:
- av bløtgummi
40.16
- av plast
39.18
- av tekstilbunn med belegg
59.04
- med underlag av papir eller papp 48.15
Golvbeleggsfremstillingsmaskiner
84.51
Golvbonemaskiner
85.09
Golvfeieapparater, uten motor
96.03

Gitter av:
- jern- eller ståltråd
73.14
- kopperlegeringer
74.14
74.14
- koppertråd
73.08
Gitterister av jern eller stål
Gjengehoder, selvåpnede, til verktøymaskiner
84.66
84.59
Gjengemaskiner for metall
84.63
Gjengevalsemaskiner
Gjengeverktøy
82.05, 82.07
Gjennomstrømningsmålere
90.26
Gjerder av plast
39.25
Gjerdetråd av jern eller stål
73.13
01.05
Gjess, levende
21.02
Gjær, (aktiv eller inaktiv)
84.21
Gjærseparatorer
Gjær som legemiddel
30.03, 30.04
(se kap 21, note 1 f.)
31.01
Gjødsel
Gjødsel i form av tabeletter e.l.
31.05
84.32
Gjødselspredere
Glass og varer derav
kap. 70
Glass •
70.16
- i blyinnfatning
70.07
- laminert
- til farmasøytisk eller hygienisk bruk 70.17
- som pulver, granulater, flak
32.07
84.64, 84.75
Glassbearbeidingsmaskiner
70.12
Glassbeholdere til termoflasker
70.16
Glassbiter til mosaikkarbeid
70.19
Glassfibrer og varer derav
(Avs XI, note 1 r.)
Glassfremstillingsmaskiner
84.75
Glasskuler, hule
70.15
70.01
Glassmasse
70.01
Glasskar
Glassterninger til mosaikkarbeider.
70.16
Glassull (se kap 70, note 4)
70.19
Glassvarer til
70.14
- belysningsartikler og signalutstyr
70.17
- laboratoriebruk m v.
70.19, 70.20
- teknisk bruk
(se kap 84, note 1 c.)
Glassøyne
70.18, 90.21
(se kap. 70, note 1 d.)
70.18
Glassøyne til dukker
(se kap 95, note 1 ij.)
Glasurer, smeltbare
32.07
Glidefly
88.01
Glidelagre
84.83
Glidelåser og deler
96.07
Glimmer:
25.25
- ubearbeidd
68.14
- bearbeidd m.v .
Glober, trykte
49.05
29.18
Glukonsyre og dens salter og estere
Glukose
17.02
(se kap. 17, note 1 b.)
Glutaminsur natrium (mononatriumglutaminat)
29.22
Glutaminsyre og dens salter
29.22
11.09
Gluten av hvete
Glykosider og derivater derav
29.38
Glyserol (gly serin)
15.20

Golvfliser:
- keramiske
- av plast
Golvkluter
Golvlamper

69.07, 69.08
39.18
63.07
94.05

Golvmatter:
- av gummi
40.16
- av tekstilmateriale
57.01 - 57.03
Golvpolrmidler
34.05
Golvspeil (se kap 94, note 1 b.)
70.09
Golvtepper og annet golvbelegg av
tekstilmateriale
kap. 57
83.06
Gongonger, ikke-elektriske
Grafiske arbeider på underlag av
gelatin (se kap. 35, note 1 f.)
kap. 49
Grafitt:
- kolloidal
38.01
- kunstig
38.01
- naturlig
25.04
- varer av
68.15
Grafittpreparater
38.01
Grammofonautomater («jukebokser») 85.19
85.24
Grammofonplater
Granat, naturlig
25.13
Granater
93.06
Gran fro
12.09
Granitt
25.16
Grapefrukt
08.05
Grapefruktsaft
20.09
Gras
12.14
06.04
Gras til pryd (også preparert)
Gravemaskiner
84.29
Gravyrtrykkemaskiner
84.43
Greaseproofpapir og -papp
48.06
Greiner
06.04
Greip
82.01
Gresstrimmere sammenbygd med
elektrisk motor
85.08
Grevlinghår
05.02
Griller av jern eller stål
73.21
Griller, elektriske
85.16
Grunnstoffer, kjemiske
kap. 28
Grus
25.17
Gryn :
- av hvete
11.03
- av havre
11.03
- av mais
11.03
- av ris
11.03
73.23
Gryteskrubber av jern eller stål
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Grønnsaker:
- i eddikk eller eddikksyre
20.01
- friske eller kjølte
07.01 - 07.09
- (også dampkokte eller kokte i vann),
fryste
07.10
- midlertidig konservert
07.11
- konserverte på annen måte ... 20.02-20.05
- tørkede, hele, oppdelte, knuste eller
pulveriserte
07.12
Grønnsaksfrø
12.09
Grønnsakindustrimaskiner
84.38
Grønnsakssaft, ugjæret
20.09
Grønnsakssuppe
21.04
Grønnsakstilberedningsmaskiner
84.38
Grønnsåpe
34.01
Guavas
08.04
Guayule-gummi, naturlig
40.01
Gull, ubearbeidd , som halvfabrikater
eller i pulverform
71.08
Gullslagerhinner, varer av
42.06
Gullsmedarbeider
71.14
(se kap. 71, note 9)
Gulrotfrø
12.09
Gulrøtter:
- friske, kjølte
07.06
- (også dampkokte eller kokte i vann),
fryste
07.10
Gummi, naturlig (kautsjuk)
40.01
Gummi, syntetisk
40.02
Gummi arabicum
13.01
Gummiartikler, hygieniske eller
medisinske
40.14
Gummibearbeidingsmaskiner
84.77
Gummiderivater, kjemiske
39.19
Gummidispensjoner
40.05
Gummier, naturlige (vulkanisert)
13.01
Gummiharpikser
13.01
Gummiindustrimaskiner, ikke ellers
nevnt
84.77
Gummiklipp
40.04
Gummilatex, naturlig
40.01
Gummimyknere
38.12
Gummiopplosninger
40.05
Gummipulver
40.04
Gummiregenerat
40.03
Gummistøvler
64.01
Gummivarer :
- av hardgummi
40.17
- av uvulkanisert bløtgummi
40.06
- av vulkanisert bløtgummi 40.07- 40.16
Gurkemeie (kurkuma)
09.10
Guttaperka, naturlig
40.01
(se kap. 40, note 8)
Gymnastikkapparater og -utstyr
95.06
.

H
Hafnium og varer derav

81.12

Hagebruksmaskiner
84.32, 84.36
Hagebønner, tørkede, avskallede,

også skrelte eller splittede
07.13
Hagejordbær, friske
08.10
Hagemelde (hagespinat):
- frisk eller kjølt
07.09
- (også dampkokte eller kokte i vann),
fryste
07.10
94.01
Hagestoler og -benker
66.01
Hageparasoller
93.06
Hagl til patroner
Haglgeværer
93.03
Haglpatroner
93.06

Posisjon

Posisjon

Haiolje
15.04
Hakereimer
65.07
Hakker:
- for hånd
82.01
- (landbruksmaskiner)
84.32
Halm
12.13
Halmpapir og halmpapp
48.07
Halmpresser
84.33
Halogenderivater av hydrokarboner 29.03
Halogenforbindelser av ikke-metaller 28.12
Halogenider 28.12
Halsbånd (av lær)
42.01
Halskjeder
71.13, 71.17
(se kap. 71, note 8 a.)
Halstørklær
61.17, 62.14
Halvkoks
27.04
Halvlederkomponenter
85.41
Hammere
82.05
Hamp
53.02
Hamremaskiner for metallbearbeiding 84.62
Handelskataloger
49.11
Hanskef6r av pelsskinn
43.03

Hekter
83.08
Hektografduplikatorer
84.72
Hektografduplikatordeler og tilbehør 84.73
Helikoptre
88.02
Heller:
- av betong, sement eller kunstig stein 68.10
- av glass
70.16
- av stein
68.01
Hemiacetaler og derivater derav
29.11
Hengeglidere
88.01
Hengelåser
83.01
Hengsler
83.02
Heparin og dets salter
30.01
(se kap. 39, note 2 c.)
Hermetikkemballasje av aluminium 76.12
Hespemaskiner
84.45
Hestehuder og -skinn, rå
41.01
Hester, levende
01.01
Hetelegemer, elektriske
85.16
Heterocykliske forbindelser ... 29.32- 29.34
Hetvannskjeler
84.02
Hinner av kaffe
09.01
Hirse
10.08
Hjelpemaskiner for trykkemaskiner 84.43
Hjul og hjulsatser til jernbane- og
sporvogner
86.07
Hjul, deler og tilbehør, til motorkjøretøyer
87.08
Hjulbandasjer til jernbane- og
sporvogner
86.07
Hjuldeler til jernbane- og sporvegs.
materiell (se kap 86, note 2 a.)
86.07
H jul 1 astere
84.29
Hodekål, frisk eller kjølt
07.04
Hodeplagg:
- av .asbest
68.12
- brukte
63.09
- av filt
65.03
- flettede eller fremstilt av fletninger 65.04
- av pelsskinn
kap. 65
(se kap. 43, note 2 e.)
- av trikotasje
65.05
65.06
- andre
Hodeputer, luftkap. 39, 40, 63
(se kap. 94, note 1 a.)
Hodesalat, frisk eller kjølt
07.05
Hofteholdere
62.12
Hoggeredskaper
82.01
Hoggeredskaper for slaktere
82.14
Holdere til verktøy
82.05, 84.66
Homogeniseringsmaskiner
84.79
19.05
Honningkaker
17.02
Honning, kunstig
04.09
Honning, naturlig
29.37
Hormoner
Hormonpreparater
30.03, 30.04
Horn:
- ubearbeidd
05.07
- varer av
96.01
Hornkjegler
05.06
35.03
Hornlim
05.07
Hover
41.04
Huder, forgarvede
Huder, rå
41.01 -41.03
Hudkrem
13.04
Hudkrem, til farmasøytisk bruk
30.04
Hudlim
35.03
Hudolje
30.04, 33.04
Hudpleiepreparater
33.04
35.04
Hudpulver

Hansker:
- av gummi
40.15
- av kunstig pelsskkinn
43.04
(se kap. 43, note 2 c.)
- av lær, kunstlaer
42.03
- av pelsskinn
42.03, 43.03
(se kap. 43, note 2 c.)
- av plast
39.26
- av tekstilstoff
62.16
- av trikotasje
61.16
Hardgummi, varer av
40.17
Hareskinn
43.01, 43.02
Harmonier (instrumenter)
92.03
Harpeapparater og maskiner for jord,
stein, malm etc.
84.74
Harper
92.02
Harpeskjell
03.07
Harpikser, naturlige
13.01
Harpiksoljer, lette og tunge
38.06
Harpikssement
32.14
Harpikssyrer og derivater derav
38.06
Harver
84.32
Hasselnøtter
08.02
Hasselnøttkjerner
08.02
Hastighetsmålere
90.29
Hatteemner
65.01, 65.02
Hatter&
65.07
Hatteformer
84.49
Hattefremstillingsmaskiner
84.49
Hatter, se hodeplagg Hattetrekk
65.07
Havre
10.04
Havregryn
11.03
Havremel
11.02
Havåbor, fryst
03.03
Hefter
49.01
Hefter i remser til f.eks. kontorbruk
av uedelt metall
83.05
Heftplaster
30.05
Heiser
84.28
Heiseverk
85.25
Hekkaggregater for båter
84.79
Hekksakser
82.01
Hekksakser sammenbygd med
elektrisk motor
85.08
Heklenåler
73.19
Heksametylentetramin til brensel
36.06
(se kap. 36, note 2 a.)

36
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Huggerter
93.07
Huljern
82.05
Hullpiper
82.03
Hullsleiver
82.15
Hulltenger
82.03
Hulmål, se kap. 90, note 1 k.
Hulstein
69.04
Humle
12.10
Humleekstrakt
13.02
Humlepulver
12.10
Hummer
03.06, 16.05
Hundefrakker
42.01
Hundegrasfrø
12.09
Hundemat
23.09
Hus, se prefabrikerte bygninger.
Husblas
35.03
Husholdningsapparater, elektrotermiske
85.16
Husholdningsapparater sammenbygd med elektrisk motor
85.09
(se kap. 84, note 1 e.)
Husholdningsartikler:
- redskap
82.05
- av aluminium
76.15
- av glass
70.13
- av jern eller stål
73.23
- av keramikk
69.12
- av kopper
74.18
- av nikkel
75.08
- av papir
48.18
- av plast
39.24
- av porselen
69.11
- av tre
44.19
Husholdningsredskaper, mekaniske ... 82.10
Husholdningsvekter
84.23
Husker
95.08
Hvalbarder
05.07
Hvalkjøttekstrakt
16.03
Hvalolje
15.04, 15.18
Hvalrav
15.21
Hvalravolje
15.04
Hvete og blandinger av hvete og rug .. 10.01
Hvetegryn
11.03
Hvetekli
23.02
Hvetemel
11.01
Hvetestivelse
11.08
Hvilestoler
94.01
Hvitkål, frisk eller kjølt
07.04
Hvitløk:
- frisk eller kjølt
07.03
- tørket, hel, oppdelt, knust eller pulverisert
07.12
Hydantoin og dets derivater
29.33
Hydrazin og hydroksylamin samt
deres uorganiske salter
28.25
Hydrazinderivater, organiske
29.28
Hydrider
28.50
Hydrogen
28.04
Hydrogencyanid
28.11
(se kap. 28, note 2 a.)
Hydrogenfluorid
28.11
Hydrogenklorid (saltsyre)
28.06
Hydrogenperoksid
28.47
Hydrografiske instrumenter og
apparater
90.15
Hydrokarboner
27.11, 29.01, 29.02
Hydrokinon (kinol)
29.07
Hydrokortison
29.37
Hydroksider av barium, strontium
eller magnesium
28.16

Hydrolsylamin og uorganiske salter
derav
28.25
28.27
Hydroksyklorider
Hydroksylaminderivater, organiske
29.28
Hydrologiske instrumenter og
apparater
90.15
Hydrometre av glass
kap 90
(se kap 70, note 1 d.)
Hygieniske artikler av gummi
40.14
Hygrometre
90.25
Hyllekonstruksjoner av plast
39.25
Hypobromitter
28.28
Hypofosfitter
28.35
Hypogloritter
28.28
Hyse:
- fersk eller kjølt
03.02
- fryst
03.03
fileter
03.04
Hyssing
56.07
Hæler til fottøy
64.06
Høns:
01.05
- levende
- kjøtt m.v . (ferskt, kjølt, fryst) s'
02.07
04.07, 04.08
Hønseegg
Høreapparater
90.21
Hørefrekvensforsterkere
85.18
Høretelefoner
85.18
Høvelflis/-spon
44.01
Høvlemaskiner for metall
84.61
Høvlemaskiner for tre m.v .
84.65
82.05
Høvler
44.07
Høvellast
Høy
12.14
Høygafler
82.01
Høypolymere forbindelser
kap. 39
Høypresser
84.33
Høyspentmotorer
85.01
84.24
Høytrykksrensere
Høytrykksrør av stål
73.04 73.06
85.18
Høyttalere
84.33
Høyvendere
Håndballer
95.06
Håndboremaskiner, pneumatiske
84.67
Håndhøvler, sammenbygd med elektrisk motor
85.08
Håndkameraer og deler dertil
90.06
Håndklefrotte
58.02
39.25
Håndkleholdere av plast
Håndklær:
- av tekstil
63.02
- av papir
48.18
42.02
Håndkofferter
Håndredskap •
- for hage-, jord- og skogbruk
82.01
- andre
82.05
82.01
Håndsager og blad
96.04
Håndsikter
Håndskrevne tekster
49.06
96.04
Håndsåld
Håndtak:
- til paraplyer og spaserstokker
66.03
- av plast
39.25
- av tre til børster eller koster
44.17
- av tre til verktøy og redskaper
44.17
Håndtørkeapparater, elektriske
85.16
Håndverktøy:
- sammenbygd med elektrisk motor .. 85.08
84.67
- pneumatisk
- sammenbygd med ikke-elektrisk
motor
84.67

- ellers
kap. 82
Håndvesker
42.02
Hår:
- til børstebindearbeid
05.02
- av dyr
51.02, 51.05
- av grevling
05.02
05.01, 67.03
- av mennesker
- til parykkmakerarbeid
67.03
- vegetabilske
14.02
Hårbørster
96.03
Hårfjerningsmidler
33.07
Hårklippemaskiner sammenbygd med
elektrisk motor
85.10
Hårklippere
82.14
HArkrolleapparater, elektriske
85.16
Hårlakk
33.05
Hårlokker, kunstige
67.04
Hårnett av trikotasje
65.05
Hårnåler av jern eller stål
96.15
Hårpleieapparater, elektriske
85.16
Hårpleiepreparater
33.05
Hårsikter (se kap. 67, note 1 f.).
kap. 96
Hårspenner
96.15
Hårtørkeapparater, elektriske
85.16
Myer
95.07

Ildfaste varer, keramiske
69.02, 69.03
Ildvåpen
93.03
Illustrasjoner, trykte
49.11
(se kap. 49. note 4)
Iminer og deres derivater
29.24
30.02
Immunsera
Indium og varer derav
81.12
Induktorer
Industribensin
84
275.010
Industridiamanter
71.02
Industrifisk
05.11
Industriovner:
- elektriske
85.14
- ikke-elektriske
84.17
15.04
Industritran
Ingefær
09.10
Ingots av jern
72.06
Injeksjonssprøyter av glass
kap. 90
(se kap. 70, note 1 d.)
Innerdører av tre
44.18
Innerslanger av gummi
40.13
Innfatninger til briller m.v .
90.03
Innhøstingsmaskiner og -apparater .... 84.33
64.06
Innleggssåler
Innpakkingsmaskiner
84.22
Insektbekjempende midler
38.08
15.21
Insektvoks
Insignier (se kap 71, note 8 a.)
71.13
Instrumenter:
- til analyser
90.275
90.0
- astronomiske
- geodetiske
90.15
90.15
- geofysiske
- hydrografiske og hydrologiske
90.15
90.18
- kirurgiske
- medisinske
90.18
- meteorologiske
90.15
- for måling, kontroll eller automatisk
regulering av gjennomstrømning,
nivå, trykk mm.
90.26
- til navigasjon
90.14
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90.17
90.23
29.37
85.42
11.08
Invalidevogner
87.13
Invalidevogndeler
87.14
Ionebyttere
39.14
I-profiler av stal
72.16
Is
22.01
Ishockeykoller
95.06
Iskrem og iskrempulver, se spise-is
Isobutylacetat
29.15
Isocyanater
29.29
Isocyansyre (se kap. 28, note 2 a.)
28.11
Isolasjonsdetaljer til elektriske
maskiner m.v.
85.47
Isolasjonsglass
70.08
Isolatorer, elektriske
85.46
(se kap. 70, note 1 c.)
Isoprengummi (IR)
40.02
Isoprop:ylalkohol
29.05
Isotoper
28.44, 28.45
Isotopseparerere
84.01
Issalat, frisk eller kjølt
07.05
Isterolje
15.03

Jordolje
27.09, 27.10, 27.13
Jordoljebitumen
27.13
Jordoljegasser
27.11
Jordoljeharpikser
39.11
Jordoljevoks, mikrokrystallinsk
27.12
Jordoppvarmingsapparater,
elektriske
85.16
Jordskokker
07.14
Journaler
49.02
«Jukebokser»
85.19
Julepynt (juletrepynt)
95.05
Juletrebelysning
94.05
Juletrær
06.04
Jute, ikke spunnet
53.03

- regne-, risse-, tegne- til dernonstrasjonsformål
Insulin og dets salter
Integrerte kretser
Inulin

J
Jacquardmaskiner
Jacquardkort
Jakker av tekstilmaterialer:
- for herrer eller gutter
- for damer eller piker
Jakker av lær eller kunstlær

84.48
48.23

61.03, 62.03
61.04, 62.04
42.03
Jaktgeværer
93.03
Jaktutstyr
95.07
Jern og varer derav kap. 73
Jernbanemateriell, rullende, deler til .. 86.07
Jernbanemateriell, stasjonært
86.08
Jernhydroksider
28.21
Jernklorid
28.27
Jernklumper
72.03
Jernmalm ... ..
26.01
Jernoksider
25.30, 28.21
Jernrør
73.04. - 73.06
Jernskrap
72.04
Jernsvamp
72.03
Jetbensin (flydrivstoff)
27.10
Jetparafin
27.10
Jett (gagat)
25.30, 96.02
(se kap. 25, note 4 og kap.96, note 2 b.)
Jod
28.01
Jodater
28.29
Jodider
28.27
Johannesbrød
12.12
Jojobaolje
15.15
28.05
Jordalkalimetaller
25.12
Jordarter, kiselholdige
Jordboringsverktøy
82.07
Jordbær:
08.10
- friske
- (dampkokte eller kokte i vann),
08.11
fryste
08.12
- midlertidig konserverte
20.08
- konserverte m v.
25.30, 28.21
Jordfarger
84.32
Jordfresere
28.05
Jordmetaller, sjeldne
12.02
Jordnøtter
15.08
Jordnøttolje

K
Kabel:
- elektrisk isolert
85.44
- av aluminium (også med kjerne av
stål)
76.14
- av jern eller stål
73.12
74.13
- av kopper
Kabelgarn:
- av hamp, lin eller sisal
56.07
Kabelkraner
84.26
Kabeltromler av tre
44.15
Kabinetter til mottakere for radiokringkasting eller fjernsyn
85.29
81.07
Kadmium og varer derav
28.30
Kadmiumsulfid
Kaffe
09.01
21.01
Kaffeerstatninger
Kaffeessenser, -konsentrater og
-ekstrakter
21.01
Kaffehinner og -skall
09.01
Kaffetraktere
85.16
Kainitt (se kap. 31, note 4 A. 1.)
31.04
Kajakker
89.03
18.01
Kakaobønner
18.04
Kakaofett og -olje
84.38
Kakaofremstillingsmaskiner
18.03
Kakaomasse
Kakaopulver uten sukker e.1
18.05
Kakaopulver tilsatt sukker
18.06
18.02
Kakaoskall
18.04
Kakaosmør
19.05
Kaker
82.15
Kakespader
84.20
Kalandrer
85.40
Kaldkatoderør
49.10
Kalendere og kalenderblokker
31.04
Kaligjødsel
31.04
Kalisalter, rå
28.41
Kaliumdikromat
28.15
Kaliumhydroksid (kaustisk kali)
28.36
Kaliumkarbonat
28.29
Kaliumklorat
31.04
Kaliumklorid
Kaliumklorid, kunstige krystaller og
38.23, 90.01
optiske elementer derav
(se kap. 31, note 1 c.)
28.41
Kaliumkromat og -dikromat
31.04
Kaliummagnesiumsulfat
(se kap 31, note 4 A 4.)
28.34
Kaliumnitrat
28.15
Kaliumperoksid
28.39
Kaliumsilikat
31.04
Kaliumsulfat
25.22
Kalk

Posisjon

Kalkêrlerret
Kalkstein

59.01
25.21

Kalkuner:
- levende
01.05
- kjøtt m v. (ferskt, kjølt, fryst)
02.07
Kalsiumaluminiumfosfater, naturlige 25.10
Kalsiumcyanamid 31.02
(kap. 28, note 2 e.)
Kalsiumfosfater, naturlige
25.10
Kalsiumkarbonat
28.36
Kalsiumklorid
28.27
Kamaksler
84.83
Kamfer
29.14
Kamgarn
51.07
73.21
Kaminer av jern eller stål
85.16
Kaminer, elektriske
96.15
Kammer
84.48
Kammer til tekstilmaskiner
03.07
Kamskjell
Kanarifrø
10.08
Kanel og kanelblomster
09.06
Kaninskinn
43.01, 43.02
Kannelyrer av plast
39.25
(se kap. 39, note 11 h.)
Kanner av plast
39.23
Kanoer (se kap 95, note 1 p.)
89.03
Kanoner
93.01
Kanondeler
93.05
68.01
Kantstein
90.18
Kanyler
Kaolin
25.07
Kapers, midlertidig konservert
07.11
14.02
Kapok
84.61
Kappemaskiner for metall
Kapper av tekstilmaterialer:
61,02, 62.02
- for damer og piker
61.01, 62.01
- for herrer og gutter
Kapproingsbåter
89.03
Kapselmaskiner
84.22
Kapsler:
- av plast
- av uedelt metall

39.23
83.09

Kar:
76.11
- av aluminium, over 300 liter
73.09
- av jern eller stål, over 300 liter
69.09
- keramiske
- av plast, over 300 liter
39.25
44.16
- av tre
57.02
«Karamanie»-tepper
17.02
Karamell
17.04
Karameller
28.49
Karbider
Karboksymetylcellulose og salter
derav
39.12
28.03
Karbon
Karbonater
28.36
Karbondioksid
28.11
28.13
Karbondisulfid
84.22
Karboniseringsapparater
28.11
Karbonoksid
(se kap. 28, note 2 a.)
28.12
Karbonoksyhalogenider
(se kap. 28, note 2 b.)
28.51
Karbonoksidsulfider
(se kap. 28, note 2 e.)
48.09, 48.16
Karbonpapir
48.02
Karbonrapapir
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28.51

84.48
51.06
84.45
09.08
31.04
95.05

Karosserier:
- til jernbane- og sporvegsmateriell
(se kap. 86, note 2 e.)
86.07
- til motorkjøretøyer
87.07
Karosseribeslag
83.02
Karpe, levende
03.01
Karri
09.10
Kart
49.05
Kartmapper
42.02
Kartotekskap
83.04, 94.03
Karuseller
95.08
Karve
09.09
Kasein, kaseinater og andre kasein.
derivater
35.01
Kaseinlim
35.01
Kassahvelv
83.03
Kassakontrollapparater
84.70
Kassakontrollapparatdeler og
tilbehør
84.73
Kassepaller av tre
44.15
Kasser:
- av bolgepapir, -papp
48.19
- av massivpapp
48.19
- av plast
39.23
- sammenleggbare av papir eller
papp
48.19
- av tre
44.15
Kassettspillere
85.19
Kastanjeekstrakt
32.01
Kastanjer
08.02
Kastanjetter
92.06
Kastorolje
15.16
Kataloger
49.11
Katalysatorer
38.15
Katetre
90.18
Katgut
30.06, 42.06
(se kap. 30, note 3 a.)
Katodestråleoscilloskoper
90.31
Katodestrålerør
85.40
Kattemat
23.09
Kautsjuk
40.01
Kaviar og kaviaretterlikninger
16.04
Kavringer
19.05
Kefir
04.03
«Kelim» tepper
57.02
Kepaløk:
- frisk eller kjølt
07.03
- (også dampkokte eller kokte i vann),
fryst
07.10
- midlertidig konservert
07.11
- tørket, hel, oppdelt, knust eller
pulverisert
07.12
Keramikk
kap. 69
Keramiske produketer
kap. 69
Ketoner
29.14
Ketonperoksider
29.09
Keyboards
92.07
Kieseritt
25.30
Kikkerter
90.05
Kikkertsikter (se kap. 90, note 4)
90.13

Posisjon

Posisjon

Posisjon

Karbonthiohalogenider
(se kap. 28, note 2 e.)
Karborundum, se silisiumkarbid
Kardebeslag
Kardegarn
Kardemaskiner
Kardemomme
Karnalitt (se kap. 31, note 4 A. I .)
Karnevalsartikler

Kiler:
- av jern eller stål
- av kopper
Kilereimer av gummi
Kilometertellere
Kinakål
Kinematografisk laboratorieutstyr
Kinin og dens salter
Kinematografisk film, eksponert og
fremkalt
Kinoner
Kippekapper
Kippers (røykt sild)
Kirsebær:
- friske
- midlertidig konservert
- konserverte m.v.
Kiselgur
Kiselgur, varer derav
Kiselholdig sand
Kitt
Kiwi
Kjedehjul
Kjedeportemoner
(se kap. 71, note 8 b.)
Kjeder:
- av jern eller stål
- av kopper
Kjedesagblad

73.18
74.15
40.10
90.29
07.04
90.10
29.39
37.06
29.14
64.06
16.04
08.09
08.12
20.08
25.12
69.01
25.05
32.14
08.10
84.83
71.13

73.15
74.19
82.02

84.67
Kjedesager
Kjedesager sammenbygd med elek85.08
trisk motor
84.47
Kjedestingmaskiner
Kjehuder og -skinn, rå
41.03
Kjeskinn fra Mongolia, Tibet
og Yemen
kap. 43
19.05
Kjeks
Kjeler for vanndamp
84.02
95.06
Kjelker (se aysnitt XVII, note 1.)
37.07
Kjemikalier til fotografisk bruk
Kjemiske forbindelser, organiske
kap. 29
84.45
Kjemmemaskiner
Kjernebindemidler
38.23
Kjernemelk
04.03
Kjerner til utskjæring
96.02
84.01
Kjernereaktorer
30.01
Kjertler til organoterpeutisk bruk
Kjetting:
73.15
- av jern eller stål
- av kopper
74.19
61.04, 62.04
Kjoler av tekstilmateriale
Kjøkkenhåndklær
63.02
Kjøkkenkniver
82.11
Kjøkkenmøbler
94.03
Kjøkkenutstyr:
-- av plast
39.24
69.11
- av porselen
69.12
- av annet keramisk materiale
44.19
- av tre
84.14
Kjølekompressorer
Kjølemøbler
84.18
Kjøleskap
84.18
Kjøleskip
89.01
Kjøleutstyr
84.18
Kjølevogner for jernbaner eller
86.06
sporveger
70.09
Kjørespeil
kap 87
Kjøretøyer
Kjøretøyer som trekkes eller skyves
forhånd
87.16
Kjørvel (se kap. 7, note 2)

kap. 7

Kjøtt:
kap. 2
- ferskt, kjølt, fryst
02.10
- saltet, tørket, røykt
16.02
- tilberedt eller konservert
05.11
- utjenlig til menneskeføde
16.03
Kjøttekstrakt
84.38
Kjøttindustrimaskiner
02.10, 23.01
Kjøttmel og -pulver
35.04
Kjøttpepton
16.03
Kjøttsaft
21.04
Kjøttsuppe (buljong)
92.05
Klarinetter
Klaviatur og deler
92.09
Klebemidler, sterile til lukking av sår . 30.06
35.06
Klebemidler, tilberedte
08.05
Klementiner
73.02
Klemplater, av jern, stål
44.21
Kleshenger av tre
Klesklyper:
39,24
- av plast
44.21
- av tre
Klesruller
84.51
Kli
23.02
Klinknagler av aluminium
76.16
Klinkplater:
78.06
- av bly
Klipp:
43.02
- av beredt pelsskinn
05.11
- av rå huder og skinn
41.10
- av lær, kunstlær
Klippemaskiner for metall
84.62
Klippemaskiner, plen84.33
Klipperedskaper
82.14
03.05
Klippfisk
84.42
Klisjêer
84.42
Klisjëfremstillingsmaskiner
Klokker, ikke elektriske av uedelt
metall
83.06
28.01
Klor
Klorater
28.29
Klorbenzen
29.03
29.03
Kloretan (etylklorid)
28.12, 28.27
Klorider
25.30, 28.28
Kloritter
Klorkalk, se kalsiumhupokloritt
29.03
Klormetan (metylklorid)
Kloroform (triklormetan)
29.03
40.02
Kloroprengummi
28.06
Klorsvovelsyre
Klosettskåler:
- av jern eller stål
73.24
69.10
- keramiske
39.22
- av plast
05.07
Klover
15.06
Klovolje
Kluter til rengjøring
63.07
Klystroner
85.40
Klær:
- med elektrisk oppvarming
(se kap. 85, note 1 a.)
- av asbest
- brukte
- av cellulosevatt
- av gummi
- av kunstig pelsskinn
- av lær eller kunstlær
- av papir eller papirmasse
- av plast
- av tekstilvevnad
- av trikotasje

kap. 61,62
68.12
63.09
48.18
40.15
43.04
42.03
48.18
39.26
kap. 62
kap. 61
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- tilbehor til
Klør
Kløver
Kløverfrø
Kløyvemaskiner for tre m v.
Knagger av uedelt metall

62.17
05.07
12.14
12.09
84.65
83.02
83. 02
kap 36

Knaggrekker av uedelt metall
Knallperler
(se kap. 93, note 1 a.)
Knapper
96.06
Knappedeler
96.06
Knappemner
96.06
Knappeformer
96.06
Knappenåler
73.19
Knekkebrød
19.05
Knekter av uedelt metall
83.02
Knepplåser
83.08
Knipetenger
82.03
Kniplinger
58.04
Knivblad
82.08
Kniver:
- forhånd
82.11
- for maskiner og mekaniske
redskaper .
82.08
Knoller
06.01, 07.14
Knollselleri, frisk eller kjølt
07.06
Knuseapparater og -maskiner for jord,
stein etc.
84.74
Knusemaskiner for fremstilling av
vin, sider m.v .
84.35
Knusemaskiner, andre
84.79
Koaksialkabel
85.44
Kobolt og varer derav
81.05
Koboltacetater
29.15
Koboltklorid
28.27
Koboltmalm
26.05
Koboltmtatte (se kap. 26, note 1 f.)
81.05
Koboltolksider og kobolthydroksider . 28.22
Koffein og dens salter
29.39
Kofferdammer
89.07
Koffertbeslag
83.02
Kofferter
42.02
Kokeapparater:
- elektriske
85.16
- av jern eller stål, ikke elektriske
73.21
- av kopper, ikke elektriske
74.17
- for storkjøkken
84.19
Kokekar:
- av alumiunium
76.15
- av jern eller stål
73.23
Kokeplater
85.16
Kokespiraler
85.16
Kokiller
84.54
Kokonger (silke)
50.01, 50.03
Kokosnøtter, friske eller tørkede
08.01
Kokosolje
15.13
Koks
27.04
Koksgrus
27.04
Kokskull
27.01
Kolber:
- av gass for glødelamper o.l.
70.11
- av glass til laboratoriebruk
70.17
Kollodium
39.12
Kolmule (industrifisk)
05.11
Kolonfonium samt derivater derav
38.06
Kolumbium, se niob
Kombinasjonslåser
83.01
Kombinasjonstenger
82.03
Komfyrer:
- elektriske
85.16

av jern eller stål, ikke elektriske
Kompasser
Kompressorer

-

Posisjon

Posisjon

73.21
90.14
84.14

Korn
kap. 10
Korn, oppustet eller stekt
19.04
Kornbearbeidingsmaskiner
84.37
Kornfukteapparater
84.37
Kornkimer
11.04
Kornrensemaskiner
84.37
Kornvaskemaskiner
84.37
Korrekturlakk (se kap. 38, note 2 d.) .. 38.23
Korrespondansekort
48.17
Korrosjonshindrende preparater
34.03
Korsetter
62.12

Kondensatorer .
- for dampmaskiner
84.04
- elektriske
85.32
- for kjøling eller frysing
84.18
Kondomer
40.14
Konfektfremstillingsmaskiner
84.38
«Konkreter»
33.01
Konsentrater av brente sikorirøtter 21.01
Konsentrater av flyktige vegetabilske oljer
33.01
Konserveringsglass
70.10
Konstantvekter
84.23
Konstruksjoner
- av aluminium
76.10
- av jern eller stål
73.08
Kontaktlinser
90.01
Kontaktorer
85.36
Kontorartikler av plast
39.26
Kontormaskiner og -apparater, ikke
ellers nevnt
84.72, 84.73
Kontormøbler
94.03
Kontorrekvisitter av uedelt metall.
83.05
Kontorskap
94.03
Kontorutstyr:
- av glass
70.13
- av uedelt metall
83.04
Kontrabasser
92.02
Kontrollfresemaskiner («knee-type») 84.59
Kontrolltavler til elektriske anlegg
85.37
Kontrollutstyr for signaler til
kommunikasjonsmidler
86.08
(se kap 86, note 3 b.)
Kontrollvekter
84.23
Kontrollventiler
84.81
Konvertere
84.54
Konvoluttfremstillingsmaskiner
84.41
Konvolutter av papir
48.17
Kopieringsapparater, foto- eller
termo90.09
Kopipapir
48.16
Koplinger
85.05
Koplingsutstyr til jernbaner eller
sporveger
86.07
Koplingsbokser
85.35, 85.36
Kopolymerer
39.01 - 39.04
Kopper av plast
39.24
kap. 74
Kopper
Kopper, raffinert
74.03
Kopper, uraffinert
74.02
Kopperanoder
74.02
Kopperforlegeringer
74.05
74.03
Kopperlegeringer, ubearbeidde
26.03
Koppermalm
74.01
Koppermatter
Kopperoksider og kopperhydroksider 28.25
Koppersulfat
28.33
12.03
Kopra
Koraller
05.08, 96.01
09.09
Koriander
kap 45
Kork og varer derav
Kork naturlig, rå eller enkelt
45.01
bearbeidd
Korkbearbeidingsmaskiner (verktøy84.65
maskiner)
45.04
Korkparkett
45.04
Korkplater

Kort:
- for hullkortmaskiner
48.23
- til jacquardmaskiner o.l.
48.23
(se kap. 48, note 10)
49.09
- hilsnings- m v.
48.17
Kortbrev
Kortison
29.37
Korund, naturlig
25.13
Kosmetikk
kap. 33
Koster
96.03
Krabber
16.05
Kraftliner
48.04
84.12
Kraftmaskiner
48.04
Kraftpapir og -papp, ubestrøket
48.04, 48.08
Kraftsekkepapir
96.06
Krageknapper
Kramper:
- av jern eller stål
7743.1175
- av kopper
Kranbiler
87.05
84.26
Kraner, heise84.81
Kraner, til rør, kar o.l.
06.02, 06.03
Kranser
(se kap. 6, note 2)
Krantrucker
84.26
Kreosot, se også trekreosot
27.07
Kreosotolje
Krepsdyr
03.06, 16.05
Krepsdyr, utjenlig til menneskeføde kap. 5.
(se kap. 3, note 1 b.)
29.07
Kresoler
89.06
Krigsskip
85.27
Kringkastingsmottakere
85.25
Kringkastingssendere
Kritt:
- naturlig
25.09
- pastell-, skrive-, tegne- og skredder- 96.09
95.04
- biljardKroker:
95.07
- fiske73.17
- (spisse) av jern eller stål
- av uedelt metall til klær o.1 83.08
74.15
- ugjengede av kopper
81.12
Krom og varer derav
28.41
Kromater
90.27
Kromatografer
26.10
Krommalm
28.19
Kromoksider og kromhydroksider
Kromsyre, se kromtrioksid
28.33
Kromsulfat
28.19
Kromtrioksid
90.21
Kroppsdeler, kunstige
33.07
Kroppsdeodoranter
Krukker:
70.10
- av glass
69.09
- keramiske
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Kruspersille
07.09
Krutt
36.01
Krybber, keramiske
69.09
Krydderier
kap 9
Kryddernellik
09.07
Krykker
90.21
Kryolitt, naturlig
25.27
Krypdyrhuder og -skinn, rå
41.03
Kryssfinft
44.12
Krystaller, kunstige
38.23
(se kap.25, note 2 g. og kap.28, note 3 e.)
Krystaller, piezoelektriske, monterte 85.31
Krøllapparater, elektriske
85.16
Krollhår
14.02
Krefllnaler av jern eller stål
96.15
Krollspenner
96.15
Krølltangvarmere, elektriske
85.16
Kulelagre
84.82
Kulepenner og deler dertil
96.08
Kuler av glass
70.02
Kuleskruer
84.83
Kull, se også steinkull:
- animalsk
38.02
- brukt
38.02
- varer derav
68.15
Kullbrytere
84.30
Kullbørster
85.45
Kullelektroder
85.45
Kullpanner
73.21
Kultivatorer
84.32
Kumaronharpiks
39.11
Kumaron/indenharpiks
39.11
Kumen
29.02
Kunstgjødselspredere
84.32
Kunstharpiks
kap 39
Kunsthonning
17.02
Kunstlær
41.11
Kunstlaervarer
kap 42
Kunstverker
kap 97
Kupler av plast
39.25
Kurver av flettematerialer
46.02
Kurvmakerarbeider
94.01, 46.02
Kurvmakerarbeider, vegetabilske
46.02
Kvarts
25.06
Kvartssand
25.05
Kvartsitt
25.06
Kvastdurra til børstebindearbeider 14.03
Kveder, friske
08.08
Kveite:
- fersk eller kjølt
03.02
- fryst
03.03
Kvelstoff, se nitrogen
Kvelstoffgjødsel, se nitrogengjødsel
Kvessemaskiner
84.60
Kvikksølv
28.05
Kvikksølvbatterier
85.06
Kvikksølvelementer
85.06
Kvikksølvforbindelser, organiske
29.31
Kvikksølvlikerettere
85.04
Kvikksølvlikeretterrør
85.40
Kvitteringsbøker
48.20
Kyllingmødre
84.36
Kål
07.04
Kålfrø
12.09
Kålrot
12.14
Kilrotfre,
12.09
Kåper av tekstilaterialer
61.01, 62.02
Kårder
93.07

Posisjon

Posisjon

Laboratorieovner
84.17, 85.14
Laboratorieutstyr av keramisk
materiale
69.09
Labrador (syenitt)
25.16
Lagerhus
84.83
Lagerhyller
94.03
Laken •
- av papir
48.18
- av tekstilmaterialer (sengelinnet)
63.02
Lakker
32.08 - 32.10
Lakkfjernere
38.14
Lakkmalinger
32.10
Lakrisekstrakt
13.02
Lakrisrot
12.11
Laks •
- fersk eller kjølt
03.02
- fryst
03.03
- tørket, saltet eller røykt
03.05
- tilberedt eller konservert
16.04
Laktamer
29.33
Laktofosfater
29.19
Laktoner
29.32
Laktose
17.02
Lamellplater av tre
44.18
Laminaria og laminariastifter
30.06
(se kap. 30, note 3 b.)
Laminater av plast
kap 39
(se kap. 48, note 1 f.)
Lammehuder og -skinn, rå
41.02
(se kap. 41, note I c.)
Lammeskinn, astrakan, persianer etc.
43.01, 43.02
Lampeholdere, elektriske
85.36
Lampekull
85.45
Lampeparafin
27.10
Lamper (se også belysningsutstyr):
- elektriske, bærbare
85.13
- gløde
85.39
- for infrarødt eller ultrafiolett lys
85.39
- til sykler og motorkjøretøyer
85.12
- ellers
94.05
Lampeskjermer
94.05
Lampetter av uedelt metall
94.05
Landbruksmaskiner
84.32, 84.33, 84.36
Landbruksmaskiner, kniver til
82.08
Lange •
- fersk, kjølt
03.02
- saltet, tørket, røykt
03.05
Languster
03.06
Lanolin
15.05
Lasagne
19.02
Laserskrivere
84.71
Lasere
90.13
Lasker av jern eller stål
73.02
Lastebiler
87.04
Lastemaskiner og -apparater. 84.28, 84.29
Lastepaller av tre 44.15
Lasteprofiler til jernbaner eller
sporveger
86.08
(se kap 86, note 3 a.)
Lasteskip
89.01
Lateks
40.01, 40.02
Laurbær og laurbærblad
09.10
Lauvverk
06.04
Lav
06.04
Lecitiner
29.23
Ledd, kunstige
90.21
Ledningsrør foret med isolerende
materiale
85.47

Legemidler
30.03, 30.04
Legeringer av edelt metall,
se kap. 71, note 5.
Legeringer, pyrofore
36.06
Leggbeskyttere
kap. 95
Leggemaskiner for asfalt, betongvegdekker
84.79
Leggings
64.06
Leire
25.08, 68.06
Leketøy
kap. 95
Leketøysinstrumenter
95.03
(se kap. 92, note 1 c.)
Leketøyshatter
kap. 95
(se kap. 65, note 1 c.)
Leketøyskjøretøyer
95.01
Lektere
89.01
Lemmer, kunstige
90.21
Lenestoler
94.01
Leppepomade og leppestift
33.04
Leseapparater, for mikrofilm etc
90.08
Lesere, magnetiske eller optiske
84.71
Lester av plast
39.26
Lester av tre
44.17
Lettvektpapir
48.10
Leucitt
25.29
Lever av fjærfe, fryst
02.08
Ligninsulfonater
38.04
Likerettere og likeretterapparater
85.04
Likestrømsgeneratorer
85.01
Liksetrømsmotorer
85.01
Likør
22.08
Lim
kap. 35
Limefrukter, friske eller tørkede
08.05
Limemaskiner for tre, kork etc.
84.65
Limmalinger
32.10
Lin
53.01
Lindebark til kurvmakerarbeid
14.01
Liner:
- av aluminium
76.14
- av asbest
68.12
- av jern eller stål
73.12
- av koppertråd
74.13
- av tekstilmateriale
56.07
Lineutskytingsgeværer
93.03
Linfrø
12.04
Lingarn
53.06
Linjetelefoniapparater
85.17
Linjetelegrafiapparater
85.17
Linolensyre
29.16
Linoleum
59.04
Linolje:
- også raffinert, men ikke kjemisk
omdannet
15.15
- kokt
15.18
Linolsyre
29.16
Linoxyn
15.18
Linser, optiske
90.01, 90.02
Linser, tørkede, ayskallede, også skrelte
eller splittede
07.13
Linstry
53.01
Linters, bomull14.04
Linvarer
kap. 53
Lirekasser
92.08
Lister, profilerte
44.09
Listverk av tre
44.09
Litiumkarbonater
28.36
Litiumoksid og litiumhydroksid
28.25
Litografier og avtrykk
97.02
(se kap. 49, note 1 c.)
Litopon på basis av sinksulfid
32.06
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Livbelter
63.07
Livbåter
89.06
Ljåer
82.01
Lo av tekstilmateriale
56.01
Loddeapparater
84.68
Loddeapparater, elektriske
85.15
Loddepulver og loddepasta
38.10
Lodder til vekter
84.23
Loganbær:
- friske
08.10
- (dampkokte eller kokte i vann),
fryste
08.11
Lokk:
- av glass
70.10
- av plast
39.23
- av uedelt metall
83.09
Lokkefugler
95.07
Lokkemaskiner for metall
84.62
Lokkepiper (fløyter)
92.08
Lokomotiver
86.01
Lommebøker
42.02
Lommeetuier
42.02
Lommekniver
82.11
Lommetennere
96.13
Lommetørklær:
- av papir
48.18
- av tekstil, unntatt trikotasje
62.13
Lommeur
91.01, 91.02
Lommeurverk
91.08
Lossemaskiner og -apparater
84.28
Lueskygger
65.07
Luffa, varer av
46.02
Luft, flytende
28.51
Luft, komprimert
28.51
Luftfartøyer
88.01, 88.02
Luftfartøy, deler til
88.03
Luftgeværer
93.04
Luftgeværkuler
93.06
Luftinnsugingsfilter til forbrenningsmotorer
84.21
Luftkompressorer
84.14
Luftkondisjoneringsapparater
84.15
Luftmadrasser
63.06
(se kap. 94, note 1 a.)
Luftpistoler
93.04
Luftpumper
84.14
Luftputekjøretøyer og -fartøyer,
se ays. XVII, note 5.
Luftputer
kap. 39, 40, 63
(se kap. 94, note 1 a.)
Luftskip
88.01
Luftskipdeler
88.03
Lukkeanordninger:
- av glass
70.10
- av plast
39.23
Lukke-maskiner for flasker
84.22
Luminoforer
32.04, 32.06
Lunter, også detonerende
36.03
Lupiner
12.14
Lupulin
12.10
Luserne
12.14
Lusterfa rger
32.07
Lydbånd m.v.
85.23, 85.24
Lydbåndopptakere, magnetiske
85.20
Lydforsterkeranlegg
85.18
Lydhoder
85.22
Lydopptakere, kinematografiske
85.19
(se kap. 90, note 1 g.)
Lydsignalutstyr til sykler og motorkjøretøyer
85.12

Posisjon

Lykter:
- elektriske, bærbare
- til sykler og motorkjøretøyer
Lynavledere
Lynlysapparater til fotografisk bruk
Lynlyspærer til fotografisk bruk
Lyr, fersk, kjølt
Lys, av stearin eller voks
Lysbildeapparater
Lysgass
Lysekroner
Lysestaker
Lysin og dets estere
Lysing •
- fersk eller kjølt
- fryst
Lyskastere
Lysskilt
Lysstofflamper
Lys- og signalutstyr, elektrisk (til
sykler og motorkjøretøyer)
Lystbåter og lystfartøyer

85.13
85.12
85.35
90.06
90.06
03.02
34.06
90.08
27.05
94.05
94.05
29.22
03.02
03.03
94.05
94.05
85.39
85.12
89.03

Lær •
41.06
- av geit eller kje
41.07
- av krypdyr
41.09
- lakklær (også imitert)
41.09
- metallisert
41.05
- av sau eller lam
41.08
- semsket
41.07
- av svin
41.04
- av storfe og dyr av hesteslekten
41.07
- av andre dyr
84.53
Lan. - og skinnbearbeidingsmaskiner
Lærberednings- og bearbeidingsmaskiner
84.53
90.17
Lærer, alle slags
42.04
Lærpakninger
kap. 42
Lærvarer
42.04
Lærvarer til teknisk bruk
85.05
Løftehoder, elektromagnetiske
84.28
Løftelemmer til biler
84.28
Løftemaskiner og -apparater
84.26
Løfterammer, mobile
84.27
Løftetrucker
06.01
Løker (blomster-)
Lok:
07.11
- midlertidig konservert
- tørkede, (hele, oppdelte knuste eller
07.12
pulveriserte)
- tilberedt eller konservert med eddik
20.01
eller eddiksyre
Løkfrø
12.09
84.26
Løpekraner
35.07
Løype
83.01
Låser
83.08
Låser til håndvesker (knepplåser)

Madrasser:
- for fylling med luft eller
vann
kap. 39, 40 eller 63
(se kap. 94, note 1 a.)
94.04
- ellers
05.04
Mager av dyr
Magnesitt, ubearbeidd (også brent) 25.19
81.04
Magnesium og varer derav
25.19, 28.36
Magnesiumkarbonat
28.27
Magnesiumklorid

Posisjon

Magnetbånd:
8.4
- innspilt
855.223
- uinnspilt
Magneter
85.05
Magnetdynamoer
85.11
Magnetroner
85.40
10.05
Mais, unntatt sukkermais
11.03
Maisgryn
11.02
Maismel
15.15
Maisolje
Maisstivelse
11.08
21.03
Majones
Makadam
25.17
Makaroni
19.02
Makaronifremstillingsmaskiner
84.38
Makrell:
03.02
- fersk eller kjølt
03.03
- fryst
16.04
- tilberedt eller konservert
Maleboker
49.03
Maleinsyreanhydrid
29.17
Malelegemer av jern/stål
73.25, 73.26
Malemaskiner, elektromekaniske
til husholdningsbruk
85.09
(se kap. 85, note 3 a.)
96.03
Malerkoster og -pensler
97.01
Malerier
59.01
Malerlerret, preparert
96.03
Malerputer
96.03
Malerruller
Maling
32.08 - 32.10
38.14
Malingfjernere
Malingssproyter, pressluft
84.24
83.08
Maljer
kap. 26
Malm
11.07
Malt, også rostet
19.01
Maltekstrakt
17.02
Maltose
Mandariner (tangeriner og satsumas) 08.05
29.18
Mandelsyre
08.02
Mandler
81.11
Mangan og varer derav
28.41
Manganater
28.20
Mangandioksid
28.41
Manganitter
26.03
Manganmalm
28.20
Manganoksider
08.04
Mangos, friske eller tørkede
08.04
Mangostan, friske eller tørkede
82.14
Manikyrgjenstander og -sett
33.04
Manikyrpreparater
53.05
Manilahamp, uspunnet
11.06
Maniokamel
07.14
Maniokarot
11.08
Maniokastivelse
29.05
Mannitol
90.26
Manometre og deler dertil
90.31
Manostater
Mansjettknapper:
71.13
- av edelt metall
(se kap. 71, note 8 a.)
71.17
- av uedelt metall
61.17, 62.14
Mantiljer
48.17
Mapper
92.06
Maracas
15.17
Margarin
27.10
Marine gassoljer
44.20
Marketeri (innlagt tre)
Markiser:
39.25
- av plast
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- av tekstilmaterialer
63.06
Marmelade
20.07
Marmor
25.15
Marsipanmasse
17.04
Maskinbørster
96.03
Maskindeler av tekstil
59.11
(se kap. 59, note 7 b.)
Maskiner
avsn. XVI
- kombinasjoner av to eller flere,
(se avsn. XVI, note 3)
Maskinfilter av tekstil
59.11
Maskinkniver
82.08
Maskinoppvaskmidler
34.02
Maskinpakninger:
- av plast
39.26
- av gummi
40.06, 40.07
- av lær eller kunstlær
42.04
- av tekstil
59.11
Maskintegninger
49.06
Massasjeapparater
90.19
Massevirke
44.03
Massivringer av gummi
40.12
Master:
- av aluminium
76.10
- av jern eller stål
73.08
Mastiks, bituminøs
27.15
Maté
09.03
Matêekstrakter, -essenser og
-konsentrater
21.01
Materialbilder (collager)
97.01
Materialprøveapparater
90.24
Matløk (se kap. 6, note 1)
kap 7
Matriser for fremstilling av grammofonplater
85.24

Menneskehår
05.01, 67.03
Mentol
29.06
Merian (se kap 7, note 2)
kap. 7
Merker av tekstilmateriale
58.07
Merskum
25 30, 96.02
(se kap 25, note 4 og kap 96, note 2 b.)
Messing og varer derav
kap. 74
Messingblåseinstrumenter
92.05
Metakrylsyre og dens salter
29.16
Metakrylsyreestere
29.16
Metaldehyd, til brensel
36.06
(se kap. 36, note 2 a.)
Metallbearbeidingsmaskiner (verktøymaskiner)
84.57 - 84.62
Metallfolie på underlag av papir
eller papp
avsn. XV
Metallhydroksider
28.41
Metallkarbider, ikke-agglomererte
38.23
Metallklippemaskiner
84.62
Metalloksider
28.25
28.41
Metalloksidsyrer og -salter
Metallperoksider
28.25
Metallperoksidsyrer
28.41
83.11
Metallpulver til metallsprøyting
Metallpussemidler
34.05
Metallsprøyter, pressluft
84.24
Metalltrådvarer til klær m.v .
kap. 58
(se kap. 58, note 7)
Metalltrådvevnader
58.09
Metan, ren
27.11
Metanol (metylalkohol)
29.05
Metronomer
92.09
Metylamin
29.21
Metyletylketon
29.14
Metyljononer
29.14
Mikrobekulturer
30.02
Mikrobyggeelementer, elektroniske
85.42
Mikrobølgeovner
85.16
Mikrobølgerør
85.40
Mikrofoner
85.18
Mikrokretser, elektroniske
85.42
Mikrometermål
90.17
Mikroskoper .
- optiske
90.11
- andre
90.12
Mikrotomer
90.27
Mimosaekstrakt
32.01
Miner
93.06
kap. 27
Mineralsk brensel
Mineralske stoffer
kap. 25
Mineralterpentin
27.10
Mineralull
68.06, 70.19
(se kap. 70, note 4)
Mineralvann og karbonisert vann:
- tilsatt sukker
22.02
- ellers
22.01
Mineralvannflasker
70.10
Miniatyrmodeller til hobbybruk
95.03
Mink, levende
01.06
Minkskinn
43.01 43.03
Mjød
22.06
Modeller til demonstrasjonsformål
90.23
Modeller til hobbybruk
95.03
Modellêrmasse
34.07
Modellfigurer o.1
96.18
Molybdater
28.41
Molybden og varer derav
81.02
Molybdenmalm
26.13
Molybdenoksider og molybdenhydroksider
28.25

Momentnøkler
82.04
Momentomformere
84.83
Monitorer
85.28
Monofilamenter:
- av plast (over 1 mm)
39.16
- syntetiske (høyst 1 mm)
54.04
- kunstige (høyst 1 mm)
54.05
Mononatriumglutaminat
29.22
Monoetanolamin og dets salter
29.22
Montanvoks
27.12
Monteringsmaskiner for elektriske eller
elektroniske lamper, elektronrør m.v. . 84.72
Monumentstein, bearbeidd
68.02
Mopeder
87.11
Mopedmotorer
84.07
Mopper
96.03
Morbær:
- friske
08.10
- (dampkokte eller kokte i vann),
fr -yste
08.11
Moreller:
- friske
08.09
- midlertidig konserverte
08.12
- konserverte
20.08
Morosaker
95.05
Mosaikkterninger av glass
70.16
Mosaikkterninger, keramiske 69.07, 69.08
Mosaikkterninger o.l. av naturlig stein 68.02
Mose til pryd (også preparert)
06.04
Mosjonsapparater og -utstyr
95.06
Moskus
05.10
Motiver, broderte
58.10
Motorbåter
89.03
Motorer:
- elektriske
85.01
- forbrennings84.07, 84.08
(stempeldrevne)
Motorkjøretøyer
kap. 87
Motorkjøretøyer for kollektiv transport 87.02
Motorkjøretøyer for transport av gods 87.04
Motorkjøretøydeler og -tilbehør
87.08
Motorparafin
27.10
Motorsykler
87.11
Motorsykkeldeler
87.14
Motorsykkelmotorer
84.07
Motorvogner for jernbaner eller
sporveger
86.03
Motskinner
73.02
Motstander, elektriske
85.33
Mottakere:
- for fjernsyn
85.28
- for kringkasting
85.27, 85.28
- kombinert for kringkasting og
fjernsyn, også med apparater for
opptak eller gjengivelse av lyd eller
videosignaler
85.28
- for radiotelegrafi og -telefoni
85.27
Mottakerrør
85.40
Mudderverk
89.05
Muffer, se rørdeler
Mufler, ildfaste
69.03
Muggost
04.06
Muldyr og mulesler, levende
01.01
Mulitt
25.08
Multer:
- friske
08.10
- fryste
08.11
Multimetre
90.30
Munnkurver for alle slags dyr
42.01
Munnladningsvåpen
93.03

Matriseskrivere
84.71
Matter av flettemateriale
46.01
Matvareautomater
84.76
Matvarefremstillingsmaskiner
84.38
Maursyre
29.15
Medaljer (se kap. 71, note 8 a.)
71.13
Medisintran
15.04
Meierimaskiner
84.34
Mekanismer til løsbladpermer
83.05
Mekano-terapeutisk utstyr
90.19
Mel :
- av fisk, bløtdyr, krepsdyr etc
23.01
- av frukter
11.06
- av kjøtt, flesk eller slakteavfall
23.01
- avkomn
11.01-11.03
- av oljeholdige fro og frukter
12.08
- av poteter
11.05
- av sago, røtter eller knoller
11.06
- av soyabønner
12.08
- av tørkede belgfrukter
11.06
Melamin
29.33
Melaminharpikser
39.09
Melasse
17.03
Melasse-separatorer
84.21
Melis
17.01
Melk (se kap. 4, note 1)
04.01-04.03
Melkealbumin
35.02
Melke, av fisk, spiselig
03.02, 03.03
Melkemaskiner
84.34
Melkeseparatorer
84.21
Melkesyre og salter derav
29.18
Melketransportspann, aluminium
76.12
Meloner, friske
08.07
Melonskall
08.14
Membranpumper
84.13
Menasjerier, omreisende
95.08
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Munnspill
92.04
Munnspilldeller, tilbehør
92.09
Munnstykker til piper
96.14
Munnvann
33.06
Murstein
68.10, 69.01, 69.02, 69.04
Musikkinstrumenter
kap 92
- elektrisk
92.07
- leketøy
95.03
(se kap. 92, note 1 c.)
Musikkinstrumentdeler, tilbehør
92.09
Musikksager
92.08
Muskat og muskatplomme
09.08
Muslingskall
05.08
Musserende vin
22.04
Muttere:
- av aluminium
76.16
- av jern eller stål
73.18
- av kopper
74.15
Mycelium, (levende)
06.02
Myknere, sammensatte for gummi eller
plast
38.12
Mynter
71.18
Myntsortermaskindeler og tilbehør
84.72
Mynttel lemaskiner
84.72
Mynttellemaskindeler og tilbehør
84.73
Myse (se kap. 4, note 2)
04.04
Mysost
0406
Møbelbeslag
83.02
Møbeldeler
kap. 94
(se kap. 42. note 1 k.)
Møbelfjærer av jern eller stål
73.20
Møbelgjenstander av tre
44.20
Møbellåser
83.01
Møbelputer
94.04
Møbler:
med elektrisk oppvarming
kap. 94
(se kap. 85, note 1 c.)
for kjoleskap
84.18
(se kap. 94, note 1 e.)
til medisinsk bruk
94.02
- leketøys95.03
(se kap. 94, note 1 1.)
- for spill, tryllekunster
95.04
(se kap. 94, note 1 I.)
- til symaskiner
84.52
(se kap. 94, note 1 e.)
- ellers
kap. 94
Møllemaskiner for korn
84.37
Møllesteiner
68.04
Mønsterkort til jacquardmaskiner
48.23
Mørtel:
- ildfast
38.16
- ikke-ildfast
38.23
Måleinstrumenter
kap 90
(se avsn. XVI, note 1 m.)
Måleinstrumenter og -apparater for
måling eller kontroll av elektriske
mengder
90.30
Målestokker og målebånd
90.17
Måleverktøy, ikke selvregistrerende 90.17

N
Nafta (råbensin)
Naftalen (naftalin)
Naftens:yrer
Naftylamin og salter derav
Nagler:
- av aluminium
- av jern eller stål
- av kopper

27.10
27.07
38.23
29.21
76.16
73.18
74.15

Posisjon

Natrium, glutaminsur (mononatriumglutaminat)
29.22
Natriumacetat
29.15
Natriumbikarbonat
28.36
Natriumborater
25.28
Natriumcyanid
28.37
Natriumdikromat
28.41
Natriumheksafluoraluminat (synte tisk kryolitt)
28.26
Natriumfosfater (natriumtriplyfosfat) 28.35
Natriumhydrogenkarbonat
28.36
Natriumhydroksid (kaustisk soda)
28.15
Natriumklorat
28.29
Natriumklorid •
- krystaller av (kunstige)
38.23
(se kap. 25, note 2 g.)
- optiske elementer av
90.01
(se kap. 25, note 2 g.)
- rent
25.01
Natriumkloritt
28.28
Natriumkromat og -dikromat
28.41
Natriummetasilikater
28.39
Natriumnitrat
31.02
Natriumperoksid
28.15
Natriumsilikat
28.39
Natriumsulfat
28.33
Natriumsulfider
28.30
Natriumsulfitter
28.32
Nattbordlamper
94.05
Nattøy:
- av trikotasje
61.07, 61.08
- annet
62.07, 62.08
Naturgass
27.11
Naturgjødselspredere
84.32
Naturgummi
40.01
Naturgummiderivater, kjemiske
39.13
Nav til jernbaner eller sporveger
86.07
(se kap. 86, note 2 a.)
Navigasjonsapparater, radio85.26
Navigasjonsinstrumenter
90.14
Navneplater av ti ,xlelt metall
83.10
Nebb
05.07
Nefelin
25.29
Nefelinsyenitt
25.29
Neglefiler
82.14
Neglebørster
96.03
Neglepleiepreparater
33.04
Negler
05.07
Nektariner, friske
08.09
Neper, friske eller kjølte
07.06
Nertsskinn (minkskinn)
43.01 - 43.03
Netting:
- av aluminiumstråd
76.16
- av jern- eller ståltråd
73.14
- av koppertråd
74.14
Nettstoffer
56.08, 58.04
Nikkel, ubearbeidd
75.02
kap 75
Nikkel og varer derav
Nikkelklorid
28.27
Nikkelmalm
26.03
Nikkelmatte
75.01
Nikkeloksider og nikkelhydroksider 28.25
Nikkeloksidsintere
75.01
Nikkelsulfat
28.33
Nikotin og dens salter
29.39
Niob (kolumbium) og varer derav
81.12
Niobmalm
26.15
Nitrater
28.34
Nitrersyre
28.08
Nitrider
28.50

Posisjon

Nitrilfunksjonelle forbindelser
29.26
Nitritter
28.34
Nitroanilin og salter derav
29.21
Nitroderivatrer:
- av fenol eller fenolalkoholer
29.07
- av hydrokarboner
29.04
28.04
Nitrogen
Nitrogengjødsel
31.02
Nitrosoderivater:
- av fenol eller fenolalkoholer
29.07
- av hydrogenkarboner
29.04
Nivelleringsinstrumenter
90.15
Nivåmålere
90.26
Noter
49.04
Notisblokker og -bøker
48.20
84.61
Notstikkemaskiner
Nudler
19.02
Nukleinsyrer
29.33
Nummeringsstempler
96.11
Nummertavler, elektriske (tablåer)
85.31
Næringsmiddelindustrimaskiner
84.38
Næringsmidler:
- med innhold av kakao
18.06
- av mel, stivelse eller maltekstrakt .
19.01
- tilberedt ved oppusting eller
19.04
steking av korn
21.06
- tilberedt, ikke ellers nevnt
Næringspreparater for dyrking av
mikroorganismer
38.21
Næringstilskudd
aysnitt IV
Nøkkellåser
83.01
Nøkler
83.01
Nøtter og nøttekjerner
08.01, 08.12, 20.08
96.02
Nøtter til utskjæring
(se kap. 96, note 2 a.)
84.82
Nålelagre
Nåler av jern eller stål
73.19
Nåler, medisinske, kirurgiske o.l
90.18
Nåtlinger
64.06

0
Objektivlinser
90.02
Oblater, forsegling-, av mel og stivelse 19.05
49.07
Obligasjoner
Offset-trykkemaskiner
84.43
Oiticiacaolje
15.15, 15.18
Oksalsyre og salter derav
29.17
Oksider av barium og strontium
28.16
Oksiran (etylenoksid)
29.10
Oksycyanider
28.37
28.27
Oksybromider
28.04
Oksygen
28.11
Oksygenforbindelser, uorganiske
Oksyhalogenider
28.12
Oksyklorider
28.12, 28.27
Oksyjodider
28.27
Oksyklorider
28.27
Oktanol (oktylalkohol)
29.05
Oleinsyre
15.19
15.03
Oleomargarin
Oleoresiner av krydderier
33.01
15.03
Oleostearin (presstalg)
28.07
Oleum
Oliven:
- friske eller kjølte
07.09
- midlertidig konservert
07.11
- konserverte, ikke fryste
20.05
Olivenolje
15.09
23.04, 23.05, 23.06
Oljekaker
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Oljelakker
32.08
Oljemaling (ferdig til bruk)
32.08
Oljer:
- animalske
15.04- 15.06
- animalsk eller vegetabilsk
15.16
- animalske og vegetabilske,
kokte m.v.
15.18
- av fisk eller sjøpattedyr, også
raffinerte
15.04
- flyktige, vegetabilske
33.01
- hydrauliske
27.10
- av steinkulltjære
27.07
- terpentinholdige
38.05
- utvunnet av bituminøse mineraler
27.09, 27.10, 27.13
- vegetabilske
15.07 - 15.15
Oljeseparatorer
84.21
Oljesyrer
29.16
Omdreiningstellere
90.29
Omformere, statiske
85.04
Omplantemaskiner
84.32
Omslag:
- for dokumentmapper
48.20
- for grammofonplater
48.19
- til sigarettpapir
48.19
- til medisinsk, kirurgisk eller
dental bruk
30.05
Opakiseringsmidler, tilberedte
32.07
Operasjonsbord
94.02
Opium
13.02
Oppbevaringsesker av papir eller
papp
48.19
Oppløsningsmidler, sammensatte
38.14
Opprivere
84.32
Opprullemaskiner for tekstilstoff
84.51
Oppsamlepresser
84.33
Oppsop av edelt metall
71.12
Opptenningspreparater
36.06
(se kap. 36, note 2 c.)
Oppvaskkluter
63.07
Oppvaskkummer:
- keramiske
69.10
- av jern eller stål
73.24
Oppvaskmaskiner
84.22
Oppvaskmidler
34.02
Optiske elementer
90.02
Optiske fibrer og optiske fiberbunter 90.01
Optiske varer av glass
70.14
Oransjemønje
28.24
Ordrebøker (av papir eller papp)
48.20
Organer til organoterapeutisk bruk 30.01
Organiske kjemiske forbindelser
kap 29
Orgler
92.03, 92.07
Orkestrions
92.08
Ortopedisk utstyr
90.21
Oscilloskoper
90.30
Oseanografiske instrumenter og
apparater
90.15
Osmium, se kap. 71, note 4 b.
Osonapparater
90.19
Ost og ostemasse
04.06
Osteløype
35.07
Overbelastningsbrytere, automatiske
85.35, 85.36
Overflateaktive stoffer og preparater . 34.02
Overflateherdemaskiner og -apparater
med gass
84.68
Overføringspapir
48.09, 48.16
Overføringstrykk (dekalkomanier)
49.08
Overheadprojektor

90.08

Overhetere for dampkjeler
Overstrømsvern
Ovner:
til husholdningsbruk:
- elektriske
- andre, av jern eller stål
industri- og laboratorieovner •
- elektriske
- andre
Ozokerett

84.04
85.36

85.16
73.21
85.14
84.17
27.12

P
Pacemakere
Pakkasser av tre
Pakkemaskiner:
- for div . varer
- for mynt
- for mynt, deler og tilbehør til
- ikke særskilt nevnt
Pakninger:
- av asbest
- av bløtgummi
(se avsn XVI, note 1 a.)
- av kork, presset
- av lær, kunstlær
- av metall
- av tekstil (se kap. 59, note 7 b.)
Pakningsett i poser o.l.

90.21
44.15
84.22
84.72
84.73
84.22

68.12
40.16
45.04
42.04
84.84
59.11
84.84

Paljetter:
kap. 71
- av edelt metall
83.08
- av uedelt metall
Palladium, se kap 71, note 4 b.
Palmarosaolje
33.01
Palmekjerneolje
15.13
Palmekjerner
12.07
12.07
Palmenøtter
15.11
Palmeolje
29.15
Palmitinsyre
Panelovner
85.16
Panelplater
44.12
Panserbiler, armerte
87.10
(se kap 93, note 1 c.)
40.09
Panserslanger av gummi
Pantografer
90.17
08.07
Papayas, friske
kap. 48
Papir og varer derav
Papir:
kap. 48
- belagt med pulverisert glimmer.
(se kap. 48, note 1 I.)
- farget eller marmorert i massen (se
kap 48, note 2)
48.01 - 48.05
- glittet, gjennomsiktig eller gjennomskinnelig
48.06
- flerlags48.20
- halvkjemisk for fremstilling av
48.05
bølgepapir
- impregnert, belagt med rensemidler
eller såpe
34.01
(se kap 48, note 1 d.)
- parfymert, belagt med sminke
33.07
(se kap. 48, note 1 c.)
48.09, 48.16
- selvkopierende
84.38
Papirfremstillingsmaskiner
82.14
Papirkniver
84.39
Papirmassefremstillingsmaskiner
Papir og papp •
- bestrøket, overflatefarget, dekorert
48.10, 48.11
eller trykt

Posisjon
- flerlagt
48.10
- glittet, falsk, vannmerket
48.01- 48.05
(se kap. 48, note 2)
- halvkjemisk for fremstilling av
bølgepapir
48.05
- håndlaget
48.02
48.11, 48.23
- med klebestoff
kreppet, plissert, mønsterpreget,
perforert, overflatefarget etc. 48.03, 48.08
laminert med bitumen, tjære eller
48.07
asfalt
48.02
- sensitivt for lys, varme etc.
med overdrag av pulverisert glimmer
eller grafitt
kap. 48
(se kap. 68, note 1 b.)
overtrukket, impregnert eller bestrøket med plast, i ruller eller ark .. 48.11
- med bindemiddel uten overdrag
eller impregnert i ruller, plater
eller ark
48.07
- overtrukket, impregnert eller bestrøket med voks, stearin, olje eller
glyserol
48.11
- påført tjære, bitumen eller asfalt
48.11
- tilskåret til bestemt størrelse
48.23
eller bruk
48.05
- ubestrøket, i ruller eller ark
Papir- og pappbearbeidingsmaskiner
84.41
og -apparater, andre
- og pappfremstillingsmaskiner
84.39
84
8.41
4.23
- og pappskjæremaskiner
Papirmasse, varer av
Paracymen, rå
38.05
27.10
Parafin
27.12
Parafinvoks
29.12
Paraformaldehyd
08.01
Paranøtter
Paraplyer
66.01
Paraplydeler
66.03
Paraplyspiler
66.03
Paraplytrekk av tekstil
63.07
Paraplydusker, -stopper og -futteraler (se kap. 66, note 2)
66.01
Parasoller
Parasolldeler
66.03
Parasolltrekk av tekstil
63.07
Parfymer
33.03
Parkett, sammensatt
44.18
44.09
Parkettstav
91.06
Parkometre
Partikkelakseleratorer
85.43
67.04
Parykker
89.01
Passasjerskip
Passasjervogner for jernbaner eller
86.05
sporveger
19.02
Pasta
Pastafremstillingsmaskiner
84.38
97.01
Pasteller
Pastellkritt
96.09
17.04
Pastiller
93.06
Patroner
96.08
Patroner til kulepenner
92.05
Pauker
82.14
Pedikyrgjenstander og -sett
Pedikyrpreparater
33.04
Pekannøtter, friske eller tørkede
08.02
Pektater
13.02
Pektinater
13.02
Pektinstoffer
13.02
01.06
Pelsdyr, levende
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Pelsskinn:
43.02
- beredt
43.04
- kunstige og varer derav
(se kap. 43, note 5)
- rå
43.01
- varer av
43.03
Pengepunger
42.02
Pengeseddelau.tomater
84.72
Pengesedler
49.07
83.03
Pengeskap
83.03
Pengeskrin
84.76
Pengeveksleautomater
Penicillin samt salter og andre
29.41
derivater derav
Penneskåler
83.04
Pennespisser
96.08
Pennesplitter
96.08
Pensler
96.03
29.05
Pentaerytritol
Pentanol (amylalkohol)
29.05
Pepper
09.04
Pepperm:ynteolje
33.01
35.04
Peptoner samt derivater derav
Perborater
28.40
Perbromater
28.29
Perforrmaski ner
84.72
48.06
Pergamentpapir
48.06
Pergamyn
90.13
Periskoper (se kap. 90, note 4)
28.29
Perjodater
Perkarbonater
28.36
28.29
Perklorater
Perlehøns, levende
01.05
Perlemor, bearbeidd og varer av
96.01
Perler
71.01
70.18
- av glass
83.08
- av uedelt metall
25.30
Perlitt
Permanentmagneter
85.05
Permanentpreparater
33.05
Permanganate!.
28.41
Peroksider av barium, strontium eller
magnesium
28.16
Peroksokarbo rater
28.36
Peroksosulfater (persulfater)
28.33
Peroksyborater (perborater)
28.40
Peroksykromater
28.41
Persianerskinn
43.01 - 43.03
Persienner av plast
39.25
Persillefrø
12.09
Personbiler
87.03
Personheiser
84.28
Personvekter
84.23
Persulfater
28.33
Petroleumsbitumen, varer derav
68.07
Petrolkoks
27.13
Pianodeler og -tilbehør
92.09
92 01, 92.07
Pianoer
Piassava til børstebinderarbeider
14.03
Pickuper
85.22
Pidestall-uteliggerkraner
84.26
Piezoelektriske krystaller, monterte
85.41
Pigghå:
- fersk eller kjølt
03.02
- fryst
03.03
Piggtråd av jern eller stål
73.13
Pigmenter
32.04 - 32.07, 32.12
Pilarer:
- av aluminium
76.10
- av jern eller stål
73.08

Piler (se kap. 93, note 1 e.)
Pimenta, krydderier av
Pimpstein
«Pine oil»

kap 95
09.04
25.13
38.05
82.03
69.05
96.14
96.14
92.03
96.14

Pinsetter
Pipehatter
Pipehoder
Pipemunnstykker
Pipeorgler
Piper og deler dertil
Pisanger, se bananer
Pistasienotter, friske eller tørkede
08.02
Pistolammunisjon
93.06
Pistoldeler
93.05
Pistoler
93.02, 93.03, 93.04
Pizza og pizzabunner
19.05
Plakatfarger
32.13
Planfilm, ueksponert
37.01
Plansjer
49.11
Planslipemaskiner
84.60
06.04, 20.06
Plantedeler
Plantemaskiner
84.32
Planter, levende
06.02
Planter og plantedeler - til fremstilling av farmasøytiske
preparater
12.11
- til fremstilling av insekt- og sop P bekjempende midler
12.11
12.11
- til fremstilling av parfymer
Planteslim, naturlig
13.02
Plantevekstregulerende midler
38.08
Plast og varer derav
kap. 39
Plastbearbeidingsmaskiner
84.77
Plastelementer, optiske
kap 90
(se kap. 39, note 2 q.)
Plaster, medisinsk
30.05
Plateglass
70.16
Plater for laseravlesing (Compact
Discs)
85.24
Plater:
av aluminium
76.06
av antimon
81.10
av asbest
68.12
av asbestsement, cellulosesement
68.11
av bein
96.01
av beryllium
81.12
av bly
78.04
av elfenbein
96.01
46.01
av flettematerialer
av gagat (se kap 96, note 2 b.)
96.02
av gallium
81.12
- av germanium
81.12
- av gips
68.09
av glass
70.03 - 70.06
av glass, sensitivt for lys etc
37.01
av glass til mosaikkarbeider
70.16
av grafitt
68.15
av gull
71.08
- av gull, plettert med platina eller
platinametaller
71.11
- av gummi
40.01 - 40.05, 40.08
av hafnium
81.12
av hardgummi
40.17
- av horn
96.01
81.12
av indium
av jern eller stål, tilpasset for bruk
73.08
i konstruksjoner
av jern eller stål, varm- eller
kaldvalset
72.08 - 72.12

Posisjon

- av jett (se kap 96, note 2 b.)
- av kadmium
av kobolt
av kopper
- av kopperlegeringer
- av korall (naturlig, rekonstruert)

96.02
81.07
81.05
74.09
74.09
96.01
45.04
81.12
68.15
81.04
85.23
81.11
96.02

av kork, presset
av krom
av kull
av magnesium
- magnetiske
- av mangan
- av merskum (også rekonstruert)
av metall, plettert med platina eller
platinametaller
71.11
81.02
av molybden
75.06
av nikkel
av niob (kolumbium)
81.12
av perlemor
96.01
plast
39.20, 39.21
- av platina og platinametaller
71.10
- av polariserende materialer
90.01
- av rav
96.02
av rhenium
81.12
72.19, 72.20
- av rustfritt stål
av sement, betong eller kunstig stein 68.10
av sink
79.05
960.081
4.0
av skilpaddeskall
av skumgummi
av skumplast
39.21
av steinnøtter
96.02
(se kap. 96, note 2 a.)
av sølv
71.06
71.09
av wily, plettert med gull
av scaly, plettert med platina eller
71.11
platinametaller
- av tallium
81.12
av tantal
81.03
av tinn
80.04
av titan
81.08
- av tre
44.13
av trefibrer m.v., agglomerert med
68.08
sement eller gips
av uedelt metall, plettert med gull 71.09
av uedelt metall, plettert med sølv 71.07
av vanadin
81.12
av vegetabilske fibre etc. agglomerert med gips, sement e.1
68.08
av vegetabilske utskjæringsmaterialer
96.02
av vismut
81.06
81.01
av wolfram
81.09
av zirkonium
48.12
filtrerfinerte
44.12
- fotografiske, eksponerte
37.04., 37.05
- fotografiske, ueksponerte
37.01
- for lodding, sveising etc. med
flussmiddel
83.11
- til trykkemaskiner, etsede, graverte 84.43
Platespillere, herunder CD-spillere 85.19
71.10
Platina, platinametaller
87.09
Plattformtrucker, mekaniske
63.01
Pledd
Plenklippere
84.33
Plenruller
84.32
84.32
Plentromler
Ploger
84.32
12.12
Plommekjerner
08.09
Plommer, friske
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Plutonium og plutoniumsisotoper
28.44
Plysjband
58.06
Plysjvevnader
58.01
Podekvister
06.02
Podevoks
32.14
Polarimetre
90.27
Pokrmaskiner for metall
84.60
Pokr- og pussemidler
34.05
Pokrskiver av tekstil
59.11
(se kap. 59, note 7 b.)
Pokrsteiner for hand
68.04
Polonium (se kap. 28, note 6 a.)
28.44
Polyacetaler
39.07
Polyaddisjonsprodukter
39.11
Polyalylestere
39.07
Polyamider
39.08
Polybutadien, se gummi, syntetisk
Polybutadienakrylnitril, se gummi,
syntetisk
Polybutadienstyren, se gummi
syntetisk
Polyetere i ubearbeidd form
39.07
Polyetylener
39.01
Polyetylentereftalat
39.07
Polyfosfater
28.35
Polyfosforsyrer
28.09
Polyisobutylen
39.02
Polykarbonater
39.07
Polyklorbutadien, se gummi, syntetisk
Polyklorbutadienakrylnitril, se gummi,
syntetisk
Polykondensasjonsprodukter
39.11
Polymerer
39.01 39.06
Polymerer, fluorholdige
39.04
Polymetylmetakrylat
39.06
Polypropylen
39.02
Polystyren
39.03
Polysulfider
28.30
Polyterpener
39.11
Polytetrafluoretylen
39.04
Polyuretaner
39.09
Polyvinylalkoholer
39.05
Polyvinylklorid
39.04
Pomponger
58.08
Porfyr
25.16
84.26
Portaltrucker
Portal-uteliggerkraner
84.26

Poteter:
- friske, kjølte
07.01
- (dampkokte eller kokte i vann),
fryste
07.10
- tørkede, (hele, oppdelte, knuste
eller pulveriserte)
07.12
- mel og flak av
11.05
- konserverte, fryste
20.04
- konserverte, ikke fryste
20.05
84.32
Potetsettere
11.08
Potetstivelse
Pottaske, se kaliumkarbonat
Prednison og prednisolon
29.37
Prefabrikerte bygninger
94.06
Pregefolier («stamping foils»)
32.12
Pregemaskiner for bearbeiding av
metall
84.62
Pregeverktøy
82.07
Prener av jern eller stål
73.19
Presenninger av tekstilmateriale
63.06
Presenningsduk med overdrag m.v.
av plast
59.03
Pressdyser for metall
82.07
Presseduk
59.11
Pressemaskiner
- for fremstilling av vin, saft o.1
84.35
- for mineralske produkter
84.74
- for tekstil
84.51
Presser:
- for fremstilling av sponplater eller
84.79
fiberplater
84.33
- for halm, høy og for
84.62
- for metall
82.07
Presseverktøy
21.02
Pressgjær
Pressmasser av plast
kap 39
Presstalg, se oleostearin
40.14
Preventiver av gummi
Prismer
90.01, 90.02
Produksjonsmålere for gasser,
90.28
væsker og elektrisitet
90.29
Produksjonstellere
Profiler •
av aluminium
76.04
av bly
78.03
av glass
70.03
- av gummi
40.06., 40.08
40.17
av hardgummi
73.01
av jern eller stål, sveisede
72.16
av jern eller ulegert stål
74.07
av kopper
74.07
av kopperlegeringer
72.28
av legert stål
81.04
av magnesium
81.11
av mangan
96.02
av merskum (også rekonstruert)
75.05
av nikkel
72.22
av rustfritt stål
79.04
av sink
av tinn
80.03
72.16
av ulegert stål
90.31
Profilprojektører
Progestroner
29.37
85.24
Programvare, software
90.10
Projeksjonsskjermer
90.08
Projektorer for slides
28.44
Promethium (se kap 28, note 6 a.)
27 11
Propan
84.85
Propellblad
Propeller, se skipspropeller

Porter:
- av plast
39.25
- av tre
44.18
Portlandsement
25.23
Porøsitetsmålere
90.27
Posefremstillingsmaskiner
84.41
Poser:
76.16
- av aluminium
48.19
- av papir
39.23
- av plast
63.05
- av tekstilmaterialer
Possementmakerarbeid, som metervare 58.08
Possementmaskiner
84.47
Postkort:
- ikke illustrerte
48.17
49.09
- illustrerte
Postsorterings- eller brettingsmaskiner
84.72
Poststempelmerker
49.07, 97.04
Poståpne-, lukke-, eller forseglingsmaskiner
84.72
Potensiometre, elektriske
85.33

Posisjon

Propeller til luftfartøyer
Propen (propylen)
Propionsyre
Propper:
- av glass
- av kork
- av plast
- av uedelt metall
Propylalkohol
Propylen
Propylenglykol
Prosjektiler

88.03
29.01
29.15
70.10
45.03
39.23
83.09
29.05
27.11
29.05
93.06

Proteiner:
- derivater derav
35.04
- herdede
39.13
Proteser
90.21
Protokoller m.v .
48.20
Provitaminer
29.36
Prøveapparater for metaller
90.24
Prøvebenker
90.31
Psofometre
90.30
Psykotekniske apparater
90.19
Psykrometre
90.25
Pudder
33.04
Pudderdåser av edelt metall
71.13
(se kap. 71, note 8 b.)
Pudderkvaster o.1
96.16
Puddingpulver
18.06, 19.01
Pulver:
av aluminium
76.03
av beryllium
81.12
av bly
78.04
av edle steiner
71.05
av hardgummi
40.17
av jern eller stål
72.05
av kopper
74.06
av kjøtt
02.10, 23.01
- av magnesium
81.04
av melk og fløte
04.02
av molybden
81.02
av nikkel
75.04
71.10
av platina
av produkter av animalsk opprinnelse
kap. 5
av sink
79.03
av sølv
71.06
av tantal
81.03
av tinn
80.05
av wolfram
81.01
Pulverspredningsapparater
84.24
Pumper:
- for håndkraft
84.13
- av keramisk materiale
kap. 69
(se kap. 84, note 1 b.)
- for luft
84.14
- for væsker
84.13
Puré og pasta av frukter eller matter
20.07
Purre, frisk eller kjølt
07.03
Puslespill
95.03
Pussegarn (av bomull)
52.02
Pussehansker av jern eller stål
73.23
Pussekluter av tekstilmaterialer
63.07
Pussemaskiner for metall
84.60
Pusse- og polermidler
34.05
Pusteapparater, terapeutiske
90.19
Puter:
- for fylling med luft, vann
kap. 39, 40
(se kap. 94, note 1 a.)
eller 63
- stoppede
94.04
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Pyntegjenstander:
- av uedelt metall
- av keramiske materialer
Pyntekammer (se kap. 71, note 10)
Pyrethumekstrakt
(se kap. 13, note 1)
Pyridin og dets salter
Pyrofore legeringer
Pyrometre
Pyrotekniske artikler
Pærer:
- friske
- tilberedte eller konserverte
Pærevin
Pølser
Påledrivere og påleopptrekkere

83.06
69.13
96.15
13.02
29.33
36.08
90.25
36.04
08.08
20.08
22.07
16.01
84.30

Posisjon

Refraktometre
90.27
Regneinstrumenter
90.17
Regnemaskiner
84.70
Regneskiver
90.17
Regnestaver
90.17
Regnfrakker
62.01, 62.02
Regnraketter
36.04
Regnskapsbøker
48.20
Regulatorer til vannturbiner og
andre hydrauliske kraftmaskiner
84.10
Reimskiver
84.83
Reinsdyr, levende
01.06
Reinsdyrhuder og -skinn, rå
41.04
Reipslagermaskiner
84.79
Reiseetuier for toalettbruk m.v
96.05
Reiseskrivemaskiner
84.69
Reisevesker
42.02
Reker
03.06, 16.05

32.01

R
Racketer
95.06
Radarapparater
85.26
Ra&rkniver
82.14
Radiatorer til motorkjøretøyer
87.08
Radiatorer for sentraloppvarming
73.22
Radioaktive kjemiske grunnstoffer
28.44
Radiofjernstyringsapparater
85.26
Radiokabinetter
85.29
(se kap. 94, note 1 g.)
Radiomottakere for kringkasting
85.27
Radionavigasjonsapparater
85.26
Radiosendere
85.25
Raffiafibrer
14.01
Raffinade
17.01
Raffinasjonsfettsyrer
15.19
Raigrassfrø
12.09
Raker
82.01
Raketter
93.06
Rami
kap. 53
Rammer:
- til bilder m.v.
44.14, 83.06
(se kap. 97, note 5)
- med knepplås, til vesker m v.
83.08
- med lås, til vesker m.v .
83.01
- til sykler
87.14
- forjernbane- og sporvegsmatriell 86.07
Ransler
42.02
Rappgrassfro
12.09
Rapsfrø
12.05
Rapsolje
15.13
Rasper
82.03
Ratt og rattstammer til kjøretøyer
87.08
25.30, 96.02
Rav
19.02
Ravioli
Reagenser, diagnostiske
30.06
(se kap. 30, note 3 d.)
Reagenser, sammensatte for diagnostisk bruk eller laboratoriebruk
38.22
Reaksjonsak seleratorer
38.15
Reaksjonsinitiatorer
38.15
Reaksjonsmotorer
84.12
Reddiker, friske, kjølte
07.06
Redningsflåter
89.07
63.07
Redningsvester
Redskaper for hånd
kap 82
44.17
Redskaper av tre
Reduksjonsventiler
84.81
Refleksperler
70.18

71.13, 71.17
40.06

Reststoffer:
- som inneholder metall eller metall26.20
forbindelser
- fra jordolje eller fra oljer utvunnet
27.13
av bituminøse mineraler
kap. 23
- fra næringsmiddelindustrien
23.03
- fra stivelsesfremstilling o.l.
- etter utvinning av vegetabilske oljer 23.06
Retorter, ildfaste
69.03
27.04
Retortkull
12.09
Revehalefrø
Revolvere
93.02, 93.03
Revolverammunisjon
93.06
93.05
Revolverdeler
43.01
Revskinn, rå
81.12
Rehenium og varer derav
Rhodium, se kap. 71, note 4 b
12 07
Ricinusfres
15.15, 15.16
Ricinusolje
66.02
Ridepisker

Rips:
- friske
08.10
- (dampkokte eller kokte i vann),
08.11
fryste
10.06
Ris
11.02
Rismel
Risseinstrumenter
90.17
90.17
Rissefjærer (se kap. 96, note 1 f.)
River
82.01
Rivtennere
36.03
89.03
Robåter (se kap 97, note 1 p.)
06.02
Rododendron, levende
Rogn:
- fersk, kjølt
03.02
- fryst
03.03
03.05
- saltet, tørket, røykt
16.04
- tilberedt eller konservert
22.08
Rom
Romdeodoriseringsmidler
33.07
88.02
Romfartøyer
Romoppvarmingsapparater, elektriske 85.16
07.04
Rosenkål, frisk eller kjølt
06.02
Roser, levende
Rosiner
08.06
Rotasjonspumper
84.13
84.33
Rotfrukthøstemaskiner
Rotknoller
06.01
Rotochutes (roterende fallskjermer) 88.04
88.03
Rotorer til luftfartøyer
06.01
Rotstokker
38.08
Rottegift
71.03
Rubiner, bearbeidde
10.02
Rug
Rugemaskiner
84.36
Rug og hvete, blandinger av
10.01
Rugmel
11.02
«Rullebook»
59.01
Rullegardiner:
39.25
- av plast
63.03
- av tekstilmaterialer
83.02
Rullegardinbeslag
Rullekjeder
73.15
Rullelagre
84.82
Rulleskruer
84.83
Rulleskøyter
95.06
Rulletrapper
84.28
84.47
Rundstrikkemaskiner
34.03
Rusthindrende preparater
Ruthenium se kap. 71, note 4 b.
29.38
Rutosid (rutin)
42.02
Ryggsekker
12.09
Rødbetefrø
07.06
Rødbeter, friske eller kjølte
07.04
Rødkål, frisk, kjølt
Rødspette:
03.02
- fersk eller kjølt
03.03
- fryst
04.03
Rømme
84.61
Rømmemaskiner
82.07
Rømmeverktøy
Røntgenapparater og -utstyr
90.22
87.05
Røntgenbiler
Røntgenfilm:
37.05
- eksponert og fremkalt

Ringeklokker, elektriske

- ueksponert

Q
Quebrachoekstrakt

Posisjon

Ringer:
- smykkevarer (bijouteri)
(se kap. 71, note 8 a.)
- av gummi

Rekkverk
- av aluminium
- av jern eller stål
Reklametrykksaker
(se kap 49, note 5)
Rektifiseringsapparater
Rekuperatorer
elektriske
Relieffkart og -glober, også trykte
(se kap 49, note 1 b.)
Remulade
Rengjøringsmaskiner for flasker
og andre beholdere
Rengjøringsmidler
Renner, keramiske

76.10
73.08
49.11
84.19
84.04
85.36
90.23
21.03
84.22
34.02
69.06

Rensemaskiner:
- for rensing av egg
84.33
- for landbruksprodukter
84.33
84.37
- for frø og korn
94.03
Reoler
85.33
Reostater, elektriske
Reproduksjoner
49.01, 97.03
(se kap. 49, note 3 a. og kap. 97, note 3)
Resinoider
33.01
84.14
Resirkulasjonshetter
Resoler (se kap 39, note 3 e.)
39.09
29.07
Resorcinol (resorcin)
Restprodukter fra kjemiske industrier 38.23

85.31

37.01, 37.02

1 48
Posisjon

Posisjon

90.22
30.06

Rørforbindere, keramiske
69.06
82.03
Rørkuttere
83.08
Rørnagler av uedelt metall
17.01
Rørsukker i fast form
Rørtenger
82.03
Røsteovner
84.17
Røtter:
- med høyt stivelsesinnhold m.v., friske
eller tørkede
07.14
- levende
06.02
- mel av
11.06
90.27
Røykanalyseapparater
24.03
Røyketobakk
Røykvarsler basert på bruk av utstråling fra radioaktive stoffer
90.22
Råjern
72.01
Råmagnesiumsulfat
25.30
50.02
Råsilke (ikke tvunnet)
Råtalg
15.02
Råurverk
91.10

Samlepermer
Samlergjenstander
Samlinger, vitenskapelige
Sand, naturlig
Sandblåsemaskiner
Sandeltreolje
Sandpapir, se slipestoffer
Sandstein
Sandstøpeformemaskiner
Sangfugler, mekaniske
Sanitetsbind og -tamponger
Sanitærarmatur
Sanitærutstyr:
- av aluminium
- av bly
- av jern eller stål
- av kopper
- av plast
- av keramiske materialer
Saponiner og derivater derav

Sabler
93.07
Safer (pengeskap)
83.03
Safirer, bearbeidde
71.03
Saflorfrø
12.07
15.12
Saflorolje
Safran
09.10
Saft:
- av druer
20.09, 22.04
20.09
- av frukt eller grønnsaker
- av kjøtt, flesk, fisk m v
16.03
70.10
Saftflasker av glass
Saftpresser •
- elektromekaniske, til husholdningsbruk
85.09
(se kap 85, note 3 a.)
Sagblad
82.02
Sagflis
44.01
Sagemaskiner:
- for metall
84.61
- for tre m v
84.65
- for stein
84.64
Sager •
- sammenbygd med elektrisk motor .. 85.08
- for hand
82.08
- pneumatiske, for hånd
84.67
07.14
Sagomarg
11.06
Sagomel
29.25
Sakkarin og dets salter
17.01
Sakkarose (også kjemisk ren)
Sakser og sakseblad
82.13
Sakser, elektriske
85.08
Salat, frisk, kjølt
07.05
Salatfrø
12.09
Salepprot
07.14, 11.06
Saler:
- til dyr
42.01
- til sykler
87.14
84.76
Salgsautomater
Salisylsyre og dens salter
29.18
Salmakerarbeider
42.01
Salmiakk, se ammoniumklorid
Salonggeværer
93.03
28.08
Salpetersyre
Salt
25.01
Saltasker
42.01
Saltepper
42.01
Saltoppløsninger
25.01
Saltsyre
28.06

Sardiner:
- ferske eller kjølte
- fryste
- tilberedte eller konserverte
Satellitter
Satsumas, se mandariner
Sauer, levende
Saueskinn med ull
Sauser
Scandium
Scandium, forbindelser av
«Schumacks» (tepper)
Scintigrafer
«Sealed beam» lamper
Segerkjegler (se kap. 38, note 2 e.)
Segl av uedelt metall
Sei:
- fersk eller kjølt
- fryst
- fileter
Seil
Seilbrett
Seilfly
Seilbåter
Sekkelukke- og forseglingsmaskiner
Sekkepiper
Sekker:
- av papir
- av plast
- av tekstil
Seksjonsbokhyller, -møbler
Selen
Selencyanater
(se kap. 28, note 2 d.)
Selenkarbonater
(se kap. 28, note 2 d.)
Seler:
- av lær eller kunstlær
(se kap. 42, note 3)
- av tekstil
Seletøy
Selleri, frisk eller kjølt
Sellerifrø
Selolje, rå
Selskapspill
Selskinn, rå
Selvbindergarn
Semaforer (se kap. 86, note 3 b.)
Sement

Røntgengeneratorer
Røntgenkontrastmidler
(se kap. 30, note 3 d.)
Røntgenrør
Røntgenterapiapparater
Rør:
av aluminium
- av antimon
av asbestement, cellulosesement
av beryllium
av bly
- av gallium
- av germanium
- av glass
av glass for glødelamper o.1
- av gummi
40.06,
av hafnium
av hardgummi
av indium
- av jern eller stål, falsede, naglede
eller sveisede
av jern eller stål , sømløse
- av jern eller stål, ellers
av kadmium
av keramisk materiale
69.03,
av kobolt
av kopper
av kopperlegeringer
av kork, presset
av krom
- av magnesium
- av mangan
av molybden
- av nikkel
av niob (kolumbium)
- av papir, papp m.v .
av plast
av rhenium
- av sement, betong eller kunstig stein
av sink
av støpejern
av sølv
av sølv, plettert med gull
av sølv, plettert med platina eller
platinametaller
av tallium
av tanal
av tinn
av titan
av vanadin
av vismut
av wolfram
av zirkonium
- bøyelige av uedelt metall
til fjernsynskameraer
- gass- og dampfylte
til kurvmakerarbeid
- for lodding, sveising etc. med
flussmiddel
Rørdeler (fittings):
- av aluminium
- av bly
- av jern eller stål
- av keramisk materiale
- av kopper
- av kopperlegeringer
- av nikkel
- av sink
- av tinn

90.22
90.22

76.08
81.10
68.11
81.12
78.05
81.12
81.12
70.02
70.11
40.09
81.12
40.17
81.12
73.05
73.04
73.06
81.07
69.06
81.05
74.11
74.11
45.04
81.12
81.04
81.11
81.02
75.07
81.12
48.23
39.17
81.12
68.10
79.06
73.03
71.06
71.09
71.11
81.12
81.03
80.06
81.08
81.12
81.06
81.01
81.09
83.07
85.40
85.40
14.01
83.11
76.09
78.05
73.07
69.06
74.12
74.12
75.07
79.06
80.06

Posisjon

48.20
97.05
97.05
25.05
84.24
33.01
25.16
84.74
92.08
48.18, 56.01
84.81
76.15
78.06
73.24
74.18
39.22
69.10
29.38

03.02
03.03
16.04
88.02
01.04
41.02
21.03
28.05
28.46
57.02
90.18
85.39
38.23
83.09
03.02
03.03
03.04
63.06
95.06
88.01
89.03
84.22
92.05
48.19
39.23
63.05
94.03
28.04
28.42
28.42

42.03
62.12
42.01
07.09
09.10
15.04
95.04
43.01
56.07
86.08
25.23
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Sement, ildfast
Sementkopper
Sementvarer
Semidieselmotorer
Semitrailere
Sendere for kringkasting, fjernsyn,
radiotelegrafi og radiotelefoni
Sener
05.11,
Sengebunner
Sengedun og -fjær
Sengelinnet
Sengetepper
Sengetoy, brukt
Sengeutstyr
Sennep
Sennepsfrø
Sennepsolje
Sentralbord
Sentralenheter, digitale
Sentraler til høyttalende telefonapparater
Sentralvarmeapparat av jern eller stål
Sentralvarmekjeler
Sentralvarmeovner, ikke elektriske,
av jern eller stål
Sentrifugalpumper
Sentrifuger
Separatorer
Sera, se immunsera
Servanter av jern eller stål
Servantkraner
Servicebiler
Servietter av papir
Serviser, se bordserviser Sesamfrø
Sesamolje
Seter till sykler
Settemaskiner
Settepoteter, friske eller kjølte
Sfæriske rullelagre
Shapingmaskiner for metall
Shorts:
- for damer eller piker
61.04,
- for herrer eller gutter
61.03,
Sidevogner til motorsykler og sykler ..
Sidevogndeler
Sigarer
Sigarettautomater
Sigarettennere
Sigaretter
Sigarettetuier av edelt metall
(se kap. 71, note 8 b.)
Sigarettfilter
Sigaretthylser
Sigarettmunnstykker
Sigarettpapir
Sigarillos
Sigarmunnstykker
Sigder
Signalapparater, elektriske
Signalfløyter
Signalgeneratorer
Signalhorn
Signallampeholdere
Signalmerker til registre
Signalpistoler
Signalraketter
(se kap. 93, note 1 a.)
Signalskiver, mekaniske
(se kap. 86, note 3 b.)

Posisjon

38.16
74.01
68.10
84.08
87.16

Signalutstyr •
- elektrisk, til jernbaner, veger,
havner, flyplasser etc
- elektrisk, til sykler og motorkjøretøyer
- av glass

85.25
42.06
94.04
05.05
63.02
63.04
63.09
94.04
21.03
12.07
15.13
85.17
84.71

- mekanisk for kommunikasjonsmidler
Signeter
Sikkativer, tilberedte
Sikkativerte oljer
Sikkerhetsbelter til motorkjøretøyer
Sikkerhetsglass
Sikkerhetslunter

85.17
73.22
84.03
73.22
84.13
84.21
84.21
73.24
84.81
87.05
48.18
12.07
15.15
87.14
84.42
07.01
84.82
84.61

62.04
62.03
87.11
87.14
24.02
84.76
96 13
24.02
71.13
56.01
48.13
96.14
48.13
24.02
96.14
82.01
85.31
92.08
85.43
92.08
85.36
83.05
93.03
36.04
86.08

Sikkerhetsnåler

85.30
85.12
70.14
86.08
96.11
32.11
15.18
87.08
70.07
36.03
73.19

Sikkerhetsutstyr, elektrisk, til jernbaner, veger, elver, flyplasser
85.30
Sikkerhetsutstyr, mekanisk
86.08
Sikkerhetsventiler
84.81
Sikoriplanter og -røtter
06.01
Sikorirotkonsentrat av brente sikorirøtter
21.01
Sikorirøtter og -ekstrakter
12.12, 21.01
Sikorisalat, frisk eller kjølt
07.05
Sikringer
85.35, 85.36
Sikteduk:
- av tekstil til teknisk bruk
59.11
Sikter, hånd
96.04
Siktemaskiner forjord, stein etc
84.74
Siktemaskiner, andre
84.79
Sild - fersk eller kjølt
03.02
- fryst
03.03
- tørket, saltet eller i saltlake
03.05
- tilberedt eller konservert
16.04
Sildemel
23.01
Sildeolje, raffinert
15 04
Sildeolje, rå
15.04
Silisider
28.50
28.04
Silisium
28.11
Silisiumdioksid
Silisiumkarbid
28.49
Silikater
28.39, 28.42
Silikoner
39.10
Silke
kap. 50
Silkegarn
50.04
Silkekokonger
50.01
Sillimanitt
25.08
25.17
Singel
Sink og varer derav
kap. 79
Sinkklorid
28.27
Sinkkromat
28.41
Sinkmalm
26.08
Sinkoksid
28.17
Sinkperoksid
28.17
79.03
Sinkstøv
Sinksulfid
28.30
85.31
Sirener, elektriske
Sirkelsagblad
82.02
Sirkus, omreisende
95.08
Sirup
17.02
Sisal
53.04
Sitroner
08.05
33.01
Sitrongrasolje (sitronellolje)
Sitronsaft
20.09
Sitronsyre og salter derav
29.18
Sitrusfrukter:
- friske eller tørkede
08.05
- konserverte
20.08

Posisjon

- skall av
08.14
Sittemøbler
94.01
Sittestokker
66.02
Siv til kurvmakerarbeid
14.01
Sjal
61.17, 62.14
Sjalottløk, frisk, kjølt
07.03
Sjampinjonger, friske eller kjølte
07.09
Sjampo
33.05
Sjekkbeskyttere
84.72
Sjekkhefter og -blanketter
49.07
Sjokolade
18.06
Sjokoladeautomater
84.76
Sjokoladefremstillingsmaskiner
84.38
Sjøpattedyr (se kap 3, note 1 a.)
01.06
Sjøsalt
25.01
Sjøvann
25.01
Skaft av:
- tre til børster o.l
44.17
- tre til verktøy og redskaper
44.17
Skafter til tekstilmaskiner
84.48
Skaftmaskiner
84.48
Skall:
- av kaffe
09.01
- av sitrusfrukter og meloner
08.14
- til utskjæring
96.03
(se kap. 96, note 2 a.)
Ski
95.06
Skibindinger
95.06
Skidresser:
- av trikotasje
61.12
- andre
62.11
Skifer
25.14, 27.14, 68.03
82.04
Skiftenøkler
85.35
Skillebrytere, elektriske
Skilleplater til elektriske
akkumulatorer
85.07
Skilpaddeskall
05.07, 96.01
Skilter av uedelt metall
83.10
Skinker:
- ferske, kjølte, fryste
02.03
- saltede, i saltlake, tørkede, røykte
02.10
Skinn:
- av fugler
67.01
- til pelsverk, se pelsskinn
- rå
41.01 - 41.03
- til trommer e.1
92.09
Skinnbearbeidingsmaskiner
84.53
Skinnberedningsmaskiner
84.53
Skinnematriell til jernbane eller
sporveger
73.02
Skinner for behandling av brudd90.21
skader
73.02
Skinner av jern eller stål
Skinner, sammensatte til jernbaner
86.08
eller sporveger
(se kap. 86, note 3 a.)
73.18
Skinneskruer av jern eller stål
73.02
Skinnestoler
kap. 89
Skip
19.05
Skipskjeks
73.15
Skipskjetting
84.85
Skipspropeller
89.06
Skipsskrog, uferdige
(se kap. 89, note 1)
95.06
Skistaver
64.02
Skistøvler
84.28
Skitrekk
Skiver av:
96.01
- bein

S
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- elfenbein
27.12
«Slack wax»
81.04
96.01
- magnesium
2 6.19
- gagat
81.12
Slagg
96.02
- mangan
26.18
- gummi
81.02
Slagg, granulert (slaggsand)
40.06
- molybden
- horn
75.05
25.23
Slaggsement
96.01
- nikkel
Slaggull
- jett
39.15
68.06
- plast
96.02
- korall (naturlig, rekonstruert)
71.12
Slaginstrumenter
92.06
96.01
- platina og platinametaller
- merskum (også rekonstruert)
92.09
96.02
79.02
Slaginstrumentdeler og tilbehør
- sink
- perlemor
72.04
Slakteavfall:
96.01
- støpejern
- rav
71.12
02.08
- spiselig, fersk, kjølt, fryst
96.02
- sølv og sølvlegeringer
- skilpaddeskall
81.03
- spiselig, av fjærfe, fersk, kjølt, fryst 02.07
96.01
- tantal
- steinnøtter
80.02
- spiselig, saltet, i saltlake, tørket,
96.02
- tinn
- vegetabilske utskjæringsmaterialer . 96.02
81.08
02.10
røykt
- titan
Skjeder til vipen
81.06
16.02
- vismut
- tilberedt eller konservert
93.07
93.03
Skjeer av uedelt metall
81.01
- wolfram
Slaktevåpen
82.15
Skjegg
07.07
67.04
- zirkonium
81.09
Slangeagurker, friske, kjølte
Skjell:
Skrapemaskiner
84.29, 84.30
Slanger av:
- tilberedt, konservert
40.09
16.05
96.09
- gummi
Skredderkritt
- ellers
40.13
- gummi til alle slags hjul
Skreddersakser
03.07
82.13
Skjellakk
39.17
- plast
84.65
13.01
Skrellemaskiner for tre m v.
44.20
Skjellsand
- tekstilmateriale
59.09
Skrin av tre
05.08
Skjenkepropper av uedelt metall
90.29
82.05
Slegger
83.09
Skrittellere
Skjerf
Sleiver
82.15
61.17, 62.14
Skriveblekk, vanlig
32.15
94.05
Slepefartøyer
89.04
Skjermbrett av flettematerialer
Skrivebordlamper
46.01
Skjermer av glass
48.20
Slipemaskiner:
Skrivebøker og -blokker
94.05
Skjortebluser,damer og piker ... 61.06, 62.06
Skrivekritt
96.09
- håndverktøy sammenbygd med
Skjorteknapper
85.08
71.13, 71.16
84.69
elektromotor
Skrivemaskiner
(se kap. 71, note 8 a.)
- for metall
84.60
84.73
Skrivemaskindeler og tilbehør
Skjorter:
48.10
- pneumatiske, for hand
84.67
Skrivepapir
- for stein
- for damer og piker
61.06, 62.06
96.10
84.64
Skrivetavler
- andre
- for herrer og gutter
84.79
61.05, 62.05
Skriveunderlag av papir eller papp 48.20
96.08
Slipeskiver:
Skjær for verktøy
82.09
Skrublyanter
- med stativ
Skjæreapparater, elektriske
85.15
Skruekroker:
82.05
73 18
Skjæreapparater, gass- uten stativ
- av jem eller stål
68.04
84.68
Skjærehoder og skjæreplater for
90.18
74.15
- til tannlegebruk
- av kopper
elektriske bearbermaskiner
76.16
(se kap. 68, note 1 h.)
- av aluminium
85.10
(se kap. 82, note 2)
Slipesteiner:
Skruer:
73.18
- uten stativ
68.04
Skjæremaskiner:
- av jern eller stål
- med stativ, for hånd- eller fotkraft
74.15
82.05
- av kopper
- gass84.68
76.16
Slipestoffer:
84.41
- av aluminium
- for papir og papp
- naturlige
83.09
Skrukorker av uedelt metall
25.13
- for tekstilstoff
84.51
- naturlige og kunstige pd underlag
82.04
Skrunøkler
Skjæreoljer
34.03
Skjæreplater for elektriske hårav vevnad, papir m.v
82.05
Skrustikker
68.05
klippemaskiner
61.17,
62.15
82.05
Skrutrekkere
85.10
71.13
(se kap. 82, note 2)
82.07
SIl i p s nAler av edelt metall
Skrutrekkverktøy, utskiftbart
(se kap. 71, note 8 a.)
Skjæreredskaper
Skrutvinger
82.05
82.14
93.07
Slirer til våpen
58.06
Skjørt og bukseskjørt for damer
Skråbånd (se kap. 58, note 5 c.)
82.01
Slissesagblad
82.02
Skuffer
eller piker
61.04, 62.04
9703
Slitebaner, utskiftbare til dekk
40.12
Skulpturer, originale
Skodder av jern eller stål
73.08
70.16
Sluseporter av jern eller stål
73.08
Skumglass i blokker, plater o.l.
Skoleartikler av plast
39.26
kap 40
Slyngvevnader
Skumgummi
58.03
Skoleransler
42.02
Slør
kap 39
Skolester, se lester
Skumplast
61.17, 62.14
Skorsonerrøtter, friske eller kjølte
68.06
07.06
Skumslagg
Slåbroker for herrer eller gutter:
Skorsteinspiper av keramisk
73.23
- av trikotasje
61.07
Skurehansker av jern eller stål
63.07
- ellers
materialer
62.07
69.05
Skurekluter
34.05
Slåmaskiner
84.33
Skotøy, se fottøy
Skurepasta
34.05
84.53
Slåpebær, friske
08.09
Skotøyfabrikasjonsmaskiner
Skurepulver
44.07
Smaksstoffer, tilberedte
21.03
Skrap av:
Skurlast
84.33
Smaragder, bearbeidde
Skurtreskere
71.03
76.02
- aluminium
44.03
Smelteharpikser («run gums»)
Skurtømmer
81.10
38.06
- antimon
82.01
Smelteost
Skyfler
- av beryllium
04.06
81.12
72.04
84.17
Smelteovner, ikke elektriske
- av blikk
Skyfler, mekaniske
84.29
- bly
78.02
Skyllemidler for tøy
38.09
Smeltesikringer
85.35, 85.36
40.04
95.08
Smergel
- bløtgummi
25.13
Skytebaner
Skytler
84.48
Smergelpapir, se slipestoffer
- cermeter
81.13
84.48
71.12
Smimaskiner
- edelt metall
Skyttelskiftemekanismer
84.62
84.28
Sminke
Skyveapparater for gruvevogner o.l.
71.12
- gull og gullegeringer
33.04
89.04
Skyvefartøyer
Sminkestifter
72.04
kap. 33
- jern og stil
95.06
(se kap. 96, note 1 a.)
Skøyter
- kadium
81.07
39.24
- kobolt
Smult
Skåler av plast
81.05
1 5.01
- kopper
Skålharver
74.04
84.32
Smykkeskrin
42.02
.
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Smykkevarer (bijouteri)
71.13, 71.17
Smør
04.05
Smørefett
27.10
Smøremidler, blandinger av olje
eller fett
34.03
Smøreoljer
27.10
Smørkniver
82.15
Smørpapir (greaseproofpapir)
48.06
Småstein
25.17
Snekkehus til kjøretøyer
87.08
Snekkeveksler med fri inngående
aksel
84.83
Sneller, fiske-, se fiskesneller
Sneller av plast
39.23
Snittmønstre av papir eller papp
48.23
Snorer:
- av gummi
40.07
- med slipebelegg
68.05
(se avsn. XI, note 1 q)
- som pakningsmateriale
59 11
(se kap. 59, note 7 a. 6.)
Snes
22.01
Snøfresere
84.30
Snøkjettinger av jern eller stål
73.15
Snoplog m
84.30
Snorer av tekstilmaterialer
56.07
Snorer av asbest
68.12
Snøscootere
87.03
Soda (også kalsinert), se natriumkarbonat
Soda, kaustisk
28.15
Sodatremasse
47.03
Sofaer
94.01
Software
85.24
Soilrør
73.03
Sokkeholdere
62.12
-

.

Sokker:
- av trikotasje
- ellers
Solarstearin
Solbadpreparater
Solbrilleglass (ikke korrigerende).
,
Solbriller

61.15
62.17
15.03
33.04
70.1S
90.04

Solbær:
- friske
08.10
- (dampkokte eller kokte i vann),
fryste
08.11
Solbærsaft
20.09
Solceller, også sammensatte
85.41
Solenergipaneler
85.01
Solsikkefrø
12.06
Solsikkeolje •
15.12
Sommerfuglhåver
95.07
Soppbekjempende midler
38.08
Sopper:
- friske, kjølte
07.09
- tørkede, (hele, oppdelte, knuste
eller pulveriserte)
07.12
- konverserte
20.03
Sorbitol
29.05, 38.23
Sorghum
10.07
Sorteringsesker av papir eller papp 48.19
Sorteringsmaskiner:
- for egg
84.33
- for fro, korn eller tørkede belgfrukter
84.37
- for jord, stein, malm etc
84.74
- for landbruksprodukter
84.33
- for mynt
84.72

- andre
Sotfjernere

Soveposer
Soveromsmøbler
Soyabønner

Soyaolje
Soyasaus

Spader
Spaghetti
Spaltemaskiner for tre m.v .
Spaltesagblad
Spann •

- av aluminium
- av jern eller stål

- av plast
Spanske fluer
Spanskrør til kurvmakerarbeid
Sparkelmasse
Sparkesykler
Spaserstokkdeler
Spaserstokkemner av tre
Spaserstokker
- med måleinndeling
(se kap 66, note 1 a.)

- med skytevåpen
(se kap 66, note 1 b.)

Posisjon

Posisjon

84.79
84.04
94.04
94.03
12.01
15.07
21.03
82.01
19.02
84.65
82.02

- sett av kniv, skje og gaffel
82.15
(se kap. 82, note 3)
Spisefett, tilberedt
15.17
Spise-is
21.05
Spise-ispulver med innhold av kakao 18.06
Spisesjokolade
18.06
82.09
Spisser for verktøy

76.12
73.10
39.24
05.10
14.01
32.14
95.01
66.03
44.04
66.02
90.17

- av kopper

kap. 93

Speil :

- av glass, med eller uten ramme
70.09
- med innfatning av gull eller sølv 71.14
- innfattede, til fotoapparater
90.02
- av metall, plettert med edelt metall 71.14
90.01, 90.02
- optiske
- av uedelt metall
83.06
Speiljern
Speilreflekskameraer (SLR), enøyde
Spektralanalysatorer
Spektrometre
Spenner av uedelt metall
Spenningsbegrensere, elektriske
Spermasett (hvalrav)
Spermolje
Spesialkniver for håndverksmessig

bruk
Spesialvogner for jernbaner eller
sporveger
Spiker •

- av aluminium
- av bly

- av jern eller stål
- av kopper
- av sink
Spikremaskiner (verktøymaskiner)

Spill
Spilldåser

Spilleautomater, spillebord
Spillkort
Spinat:

72.01
90.06
90.30
90.27
83.08
85.35
15.21
15.04
82.11
86.05
76.16
78.06
73.17
74.15
79.07
84.65
95.04
92.08
95.04
95.04

07.09
- frisk eller kjølt
- (dampkokt eller kokt i vann), fryst 07.10
84.48
Spindler og spindelvinger
Spinnemaskiner for tekstil
84.45
Spinneringer og spinneløpere til
tekstilmaskiner

Spiralbor (utskiftbare)
Spiralfjærer av jern eller stål
Spiralslanger av gummi
Spireanlegg
Spisebestikk •

- av edelt metall eller av metall
plettert med edelt metall

84.48
82.07
73.20
40.09
84.36

71.14

Spisskommen
Splittings av glimmer
Splittnagler
Splittpinner:
- av jern eller stål
Spolemaskiner, for tekstil
Spoler (se avsn. XVI, note 1 c.):

- av papir eller papp
- av plast
Spon av:
- magnesium
- stål
- tre
Sponplater

09.09
25.25
83.08
73.18
74.15
84.45
48.22
39.23

81.04
72.04
44.01
44.10
Sporkryss, umonterte
73.02
Sporstansemaskiner for metall
84.6:
95.0(
Sportsapparater og -utstyr
87.0:
Sportsbiler
Sportsbåter (se kap. 95, note 1 p.) .... kap. 8(
Sportsgeværer
93.0:
Sportshansker av lær, kunstlær
42.0
(se kap. 42, note 3)
Sportsjakker:
- for damer eller piker
61.02, 62.02
- for herrer eller gutter
61.01, 62.01
61.15
Sportsstrømper, av trikotasje
87.15
Sportsvogner/triller, komplette
Sporvegsmateriell
86.07, 86.08
Sporvekselstag og sporvekseltunger ... 73.02
Sporvekslere
86.08
Spredere
84.32
Sprengskiver:
- av jern eller stål
73.18
- av kopper
74.15
Sprengstoffer, tilberedte
36.02
44.15
Sprinkelkasser
84.24
Sprøyteapparater
Sprøytebiler
87.05
Sprøyteflakonger til toalettbruk
96.16
Sprøytepistoler
84.24
Sprøyter:
- maling-, pressluft
84.24
- metall-, pressluft
84.24
90.18
- medisinske, kirurgiske o.1
84.77
Sproytestøpemaskiner
73.01
Spundveggjern
Spunser og spunsdeksler av uedelt
83.09
metall
95.06
Spyd (til sportsbruk)
Spytteskåler til tannlegebruk
90.18
(se kap. 94, note 1 ij.)
Squashracketter
95.06
84.27
Stabletrucker
84.29, 84.30
Stampemaskiner
32.12
«Stamping foils»
82.07
Stanseverktøy, utskiftbart
Stapelfibrer:
55.04, 55.07
- kunstige
55.03, 55.06
- syntetiske
85.44
Startkabelsett
Startmotorer
85.11
Startutstyr for forbrenningsmotorer 85.11
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86.08
Stasjonsbuffere
(se kap. 86, note 3 a.)
Stasjonsvogner (biler)
87.03
Stativer til mikrofoner
85.18
Statuer, originale
97.03
Statuetter:
- av keramisk materiale
69.13
- av plast
39.26
- av uedelt metall
83.06
44.04
Staurer, spissede
Stav til bøkkerarbeid
44.16
Stayer av plast
39.16
Stearinsyre
15.19, 29.15
Stearinlys
34.06
Steatitt, naturlig
25.26
Stein:
- kalkholdig
25.21
- knust
25.17
- kunstig, varer av
68.10
- til mosaikkarbeider
68.02
- varer av, ikke ellers nevnt
68.15
Steinbearbeidingsmaskiner (verktøymaskiner)
84.64
Steinbrytere
84.30
Steiner:
- edle
kap. 71
- litografiske
84.42
91.14
- til ur
Steinfrukter, friske
08.09
Steinknusere
84.74
Steinkull
27.01
Steinkullstøv
27.01
Steinkulltjære
27.06
Steinkulltjærebek, varer av
68.07
Steinnøtter, bearbeidde, varer av
96.02
Steinsalt
25.01
Steinull (se kap. 26, note 1 d.)
68.06
Stekeapparater:
- elektriske
85.16
- for storkjøkken
84.19
Stekeovner
73.21, 85.16
Stekepanner:
- av aluminium
76.15
- av jern eller stål
73.23
Stemjern
82.05
Stemmegafler
92.09
Stemmepiper
92.09
Stempelmerker:
49.07
- gyldige
- ugyldige (brukte, ubrukte)
97.04
Stempeloppsatser av uedelt metall
83.04
Stempelpapir
49.07
Stempelpumper
84.13
Stempelputer
96.12
Stempler for hånd
96.11
Stempler og stempelringer til
forbrenningsmotorer
84.09
Stemplingsur
91.06
Stengelknoller
06.01
Stenger av:
- agglomerert uedelt metallpulver
til metallsprøyting
83.11
- aluminium
76.04
- antimon
81.10
- beryllium
81.12
- bly
78.03
- gallium
81.12
- germanium
81.12
- glass
70.02
- gull
71.08

- gull, plettert med platina eller
71.11
platinametall
40.06, 40.08
gummi
81.12
- hafnium
40.17
hardgummi
81.12
- indium
jern eller ulegert stål, varm72.13, 72.14, 72.15
valsede
81.07
- kadmium
81.05
- kobolt
74.07
kopper
- kopperlegeringer

krom
- legert stål
magnesium (også hule)
- mangan
metall plettert med platina
molybden
nikkel
niob (kolumbium)
plast
platina eller platinametaller
- rhenium
rustfritt stål
sink

74.07
81.12

72.27
81.04

81.11
71 11
81.02
75.05
81.12
39.16
71.10
81.12
72.21
79.04

sølv
- sølv, plettert med gull
sølv, plettert med platina eller

71.06
71.09

platinametall
tallium
tanal
tinn
titan
uedelt metall, plettert med gull
- uedelt metall, plettert med sølv
- vanadium
- vismut
- wolfram
- zirkonium
- til lodding, sveising etc med

71.11
81.12
81.03

flussmiddel
Stensilduplikatorer

Stensiler

80.03
81.08
71.09
71.07
81.12
81.06
81.01
81.09
83.11
84.72
48.16
94.03

Stereobenker (møbler)
Steriliseringsapparater til medisinsk,
kirurgisk eller laboratoriebruk
84.19
29.06
Steroler

Stifter:
- av aluminium
- av jern eller stål
- av kopper
Stigebiler
Stigbøyler

Stiger til brannbiler
Stikk, originale
Stikkelsesbær:
- friske
- (dampkokte eller kokte i vann),
fryste

Stikkontakter
Stikksager sammenbygd med elektrisk motor
Stiklinger
Stillbildeprojektorer
Stillehavslaks:
- fersk eller kjølt
- fryst
- tørket, saltet eller røykt

Stivelse
- pregelatinert eller forestret

76.16
73.17
74.15
87.05
avsn XV
84.28
97.02
08.10
08.11
85.36
85.08
06.02
90.08
03.02
03.03
03.05
11.08
35.05

- varer av
Stivelsesklister
Stjerneanis
Stokere, mekaniske

Stokker, kløyvde
Stokkparaplyer

Stoler:
- av tre, stål etc.
- med mekanisk heve-, dreie- og
vippeanordning
- av stein, keramiske materialer
Stolheiser
Stolkiler av jern eller stål
Stolpekjettinger
Stolper, spissede, av tre
Stoppemateriale, vegetabilsk
Stoppendler (av jern eller stål)

19.01
35.05
09.09
84.16
44.04
66.01
94.01
94.02
94.01
84.28
73.02
73.15
44.04
14.02
73.19

Stoppere, ildfaste, av keramisk
materiale

69.03
91.01, 91.02
01.02
Storfe, levende
41.01
Storfehuder og -skinn, rå
Strekkemaskiner av tekstilmateriale ... 84.44
Strekkmetall :
73.14
- av jern eller stål
74.14
- av kopper
Stoppeur

Strengeinstrumenter:
- med klaviaturer
- andre
Strengeinstrumentdeler og -tilbehør

Strenger:
- til musikkinstrumenter
- til racketer, se kap. 95, note 1 u.
- tarmer
Stridsvogner, pansrede
Strikkemaskiner
Strikkemaskinnaler
Strikkepinner av jern- eller stål
Strimler av:
- av kork, presset
- av kunstige tekstilmaterialer
- syntetiske tekstilmaterialer
Stripet pelamide:
- fersk eller kjølt
- fryst
- tilberedt eller konservert

Stroboskoper
Strontianitt
Strontiumkarbonat
Stropper av jern eller ståltråd
Stry av:
- hamp
- jute
- lin
- manilahamp
- rami
Strykeinstrumenter
Strykeinstrumentdeler og -tilbehør. ••••
Strykejern, elektriske
Strykeristivelse
Strykemaskiner

Strøm, elektrisk
Strømpebukser av trikotasje

92.01
92.02
92.09
92.09
42.06
87.10
84.47
84.48
73.19
45.04
54.05
54.04
03.02
03.03
16.04
90.29
28.36
28.36
73.12
53.02
53.03
53.01
53.05
53.05
92.02
92.09
85.16
11.08
84.51
27.16
61.15

Strømper:
- av elastikktrikotasje til bruk ved
fotlidelser
61.15
- av trikotasje
61.15
- ikke trikoterte
62.17
Strå, kunstige, av tekstilmaterialer
54.04, 54.05
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Stråleovner
85.16
Stråmatter
46.01
Stylografer
96.08
Styrekontaktorer
85.36
Styremaskiner og -apparater
84.79
Styren-butadiengummi (SBR)
40.02
Styren
29.02
Styrkedrikker
aysnitt IV
Støpeformer
84.80
Støpejernsgods
73.25
Støpejernsrør
73.03
Støpejernsrørdleler
73.07
Støpemaskiner:
- for gummi eller plast
84.77
- for metall
84.54
- for typer
84.42
Støperisand
25.05
Støperismelteovner, elektriske
85.14
Støpeøser
84.54
Støpsler, elektriske
85.35, 85.36
Størje (tunfisk), fersk eller kjølt
03.02
Størrogn, tilberedt eller konservert
16.04
Støtdempere for oppheng til motorkjøretøyer
87.08
Støtfangere
87.08
Støtspenningsdempere
85.35, 85.36
Støttenner (se kap. 5, note 3)
05.07
Støv:
- av edle steiner
71.05
- av tekstilmateriale
56.01
Støveltre kk
64.06
63.07
Støvkluter (se avsn. XI, note 7 b.)
Støvler med påsittende skøyter
kap. 95
(se kap. 64, note 1 e.)
Støvsugere
85.09
Stål :
- granulert
72.05
72.05
- pulverisert
kap 73
- varer av
Stålamper
94.05
Stålkuler, polerte
73.26, 84.82
(se kap. 84, note 6)
Stålrør
73.04 - 73.06
Stålrørdeler
73.07
72.04
Stålspon
Stålstøpegods
73.25
73.23
Stålull
Substratpigmenter
32.05
Sukker
kap 17
Sukkerarter, kjemisk rene
29.40
Sukkerbeter
12.12
Sukkeretere, sukkerestere og deres
salter
29.40
Sukkerfremstillingsmaskiner
84.38
Sukkerklyper
82.15
17.02
Sukkerkulør
Sukkermais:
07.09
- frisk eller kjølt
- (dampkokt eller kokt i vann), fryst 07.10
- tørket, hel, oppdelt, knust eller
pulverisert
07.12
20.01, 20.04,
- tilberedt eller konservert
20.05
Sukkerroefrø
12.09
12.12
Sukkerror
17.04
Sukkertøy
Sukkervareindustrimaskiner
84.38
Sukkervarer:
- med innhold av kakao
18.06
17.04
- uten innhold av kakao
28.33
Sulfater
38.05
Sulfatterpentin

Sulfattremasse
Sulfider
Sulfitter
Sulfittomslagspapir
Sulfittremasse, kjemisk
Sulfoderivater av fenoler eller
fenolalkoholer
Sulfoderivater av hydrokarboner
Sulfoksylater
Sulfonamider
Superfosfat
Supersulfatsement
Supper
Surfingbrett
Surstoff, se oksygen
Surstoffapparater
Suturmateriale, sterilt
(se kap 42, note 1 a.)
Suturnåler
Suturtråd, steril

Posisjon

Posisjon

47.03
28.30
28.32
48.05
47.04

Sylvinitt
31.04
(se kap. 31, note 4 Al.)
Symaskiner:
84.40
- til hefting av bøker
- andre
84.52
Symaskinmøbler
84.52
84.52
Symaskinraler
92.07
Synthesizere
Synåler, av jern eller stål
73.19
32.04
Syrefargestoffer
Syrer:
- enbasiske og deres forbindelser
29.15
29.17
- flerbasiske og deres forbindelser
- komplekse (se kap. 28, note 4)
28.11
- uorganiske, salter og persalter
28.42
derav
28.11
- andre uorganiske
29.18
- andre
Sytråd:
52.04
- av bomull
- av syntetiske eller kunstige
filamenter
54.01
- av syntetiske eller kunstige
stapelfibrer
55.08
94.05
Søkelys
kap. 71
Sølv og varer derav
71.06
Sølv, pulverisert
26.16
Sølvmalm
28.43
Sølvnitrat
01.06
Sølvrev, levende
Sølvrevskinn
43.01 - 43.03
07.14
Søtpoteter
Søyler:
73.08
- av jern eller stål
76.10
- av aluminium
96.04
Såld, hånd84.32
Såmaskiner
34.01
Såpe (se kap 34, note 2)
34.01
Såpepulver, parfymert

29.08
29.04
28.31
29.35
31.03
25.23
21.04
95.06
90.19
30.06
90.18
30.06

Svamper:
- naturlige
05.09
- av plast
39.26
Svampgummi
kap 40
Sveiseapparater:
85.15
- elektriske
84.68
- gass84.68
Sveisebrennere
83.11
Sveiseelektroder
84.68
Sveisemaskiner, gassSveisepulver og sveisepasta
38.10
66.02
Sveper
Sverte, se trykksverte
65.07
Svettereimer
Sviller av :
86.10
- betong (se kap. 86, note 1 a.)
73.02
- jern eller stål
44.06
- tre
01.03
Svin, levende
15.01
Svinefett
12.09
Svingelfrø
84.83
Svinghjul
85.11
Svinghjulsmagneter
84.26
Svingkraner
70.09
Svingspeil (se kap 94, note 1 b.).
94.01
Svingstoler med høyderegulering
08.13
Svisker, tørkede
25 03, 28.02
Svovel
28.11
Svoveldioksid
29.30
Svovelforbindelser, organiske
Svovelkis:
26.01
- røstet
25.02
- urøstet
28.07
Svovelsyre
Syenitt, se labrador
48.18
Sykehusartikler av papir
94.02
Sykesenger med mekanisk utstyr
29.02
Syklaner
29.02
Syklener
Sykler
87.11
- med hjelpemotor
87.12
- uten motor
29.06
Sykloheksanol
Sykloterpener
29.02
87.14
Sykkeldeler
83.06
Sykkelklokker
85.12
Sykkellykter
42.02
Sykkelvesker
Sylinderlåser
83.01
84.42
Sylindrer for grafisk bruk
20.07
Syltetøy
-

71.13
Tablettdåser (se kap 71, note 8 b.)
Tablettrør:
76.12
- av aluminum
70.10
- av glass
85.31
Tablåer, elektriske
90.29
Tachometre
90.15
Tachymetre
22.08
Taffi a
05.03
Tagl
Tak og taksperrer:
76.10
- av aluminium
73.08
- av jern eller stål
79.07
Takbeslag av sink
39.18
Takkledning av plast
Takrenner og tilbehør dertil:
39.25
- av plast
79.07
- av sink
90.29
Taksametre
44.18
Takspon
68.10, 69.05
Takstein
(se kap. 25, note 2 e.)
Takvifter sammenbygd med
84.14
elektromotor
15.02
Talg
15.03
Talgolje
84.25
Taljer
25.26
Talkum (se også kosmetikk)
Tallerkener:
48.23
- av papir eller papp
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- av plast
39.24
Tallium og varer derav
81.12
Tallolje
38.03
Talloljefettsyre
15.19
Talloljebek
38.07
Tall, av uedelt metall
83.10
Tamponger av papirmasse
48.18
Tangaske
26.21
Tangeriner, se mandariner
Tang
12.12
Tangmel
12.12
Tanker:
- av aluminium
76.11, 76.12
- av jern eller stål
73.09, 73.10
- av plast o/300 1.
39.25
Tanks
87.10
Tankskip
89.01
Tankvogner for jernbaner eller
sporveger
86.06
Tannbørster
96.03
Tannfyllingsmaterialer
30.06
Tannhjul
84.83
Tannhjulsskjære- eller tannhjulsetterbehandlingsmaskiner
84.61
Tannhjulsutvekslinger
84.83
Tannhjulsveksler med fri inngående
aksel
84.83
Tannhygienepreparater
33.06
Tanninderivater
32.01
Tanniner
32.01
Tannkrem
33.06
Tannlegebor
90.18
Tannlegegips
34.07
Tannlegestoler
94.02
Tannlegeunits
90.18
Tannpleiemidler
33.06
(se kap. 34, note I c.)
Tannpulver og -pasta
33.06
Tannsement
30.06
Tannskinner av jern eller stål
73.02
Tantal og varer derav
81.03
Tantalmalm
26.15
Tapeter og liknende veggkledning
48.14
(se kap. 48, note 8)
Tapetråpapir
48.02
Tapioka og tapiokaerstatninger
19.03
Tapisserier, håndvevde
58.05
Tappekraner
84.81
Tapphullsskjæremaskiner
84.65
Tare
12.12
Taremel
12.12
Tarmer:
- av dyr
05.04
- av papir
48.23
- av plast
39.17
- varer av
42.06
Tarmstrenger
42.06
Tau :
76.14
- av aluminium
- av jern eller stål
73.12
- av kopper
74.13
- av tekstilmateriale
56.07
Taubaner
84.28
84.79
Taufremstillingsmaskiner
(se kap. 84, note 7)
Tauskiver
84.83
Tauverk:
56.07
- sammenlagt kabelgarn
- utslitte varer av
63.10
Tavler, skrive- og tegne96.10

Te
Teaterkulisser, malte
Teatre, omreisende
Technetium (se kap 28, note 6 a.)
Teekstrakter, og -essenser samt
-konsentrater
Tegnebestikk
Tegnebord
Tegnebøker
Tegneinstrumenter
Tegnekritt
Tegnekull
Tegnemaskiner
Tegnestifter:
- av jern eller stål
- av kopper
Tegnetavler
Tegninger
Tekstbehandlingsmaskiner

Posisjon

Posisjon

09.02
59.07
95.08
28.44

Tereftalsyre og dens salter
29.17
Termografer
90.25
Termokopieringsapparater
90.09
Termometre
90.25
Termosflaskebeholdere av glass
70.12
Termosflasker o.l. samt deler
96.17
90.32
Termostater
84.81
Termostatventiler
Terpentinoljer
38.05
Terpineoler
29.06
Tetrehydrofuran
29.32
Tetrakloretylen
29.03
Tetrakteapparater, elektriske
85.16
Tetratiocyanodiamminokromater
(reineckater) (se kap. 28, note 2 d.). . 28.42
Tetningsmidler
32.14
Tetningsmidler for hermetikkbokser .. 40.05
Thioplast, se gummi, syntetisk
Thorium og dets forbindelser
28.44
Tidskontrollur
91.06
Tidsskrifter
49.02
Tidsstemplingsur
91.06
Tidsstrombryter
91.07
Tilberedningsmaskiner for matvarer .. 84.38
Tilhengere
87.16
Tilsetningspreparater til mineraloljer . 38.11
Timian
09.10
Timoteifro
12.09
Tinn og varer derav
kap. 80
Tinnfolier
80.05
Tinnklorid
28.27
Tinnmalm
26.09
Tiocyanater
28.38
Tiocyansyre
28.11
(se kap. 28, note 2 a.)
Tiofosforsyreestere (fosfortioater)
29.20
Tiokarbonater
28.42
(se kap. 28, note 2 d.)
Tiosulfater
28.32
Titan og varer derav
81.08
Titanmalm
26.14
Titanoksider
28.23
Titokarbonater
28.42
Tjære (se også tretjære)
27.06
Tjæredolomitt
25.18
Tjæremakadam
25.17
Tjæresand
27.14
Toalettartikler:
- av glass
70.13
- av keramikk
69.12
- av plast
39.24
69.11
- av porselen
Toarettbørster
96.03
71.14
Toalettgarnityrer
(se kap. 71, note 9)
Toaletthåndklær
63.02
Toalettkofferter
42.02
Toalettpapir
48.18
Toalettpreparater
kap. 33
Toalettsåpe
34.01
33.03
Toalettvann
42.02
Toalettvesker
Tobakk, ubearbeidd
24.01
Tobakksekstrakter og -essenser
24.03
Tobakksindustrimaskiner
84.78
Tobis (industrifisk)
05.11
Toksiner
30.02
Toluen
29.02
Toluidiner og deres derivater
29.21
27.07
Toluol

21.01
90.17
90.17
49.03
90.17
96.09
96.09
90.17

73.17
74.15
96.10
97.01
84.69

Tekstilfibrer:
- syntetiske og kunstige:
filamenter
kap. 54
stapelfibrer
kap 55
- vegetabilske, andre
kap. 53
85.45
Tekstilhespemaskiner
Tekstilhjelpemaskiner og -apparater
84.48
Tekstilmaskiner
84.45 - 84.47
Tekstilmaterialer og varer derav
avsn. XI
58.02
Tekstilstoffer, tuftede
59.05
Tekstiltapet
56.04
Tekstiltråd, impregnert med gummi
Tekstilvarer
aysnitt XI
Telefaksapparater
85.17
Telefonapparater
85.17
Telefoni- og telegrafiutstyr
85.17, 85.25,
85.27
85.17
Telefonsentraler
85.20
Telefonsvarere
90.05, 90.13
Teleskoper
84.72
Tellemaskiner for mynt
Tellevekter
84.23
28.42
Tellurcyanater
(se kap. 28, note 2 d.)
28.42
Tellurkarbonater
(se kap. 28, note 2 d.)
63.06
Telt
Temperaturmålere, keramiske (seger38.23
kjegler) (se kap 38, note 2 e.)
86.02
Tendere
Tenger
82.03
90.21
Tenner, kunstige
96.13
Tennere (fyrtøy)
36.03
Tennhetter
Tenningsutstyr til forbrennings85.11
motorer
95.06
Tennisballer
95.06
Tennisracketer
Tennmagneter til forbrenningsmotorer
Tennmidler for krutt m.v .
Tennplugger
Tennspoler
Teodolitter
Tepper (se også golvtepper):
- brukte
- også med elektrisk oppvarming
(se kap. 85, note 1 a.)
- av filt

85.11
36.03
85.11
85.11
90.15
63.09
63.01
57.04
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romasslagg
(se kap. 31, note 3 A 1. og
kap. 26, note 1 c.)
Tomater:
- friske eller kjølte
- konserverte
Tomatketchup og annen tomatsaus ....
Tomatsaft (se kap. 20, note 4)
Topografiske kart
«Tops»

31.03

07.02
20.02
21.03
20.09
49.05
51.05
26.12
93.06

Toriummalm
Torpedoer
Torsk:
- fersk, ]kjølt
03.02
- fryst
03.03
- saltet, tørket, røykt
03.05
- fileter
03.04
- tilberedt
16.04
Torv, varer derav
68.15
Torv, torvstrø og -briketter
27.03
Torvtjære
27.06
Torvvok:s
27.12
Tracingpapir
48.06
Trafikkreguleringsutstyr
85.30
Traktorer (se kap. 87, note 2)
87.01
«Traktorer» til bruk på jernbane
perronger
87.09
Traktordeler
87.08
Traktorgravere
84.29
Traktorlastere
84.29
Tran
15.04
Tranchersakser
82.01
Tranebær, friske
08.10
Transformatorer
85.04
Transistorer
85.41
Transmisjonslkjeder av aluminium
76.16
Transmisjonslkjeder av jern eller stål .. 73.15
Transportbeholdere
86.09
Transportbånd:
- av aluminium
76.16
- av gummi (se kap. 40, note 8)
40.10
- av plast
39.26
- av tekstilmateriale
59.10
Transportører
84.28
Trappebeslag
83.02
44.18
Trapper av tre
Traversjern till jernbaner m.v
73.02
Traverskraner
84.26
Travertin
25.15
Tre og trevarer
kap 44
Tre:
- til farging eller garving
14.04
(se kap. 44, note 1 c.)
- til fremstilling av farmasøytiske
produkter m.v .
12.11
(se kap. 44, note 1 a.)
Trebearbeidingsmaskiner (verktøymaskiner)
84.65
Trehjulssykler for barn
95.01
Trekk til hodeplagg
65.07
Trekkbenker for metall
84.63
Trekkreimer
42.01
Trekkskiver
82.07
Trekkspill
92.04, 92.07
Trekkspilldeler, tilbehør
92.09
Trekkvogner til semitrailers
87.01
Trekreosot
38.07
Trekull
44.02

Posisjon

Trekull, aktivt
(se kap. 44, note 1 c.)
Trelast
Tremasse:
- halvkjemisk
- kjemisk, dissolvingmasse
- mekanisk

Tremel
Trerammer
Treningsdrakter •
- av trikotasje
- ellers
Treolje
Treskemaskiner
Treskruer
Tresliperisteiner
Treterpentin
Tretjære
Tretjæreoljer
Treull
Trietanolamin og dets salter
Trikloretylen
Trikoterte stoffer
Trinatriumfosfat
Trinser
Tripolyfosfat
Trippel
Trippel, varer av
Tromler:
- av jern eller stål
- av aluminium
Trommer
Trommeskinn

38.02
44.07, 44.09
47.05
47.02
47.01

44.04
44.14
61.12
62.11
15.15
84.33
73.18
68.04
38.05
38.07
38.07
44.05
29.22
29.03
kap. 60
28.35
83.02
28.35
25.12
69.01
73.10
76.12
92.06
92.09

(se kap 42, note 1 ij.)
Trommestikker
92.06
(se kap. 92, note 2)
Trompeter
92.05
84.27, 87.09
Trucker
Truser:
61.07, 62.07
- for herrer eller gutter
- for damer eller piker
61.08, 62.08
84.43
Trykkemaskiner
Trykkerisett for hånd
96.11
32.15
Trykkfarger
85.42
Trykkfilmkretser
(se kap. 85, note 4)
84.42
Trykkformfremstillingsmaskiner
84.42
Trykkformer for fotografisk bruk
90.26
Trykkmålere
96.06
Trykknapper
48.10
Trykkpapir
Trykkprøveapparater
90.24
Trykkregulatorer, automatiske
90.26
49.11
Trykksaker, reklame
(se kap. 49, note 5)
Trykte kretser
85.34
73.19
Trænåler
06.02
Trær, levende
Trøfler:
07.09
- friske eller kjølte
- konserverte (se kap. 7, note 2)
20.03
Tråbiler for barn
95.01
Tråd
av aluminium
76.05
81.10
- av antimon
-* av asbest
68.12
81.12
- av beryllium
- av bly
78.03
- av gallium
81.12
- av germanium
81.12

Posisjon

71.08
- av gull
av gull, plettert med platina eller
platinametall
71.11
- av gummi (se kap. 40, note 7)
40.07
av gummi, overtrukket med tekstilmateriale
56.04
81.12
av hafnium
81.12
av indium
72.17
av jern eller ulegert stål
- av jern eller stål til gjerder
73.13
- av kadmium
81.07
av kobolt
81.05
- av kopper
74.08
av kopperlegeringer
74.08
av krom
81.12
72.29
av legert stål
81.04
- av magnesium
- av mangan
81.11
av metall plettert med platina eller
platinametall
71.11
av molybden
81.02
av nikkel
75.05
av niob (kolumbium)
81.12
av platina eller platinametaller
71.10
81.12
av rhenium
72.23
av rustfritt stål
av sink
79.04
71.06
av solv
av wily, plettert med platina eller
platinametaller
71.11
av tallium
81.12
- av tantal
81.03
av tinn
80.03
81.08
av titan
av uedelt metall, plettert med gull ... 71.09
av uedelt metall, plettert med sølv .. 71.07
av vanadin
81.12
- av vismut
81.06
av wolfram
81.01
81.09
av zirkonium
Traci:
- elektrisk isolert
85.44
83.11
- med flussmiddel
83.11
- til metallsproyting
70.03, 70.05
Trådglass
Trådvoktere
84.48
T- skjorter, av trikotasje
61.09
Tuber av aluminium
76.12
Tunfisk (storje)
03.02, 03.03, 16.04
Tungdestillat
27.10
Tunge:
03.02
- fersk eller kjølt
03.03
- fryst
02.08
Tunger av dyr
25.11
Tungspat
28.45
Tungtvann (deuterimoksid)
Tunnelboremaskiner
84.30
84.06, 86.10
Turbiner
Turbojetmotorer
84.11
Turbopromotorer
84.11
49.11
Turistreklamematriell
(se kap. 49, note 5)
12.09
Turnipsfro
32.15
Tusj
96.08
Tusjpenner
Tvinger, magnetiske
85.05
Tvinnemaskiner for tekstil
84.45
Tyggegummi:
- med innhold av sukker
17.04
21.06
- uten innhold av sukker
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Tyll
58.04
Tynnfilmkretser
85.42
(se kap. 85, note 4)
Typer
84.42
Typesettemaskiner
84.42
Typestøpemaskiner
84.42
Tyttebær:
- friske
08.10
- fryste
08.11
Tyverialarmapparater
85.31
Tømmer
44.03
Tømmerkiler
82.01
Tonner av tre
44.16
Tønnebåndemner
44.04
Tønnestaver
44.16
Tørkeapparater
84.19
Tørkemaskiner:
- for flasker m.v .
84.22
- for tekstiler
84.51
Tørkesentrifuger for toy
84.21
Tørklær
62.13, 62.14
(se kap. 62, note 7)
Tørrdrakter for dykking eller
seiling
61.13
Tørrensemaskiner
84.51
Tørrfisk
03.05
Tørrgjær
21.02
Tørrsprit (se kap. 36, note 2 a.)
36.06
Tøyvaskemidler
34.02
Tårn:
- av aluminium
76.10
- av jern eller stål
73.08
Tårnkraner
84.26
Tåtesmokker (av gummi)
40.14

Uer, fersk eller kjølt
03.02
Ugrasbekjempende midler
38.08
Ugrasrensere
84.32
Ull:
- naturlig
kap 51
- glass70.19
- for parykkmakerarbeid
67.03
- slagg-, stein- og annen
mineralsk
68.06
Ullfett (rått)
15.05
Ullfettbek (se kap. 15, note 4)
15.22
Ultralyd lodde- og detektorapparater
90.14
Ultramarin
32.06
Underformer til hatter
65.07
Underholdningsartikler
95.05
Underlagsplater:
- av jern eller stål
73.02
- til støpeformer
84.80
Underlagsskiver av:
- aluminium
76.16
- jern eller stål
73.18
- kopper
74.15
Understell:
bil med førerhus
87.02-87.04
(se kap. 87, note 4)
bil med motor og
førerhus
87.02-87.04
(se kap. 87, note 4)
- bil - med motor
87.06
buss - med motor
87.06
til barnevogner
87.15
- til jernbane- og sporvogner
86.07
til luftfartøyer
88.03
- traktor - med motor
87.06
Undersøkelsesbord
94.02

Undertøy:
- trikotert
61.07, 61.08
- annet
62.07, 62.08
Undervisningsapparater, -modeller
og -instrumenter
90.23
Universalledd
84.83
kap 91
Ur
28.44
Uran
26.12
Uranmalm
91.13
Urarmbånd
91.14
Urdeler
31.02, 31.05
Urea
39.09
Ureaharpikser
29.24
Ureiner og deres derivater
91.14
Urfjærer
70.15
Urglass
Urinaler:
73.24
- av jern eller stål
69.10
- keramiske
91.11, 91.12
Urkasser
71.13
Urkjeder (se kap. 71, note 8 a.)
91.14
Urskiver
91.14
Ursteiner
91.08-91.10
Urverk
U-stål (kanalstål)
72.16
Utboremaskiner
84.59
Utenbordsmotorer
84.07
95.06
Utendørsspill
Utskjæringsmaterialer, arbeider
96 01, 96.02
derav
88.05
Utskytingsutstyr for luftfartøyer
Utsmykningsdetaljer til bygninger
39.25
av plast
96.18
Utstillingsfigurer
Utstillingsmodeller, -apparater og
90.23
-instrumenter
84.66
Utstyr til verktøymaskiner
Utstyrsgjenstander av keramiske
69.13
materialer
Utstyrsvarer av tekstil, brukte
63.09
V
Vafler og Vaffelkjeks (wafers) 19.05
Vaksiner
30.02
Vakuumformemaskiner
84.77
Vakuumpumper
84.14
Vakuumrør
85.40
Vakuumsalt
25.01
Valeriansyre
29.15
Valmuefrø
12.07
Valnøtter
08.02
Valsemaskiner
84.20, 84.30
Valser:
- til kalandrer o.l.
84.20
- til valseverk
84.55
Valseverk
84.55
Vanadium og varer derav
81.12
Vanadiummalm
26.15
Vanilje
09.05
Vanillin
29.12
Vann:
- destillert
28.51
- (også karbonisert)
22.01
- karbonisert og tilsatt smaksstoffer
22.02
Vanngass
27.05
Vanngassgeneratorer
84.05
Vannhjul
84.10
08.07
Vannmeloner
Vannpigmentfarger for lær
32.10
Vannrenseapparater
84.21
Vannski
95.06

Posisjon

Vannstoff, se hydrogen
84.10
Vannturbiner
Vanter:
42.03
- av lær eller kunstlær
62.16
- av tekstil
- av trikotasje
61.16
87.04
Varebiler
84.28
Vareheiser
Varmeapparater:
85.16
- elektriske
- av jern eller stål til
husholdningsbruk, ikke
elektriske
73.21
- av kopper, ikke elektriske
74.17
Varmebehandlingsmaskiner for
garn, tekstiler m.v .
84.51
(se kap. 84, note 2 d.)
Varmekatoderør
85.40
Varmekolber, elektriske
85.16
Varmemålere
90.26
Varmeposer med elektrisk oppvarming
(se kap. 85, note 1 a.)
Varmepumper
84.18
Varmevekslere
84.19
Varmtvannsberedere og -beholdere,
elektriske
85.16
Varmtvannsberedere,
84.19
ikke elektriske
27.12
Vaselin
34.02
Vaskehjelpemidler
Vaskemaskiner og -apparater
for jord, stein, malm etc
84.74
Vaskemaskiner:
84.50
- husholdnings- og vaskeri
- for garn, tekstilstoff eller
ferdige tekstilvarer
84.51
Vaskemidler
34.02
Vasker:
73.24
- av jern eller stål
69.10
- keramiske
Vatt, medisinsk
30.05
Vatt og varer derav
56.01
Veftspolemaskiner
85.45
44.01
Ved til brensel
Vegetabilske materialer:
- til utskjæring
96.02
14.02
- til stopning eller polstring
Vegetabilske produkter,
14.04
ikke ellers nevnt
Vegetabilske råstoffer til
14.04
farging eller garving
Veggfliser (keramiske)
69.07, 69.08
Veggkarter
49.05
Veggkledning:
48.14
- av papir eller papp
39.18
- av plast
(se også tekstiltapeter, kap. 59, note 3)
85.16
Veggovner
94.03
Veggseksjoner av tre
91.05
Veggur
Veggvifter sammenbygd med
84.14
elektromotor
Veghøvler, motordrevne
84.29
27.10
Vegolje
73.08
Vegrør (av jern eller stål)
Vegvalser, med egen
84.29
fremdriftsmotor
12.09
VeinfrO
84.83
Veivaksler
84.83
Veiver
Veker:
59.08
- til lamper, ovner, tennere etc.
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Posisjon
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- til lysfabrikasjon
59.08
- svovelimpregnerte
38.08
Vekkerur
91.05
Vekselstrømsgeneratorer
85.01
Vekselstrømsmotorer
85.01
Vekter
84.23, 90.16
Vektlodder
84.23, 90.16
Velgere:
- for sentralbord
85.36
- telefoniske eller telegrafiske
85 17
Velluktende stoffer, blandinger
33.02
Ventilasjonshetter
84.14
Ventiler, til rør, kjeler m v.
84.81
Verdipapirer
49.07
Verkstedbiler
87.05
Verkstedvogner til vedlikehold av
jernbaner eller sporveger
86.04
Verktøy:
- håndverktøy (-redskaper)
kap. 82
- deler til (se kap. 82, note 2)
- utskiftbart
82.07
Verktøyholdere
84.66
Verktøymaskiner:
- for bearbeiding med laser- eller
annen lysstråle
84.56
- for bearbeicling av metall .... 84.57- 84.63
- for bearbeiding av stein etc
84.64
- for bearbeiding av tre, kork etc
84.65
- for bearbeiding med ultralyd
84.56
- for bearbeiding med elektrisk
utladning
84.56
Verktøysett
82.06
Verktøyskaftemner av tre
44.04
Vermikulitt:
- ekspandert
68.06
- uekspandert
25.30
Vermut
22.05
Veskebøyler med lås
83.01
Vesker:
- med forstehjelpsutstyr
30.06
- til sportsartikler
42.02
(se kap. 95, note 1 d.)
Veterinærinstrumenter
90.18
Veterinærmedisin
kap. 30
Veterinærtran
15.04
Vetiverrotolje
33.01
Vevemaskiner (vevestoler)
84.46
Vevemaskiner, hjelpeapparater og
-maskiner til
84.48
Vevnader:
- av asbest
68.12
- av bomull
52.08 - 52.12
- i forbindelse med gummi
kap. 40
(se avsn. XI, note 1 ii.)
- av glassfibrer
70.19
- av grove dyrehår eller tagl
51.13
- av jute
53.10
- av kunstig filamentgarn
54.08
- av kunstige stapelfibrer
55.16
- av kunstig strå, plastmonofilamenter og plaststrimler
kap 39 og 46
(se avsn. XI, note 1 g.)
- av lin
53.09
- av metalltråd m.v. til klær, møbeltrekk o.1
58.09
- av papirgarn
53.11
- av silke
50.07
- med slipestoffer
68.05
- av syntetisk filamentgarn
54.07
- av syntetiske stapelfibrer
55 12- 55.15

- av ull eller fine dyrehår
51.11, 51.12
- av vegetabilske tekstilfibrer, ikke
ellers nevnt
53.11
Vevskjeer
84.48
Vevskytler
84.48
Videokameraopptakere
85.25
Videomonitorer og videoprojektorer 85.28
Videospill
95.04
Videospillere
85.21, 85.28
Vidjer til kurvmakerarbeider
14.01
Vifteovner
85.16
Vifter, sammenbygd med elektromotor 84.14
Vikker
12.14
Vikleapparater for tråd til elektriske
spoler
84.79
Vimpler (se kap. 95, note 1 f.)
kap. 63
Vin (av druer)
22.04
Vinberme
23.07
Vindruer
08.06
Vindusbeslag
83.02
Vinduspapir
48.14
Vinduspussere, elektriske til motorkjøretøyer
85.12

- av trikotasje
61.1f
62.16
- av annet tekstilstoff
Vulkaniseringsakseleratorer, tilberedt 38.12
Væskeelevatorer
84.13
Væskemålere
90.28
Væsker for avising
38.20
Væskerense- og filtreringsapparater 84.21
84.24
Væskespredningsapparater
kap. 93
Våpen og deler
Våpen til militær bruk
93.01
kap. 95
Våpen, leketøys(se kap. 93, note 1 e.)
Våtdrakter for dykking eller seiling .... 61.13

Vindusrammer og vinduskarmer:
- av aluminium
76.10
- av jern eller stål
73.08
- av kopper
74.19
- av plast
39.25
44.18
- av tre
Vindusskodder av plast
39.25
Vindusutstillingsgjenstander,
bevegelige
96.18
Vinflasker
70.10
Vingjær
21.02
Vinkelmålere
90.17
Vinkelslipemaskiner
85.08
Vinpresser
84.25
Vinsjer
84.25
Vinstein, rå
23.07
Vinsyre og salter derav
29.18
Vinylacetat
29.15
Vinylacetatpolymerer
39.05
Vinylklorid (kloretylen)
29.03
Vipper til start, og tenningsutstyr
85.11
Viskelær
40.16
Viskosesvamper
kap 39
Viskositetsmålere
90.27
Vismut og varer derav
81.06
Vismutkarbonat
28.36
Visper
82.05, 96.03
Vitaminer
29.36
Vognbelger til jernbane- og sporvogner (se kap. 86, note 2 d.)
86.07
Vognbuffere til jernbane- og sporvogner (se kap. 86, note 2 d.)
86.07
Vogner for jernbane eller sporveger
86.03
Voks
- til dentalbruk
34.07
- insektvoks
15.21
- kunstig
34.04
- mikrokrystallinsk
27.12
- mineralsk
27.12
- reststoffer
15.22
34.04
- tilberedt
27.12
- torv- varer av (formede eller utskårne)
96.02
- vegetabilsk
15.21
Votter:
- av lær eller kunstlær
42.03

Wafers
Whisky
Whitecoatskinn (sel), rå
White spirit
Wienerbrød
Wilkings
Witheritt, også brent
Witloof»-salat (julesalat)
Wolfram og varer derav
Wolframater
Wolframmalm
Wormgut

Xantater
Xylen (xylol)
Xylidin og salter derav
Xylofoner
Xylol (xylen)

19.05
22.08
43.01
27.10
19.05
08.05
25.11
07.05
81.01
28.41
26.11
50.06

29.30
27.07, 29.02
29.21
92.06
27.07, 29.02

Y
Yoghurt
Ytterdører av tre
Ytterfrakker:
- for herrer eller gutte
- for damer eller piker
Yttersåler til fottøy
Yttrium
Yttrium, forbindelser av

Zirkonium og varer derav
Zirkoniummalm
Zirkoniumdioksid

04.03
44.18
61.01, 62.01
61.02, 62.02
64.06
28.05
28.46

81.09
26.15
28.25

82.01
Økser
22.03
01 av malt
70.10
ølflasker
71.13, 71.17
Øreringer
(se kap. 71, note 8 a.)
Ørevarmere med elektrisk oppvarming,
se kap. 85, note 1 a.
Ørret, se Aure
82.15
Øser
Østers:
16.05
- tilberedt, konservert
03.07
- ellers
29.37
Østrogener
37.01, 37.02
Øyeblikksfilm, ueksponert

158
Posisjon
Posisjon

Øyenbryn
Øyenbrynstifter
Øyensminke
Øyenvippebørster
Øyenvipper
Oyepal
Øyeskruer:
- av jern eller stal

67.04
33.04
33.04
96.03
67.04
05.11
73.18

- av kopper
øyne:
- kunstige, for mennesker
- kunstige, andre

74.15
90.21
70.18

A
Ål:
- levende

03.01

Posisjon

- fersk eller kjølt
Ålegras
Åndedrettsapparater
Årbøker utgitt av meringsorganisasjoner
Årer av tre

03.02
14.02
90.19
49.11
kap. 44
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ENDRINGER I DEN STATISTISKE VAREFORTEGNELSE
FRA 1.JANAUR 1991

Varenr.
utgår

Nytt nr.
med innhold som
for

Nytt nr.
med nytt
innhold

Tidligere
nr.med nytt Mengdeenhet
innhold
kg

0304.1005
" 1008

-

0304.1009

(

Merknader

SS

SS

" .2008

Tidl. inkludert i
varenr. 0304.2009

0304.2009
0801.1001
" 1009

0801.1000
r

0803.0000

1108.1100

" 1200

VI

{

f

0803.0001
" 0002
1108.1101

'I

fl

1201
1209

VI

1401
1409

VI

" 1990

1991
1999

8471.2000

[8471.2001
•
2009

" 1400

" 9100

PS

" 9300

SI

9101
9109
9301
9302
9309

kg/stk
11
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Varenr.
utgår

Nytt nr.
med innhold som
for

Nytt nr.
med nytt
innhold

8506.1104
8506.1109
1108

" 2009

It

8517.81011}
8109

Tidligere
nr.med nytt Mengdeenhet
innhold

kg/stk

2002
2008

8517.8100
It
It

8200

8524.9002
8524.9009
9003
9008

8201
8209

kg
ti
it

f8713.9001
8713.9000
" 9009

kg/stk

9506.1101
" 1102
1103
1109

kg/par

9506.1100

ii
ii

kg

Merknader

1 61
Vedlegg2

VARENUMMER SOM HAR ENDRET MENGDEENHET
FRA 1 JANUAR 1991
8506.1102
" 1103
1201
1209
1301
1309
1901
1909
2001
Is

fl

ti

8507.1000
" 2000
3000
4000
8000

kg, stk
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Tidligere utkommet på emneområdet
Previously issued

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen ISBN 82-537-1079-8 (SSH, nr. 26)

Statistisk varefortegnelse for

handelen
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B

96

1980

173

1981

247

1982

338

1983

432

1984

512

1985

582

1986

654

1987

750

1988

820

1989

882

1990

utenriks-

on the subject
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Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar 1990.
Emneinndelt oversikt
Publications issued by the Central Bureau of Statistics since I January 1990.
Survey arranged by subject matter
0. Generelle emner General subject
matters
Statistisk årbok 1990 Statistical Yearbook of
Norway. 1990-491s. (NOS B; 921) 80 kr
ISBN 82-537-2946-4

1. Naturressurser og naturmiljø Natural resources and environment
10. Ressurs- og miljøregnskap Resource and

environment accounts
Naturressurser og miljø 1989 Energi, fisk,
skog, jordbruk, luft, ressursregnskap og
analyser. 1990-136s. (RAPP; 90/1) 75 kr
ISBN 82-537-2918-9
Natural Resources and the Environment 1989
Energy, Fish, Forests, Agriculture, Air
Resource Accounts and Analyses. 1990-144s.
(RAPP; 90/1A) 75 kr ISBN 82-537-2931-6
12. Energi Energy

Energisubstitusjon i treforedlingssektoren/
Torstein Bye og Tor Arnt Johansen.
1990-40s. (RAPP; 89/22) 60 kr
ISBN 82-537-2873-5
19. Andre ressurs- og miljøemner Other

subject matters related to resources and
environment
SIMJAR 2 Simuleringsmodell for nitrogenavrenning i jordbruket Dokumentasjon/
Henning Høie, Bård Lian og Jon Age Vestøl.
1990-105s. (RAPP; 90/19) 75 kr
ISBN 82-537-2992-8
Utbyggingsregnskap Dokumentasjon av
metode og resultater fra prøveregnskap 1986
og 1987/Øystein Engebretsen. 1989-58s.
(RAPP; 89/6) 70 kr ISBN 82-537-2724-0

2. Sosiodemografiske emner Sociodemographic subject matters
21. Befolkning Population

Befolkningsstatistikk 1990 Hefte II Folkemengd 1. januar Population Statistics Volume II Population 1 January. 1990-148s.
(NOS B; 930) 55 kr ISBN 82-537-2965-0
Befolkningsstatistikk 1989 Hefte III
Oversikt Population Statistics Volume III
Survey. 1990-138s. (NOS B; 875) 55 kr
ISBN 82-537-2855-7
Befolkningsstatistikk 1990 Hefte III
Oversikt Population Statistics Volume III
Survey. 1990-136s. (NOS B; 950) 70 kr
ISBN 82-537-3003-9
Befolkningsstatistikk 1990 Hefte I
Endringstal for kommunar 1988-1990
Population Statistics 1990 Volume I
Population Changes in Municipalities.
1990-57s. (NOS B; 904) 45 kr
ISBN 82-537-2920-0
Belfolkningsstatistikk 1990 Hefte II
Folkemengd 1. januar Population Statistics
Volume II. 1990-148s. (NOS B; 930) 55 kr
ISBN 82-537-2965-0
Flytting og arbeidsmarked i fylkene
1972-1986/Lasse Sigbjørn Stambøl.
1990-111s. (RAPP; 90/10) 75 kr
ISBN 82-537-2935-9
International Migration to Norway, 1988
Report for the Continuous Reporting System
of Migration of OECD (SOPEMI)
Internasjonal flytting til Norge En rapport til
OECDs Continuous Reporting System of
Migration (SOPEMI)ILars Østby. 1990-66s.
(RAPP; 90/8) 70 kr ISBN 82-537-2928-6
Regionale arbeidsmarkeds- og
befolkningsframskrivingerrfor Skoglund,
Lasse S. Stambøl og Knut O. Sørensen.
1990-72s. (RAPP; 90/15) 70 kr
ISBN 82-537-2981-2
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Who has a Third Child in Contemporary
Norway? A Register-Based Examination of

25.

Socio-demographic Determinants/Øystein
Kravdal. 1990-100s. (RAPP; 90/6) 75 kr
ISBN 82-537-2919-7
22.

Barnehager og fritidshjem 1989
Kindergartens and Leisure Time Centres.
1990-65s. (NOS B; 937) 45 kr
ISBN 82-537-2977-4

Helseforhold og helsetjeneste Health
conditions and health services

Institusjoner for eldre 1989. Vedlegg om
institusjoner for barn og ungdom og
institusjoner for rusmiddelbrukere/
Espen Søbye. 1990-92 S. (RAPP; 90/22)
70 kr ISBN 82-537-3004-7

Dødsårsaker 1988 Hovedtabeller Causes of
Death Main Tables. 1990-172s.
(NOS B; 887) 65 kr ISBN 82-537-2878-6
Helseinstitusjoner 1988 Health Institutions.
1990-97s. (NOS B; 877) 45 kr
ISBN 82-537-2858-1

Sosialstatistikk 1988 Social Statistics.
1990-126s. (NOS B; 900) 55 kr
ISBN 82-537-2917-0

Helsetilstanden i Norge Status og
utviklingstrekk. 1990-95s. (RAPP; 9017)
70 kr ISBN 82-537-2924-3
Helsestatistikk 1988 Health Statistics.
1990-109s. (NOS B; 918) 55 kr
ISBN 82-537-2940-5

Klassifikasjon av sykdommer, skader og
dødsårsaker Norsk utgave av International
Classification of Diseases, Ninth Revision
(ICD-9). Revidert 1990. 1990-310s.
(SNS; 6) 100 kr ISBN 82-537-2966-9
Kommunehelsetjenesten Årsstatistikk for
1988. 1990-83s. (RAPP; 89/21) 70 kr
ISBN 82-537-2870-0
Kommunehelsetjenesten Årsstatistikk for
1989. 1990-81s. (RAPP; 90/18) 70 kr
ISBN 82-537-2990-1
Utsyn over helsetjenesten Endringer i
ressursbruk og aktivitet/Anders Barstad og
Arne S. Andersen. 1990-113s. (RAPP; 90/5)
75 kr ISBN 82-537-2914-6
23.

Utdanning og skolevesen Education and

educational institutions
Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september 1989 Educational Statistics Primary
and Lower Secondary Schools. 1990-90s.
(NOS B; 909) 45 kr ISBN 82-537-2927-8
Utdanningsstatistikk Universiteter og hOgskoler 1. oktober 1988 Educational Statistics
Universities and Colleges. 1990-150s.
(NOS B; 939) 55 kr ISBN 82-537-2980-4
Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1.
oktober 1988 Educational Statistics Upper
Secondary Schools. 1990-125s.
(NOS B; 912) 55 kr ISBN 82-537-2933-2

Sosiale forhold og sosialvesen Social
conditions and social services

Trygdestatistikk Uføre 1987 National
Insurance Disabled. 1990-169s.
(NOS B; 932) 60 kr ISBN 82-537-2968-5
26.

Rettsforhold og rettsvesen The law and
legal institutions
Kriminalstatistikk 1987 Criminal Statistics
1989-128s. (NOS B; 864) 55 kr
ISBN 82-537-2834-4
Kriminalstatistikk 1989 Criminal Statistics
1990-151s. (NOS B; 943) 55 kr
ISBN 82-537-2994-4
Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket
Reaksjoner Fengslinger 1988 Criminal
Statistics Crimes Investigated Sanctions
Imprisonments. 1990-129s. (NOS B; 886)
55 kr ISBN 82-537-2877-8
Sivilrettsstatistikk 1988 Civil Judicial
Statistics. 1990-46s. (NOS B; 881) 35 kr
ISBN 82-537-2866-2

3. Sosioøkonomiske emner
Socioeconomic subject matters
32. Arbeidskraft Labour
Arbeidsmarkedstatistikk 1989 Labour
Market Statistics. 1990-188s. (NOS B; 926)
60 kr ISBN 82-537-2951-0
Arbeidstilbudet i MODAG En analyse av
utviklingen i yrkesdeltakingen for ulike

sosiodemografiske grupper/Kjersti-Gro
Lindquist, Liv Sannes og Nils Martin Stolen.
1990-178s. (RAPP; 90/4) 85 kr
ISBN 82-537-2911-1
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33. LOnn Wages and salaries

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift
og industri 3. kvartal 1989 Wage Statistics
for Workers in Mining and Manufacturing.
1990-44s. (NOS B; 903) 35 kr
ISBN 82-537-2916-2

Indirekte personalkostnader i enkelte
tjenesteytende næringer 1988 Indirect
Labour Cost in Some Service Industries.
1990-43s. (NOS B; 922) 35 kr
ISBN 82-537-2947-2

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere
pr. 1. oktober 1989 Wage Statistics for Local
Government Employees. 1990-84s.
(NOS B; 935) 45 kr ISBN 82-537-2973-1

Lønnsstatistikk 1989 Wage Statistics.
1990-106s. (NOS B; 931) 55 kr
ISBN 82-537-2967-7

Lønnsstatistikk for statens embets- og
tjenestemenn 1. oktober 1989 Wage Statistics
for Central Government Employees. 1990-90s.
(NOS B; 913) 45 kr ISBN 82-537-2934-0

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet
1. september 1989 Wage Statistics for Bank
Employees. 1990-46s. (NOS B; 888) 35 kr
ISBN 82-537-2881-6
34.

Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig
tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1.
september 1989 Wage Statistics for
Employees in Business Services and in
Business, Professional and Labour
Associations. 1990-79s. (NOS B; 889) 45 kr
ISBN 82-537-2882-4

income and property
Individ, arbeid og inntekt En
fordelingsanalyse Individuals, Jobs and
Earnings A Study of Distribution.
1989-198s. (SOS; 72) 85 kr
ISBN 82-537-2850-6
Inntekts- og formuesstatistikk 1986 Income
and Property Statistics. 1990-204s.
(NOS B; 867) 65 kr ISBN 82-537-2837-9

Lønnsstatistikk for ansatte i
forsikringsvirksomhet 1. september 1989
Wage Statistics for Employees in Insurance
Activity. 1990-50s. (NOS B; 894) 35 kr
ISBN 82-537-2904-9

Inntekts- og formuesstatistikk 1987 Income
and Property Statistics. 1990-203s.
(NOS B; 885) 65 kr ISBN 82-537-2871-9

Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og
sosial omsorg 1. oktober 1989 Wage
Statistics of Employees in Health Services and
Sosial Welfare. 1990-115s.
(NOS B; 938) 55 kr ISBN 82-537-2978-2
Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og
restaurantdrift oktober 1989 Wage Statistics
for Employees in Hotels and Restaurants.
1990-49s. (NOS B; 911) 45 kr
ISBN 82-537-2930-8
Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1.
oktober 1988 Wage Statistics for Employees
in Publicly Maintained Schools. 1989-50s.
(NOS B; 846) 35 kr ISBN 82-537-2801-8
Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1.
oktober 1989 Wage Statistics for Employees
in Publicly Maintained Schools. 1990-47s.
(NOS B; 923) 45 kr ISBN 82-537-2948-0
Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1.
september 1989 Wage Statistics for
Employees in Wholesale and Retail Trade.
1990-135s. (NOS B; 907) 55 kr
ISBN 82-537-2923-5

Personlig inntekt og formue Personal

Skattestatistikk 1988 Oversikt over
skattelikningen Tax Statistics Survey of Tax
Assessment. 1990-105s. (NOS B; 940) 60 kr
ISBN 82-537-2986-3
35.

Personlig forbruk Personal consumption

Forbruksundersøkelse 1986-1988 Survey of
Consumer Expenditure. 1990-172s.
(NOS B; 919) 60 kr ISBN 82-537-2941-3

4. NæringsOkonomiske emner
Industrial subject matters
40. Generelle næringsøkonomiske emner

General industrial subject matters
Produktivitetsutviklingen i meierisektoren/Ann-Lisbet Brathaug og Anders
Harildstad. 1990-75s. (RAPP; 90/12) 70 kr
ISBN 82-537-2969-3.
Regnskapsstatistikk 1987 Industri og
varehandel Statistics of Accounts
Manufacturing, Wholesale and Retail Trade.
1990-148s. (NOS B; 873) 60 kr
ISBN 82-537-2851-4
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Regnskapsstatistikk 1988 Industri og
varehandel Statistics of Accounts
Manufacturing, Wholesale and Retail Trade.
1990-146s. (NOS B; 924) 60 kr
ISBN 82-537-2949-9
41.

Industristatistikk 1988 Hefte II Varetall
Manufacturing Statistics Volume II
Commodity Figures. 1990-172s.
(NOS B; 941) 60 kr ISBN 82-537-2987-1
Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1989
Statistikk og analyse Oil and Gas Activity
Statistics and Analysis. 1990-76s.
(NOS B; 891) 50 kr ISBN 82-537-2889-1

Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
Agriculture, forestry, hunting, fishing,
sealing and whaling
Fiske og oppdrett av laks mv. 1988 Fishing
and Rearing of Salmon etc. 1990-110s.
(NOS B; 906) 55 kr ISBN 82-537-2922-7

Olje- og gassvirksomhet 1. og 2. kvartal 1990
Statistikk og analyse Oil and Gas Activity
Statistics and Analysis. 1990-145s.
(NOS B; 928) 60kr ISBN 82-537-2962-6

Jaktstatistikk 1989 Hunting Statistics.
1990-58s. (NOS B; 936) 45 kr
ISBN 82-537-2976-6
Jordbruksstatistikk 1988 Agricultural
Statistics. 1990-153s. (NOS B; 884) 55 kr
ISBN 82-537-2869-7

42.

Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1990
Statistikk og analyse Oil and Gas Activity
Statistics and Analysis. 1990-68s.
(NOS B; 942) 50 kr ISBN 82-537-2989-8
43.

Bygge- og anleggsvirksomhet Building and
construction

Skogavvirkning til salg og industriell
produksjon 1988/89 Roundwood Cut for
Sale and Industrial Production. 1990-56s.
(NOS B; 915) 45 kr ISBN 82-537-2937-5

Byggearealstatistikk 1989 Building Statistics.
1990-74s. (NOS B; 902) 45 kr
ISBN 82-537-2915-4

Skogstatistikk 1988 Forestry Statistics.
1990-119s. (NOS B; 898) 55 kr
ISBN 82-537-2907-3

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1989.
1990-55s. (NOS B; 893) 50 kr
ISBN 82-537-2891-3

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen
1984-1987. 1990-38s. (RAPP; 90/11) 60 kr
ISBN 82-537-2944-8

Byggearealstatistikk 1. kvartal 1990.
1990-55s. (NOS B; 917) 50 kr
ISBN 82-537-2939-1

Veterinærstatistikk 1988 Veterinary
Statistics. 1990-84s. (NOS B; 880) 45 kr
ISBN 82-537-2865-4

Byggearealstatistikk 2. kvartal 1990.
1990-55s. (NOS B; 933) 50 kr
ISBN 82-537-2971-5

Oljeutvinning, bergverk, industri og
kraftforsyning Oil extraction, mining and
quarrying, manufacturing, electricity and gas
supply

Byggearealstatistikk 3. kvartal 1990.
1990-55s. (NOS B; 946) 50 kr
ISBN 82-537-2998-7
44.

Elektrisitetsstatistikk 1988 Electricity
Statistics 1990-93s. (NOS B; 908) 45 kr
ISBN 82-537-2925-1
Energistatistikk 1989 Energy Statistics.
1990-93s. (NOS B; 944) 55 kr
ISBN 82-537-2995-2
Industristatistikk 1987 Hefte II Varetall
Manufacturing Statistics Volume II
Commodity Figures. 1990-186s.
(NOS B; 876) 60 kr ISBN 82-537-2856-5
Industristatistikk 1988 Hefte I Næringstall
Manufacturing Statistics Volume I Industrial
Figures. 1990-160s. (NOS B; 914) 60 kr
ISBN 82-537-2936-7

Utenrikshandel External trade
Commodity List Edition in English of
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen
1990 Supplement to Monthly Bulletin of
External Trade 1990 and External Trade
1990 Volume I. 1990-135s. (NOS B; 883)
ISBN 82-537-2868-9
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen
1990 Tillegg til Månedsstatistikk over
utenrikshandelen 1990 og Utenrikshandel
1990 Hefte I. 1990-177s. (NOS B; 882)
ISBN 82-537-2867-0
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Utenrikshandel 1988 Hefte II External
Trade Volume II. 1990-377s. (NOS B; 872)
95 kr ISBN 82-537-2849-2
Utenrikshandel 1989 External Trade. 1990357s. (NOS B; 916) 95 kr
ISBN 82-537-2938-3
45.

5. Samfunnsøkonomiske emner
General economic subject matters
50.

Varehandel Internal trade

Fylkesfordelt nasjonalregnskapsstatistikk 1986
National Accounts Statistics by County.
1990-255s. (NOS B; 920) 70 kr
ISBN 82-537-2945-6

Varehandelsstatistikk 1988 Wholesale and
Retail Trade Statistics. 1990-79s.
(NOS B; 925) 45 kr ISBN 82-537-2950-2
46.

Informasjon om nasjonalregnskapet
Dokumentasjonsnotater, publikasjoner og
andre viktige referanser/Erling Joar Fløttum.
1990-41s. (RAPP; 90/9) 60 kr
ISBN 82-537-2932-4

Samferdsel og reiseliv Transport,
communication and tourism
Reiselivsstatistikk 1988 Statistics on Travel.
1990-127s. (NOS B; 866) 55 kr
ISBN 82-537-2836-0

Nasjonalregnskapsstatistikk 1987 National
Accounts Statistics. 1990-412s.
(NOS B; 878) 150 kr ISBN 82-537-2860-3

Samferdselsstatistikk 1988 Transport and
Communication Statistics. 1990-190s.
(NOS B; 879) 60 kr ISBN 82-537-2861-1

Nasjonalregnskapsstatistikk 1988 National
Accounts Statistics. 1990-394s.
(NOS B; 934) 150 kr ISBN 82-537-2972-3

Sjøfart 1989 Maritime Statistics. 1990-121s.
(NOS B; 927) 55 kr ISBN 82-537-2952-9

Økonomisk forskning og debatt. Utvalgte
artikler 1942-1989 av Odd Aukrust. 1990383s. (SOS; 75) 125 kr ISBN 82-537-2984-7

Veitrafikkulykker 1989 Road Traffic
Accidents. 1990-109s. (NOS B; 929) 55 kr
ISBN 82-537-2964-2
47. Tjenesteyting Services
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk
konsulentvirksomhet 1988 Architectural and
other Technical Services Connected with
Construction. 1990-46s. (NOS B; 895)
35 kr ISBN 82-537-2905-7
Bilverkstader mv. 1988 Reparasjon av
kjørety, hushaldningsapparat og varer for
personleg bruk Car Repair Shops etc.
Repair of Vehicles, Household Apparates and
Commodities for Personal Use. 1990-43s.
(NOS B; 899) 35 kr ISBN 82-537-2908-1
Tjenesteyting 1988 Eiendomsdrift ellers,
forretningsmessig tjenesteyting, utleie av
maskiner og utstyr, renovasjon og reingjøring,
vaskeri- og renserivirksomhet Services 1988
Other Real Services, Business Services,
Machinery and Equipment Rental and
Leasing, Sanitary and Similar Services,
Laundries, Laundry Services and Cleaning
and Dyeing Plants. 1990-77s. (NOS B; 896)
45 kr ISBN 82-537-2903-0

Nasjonalregnskap og andre generelle
samfunnsøkonomiske emner National
accounts and other general economic subject
matters

51.

Offentlig forvaltning Public administration
Aktuelle skattetall 1990 Current Tax Data.
1990-46s. (RAPP; 90/17) 60 kr
ISBN 82-537-2985-5
Skatter og overføringer til private Historisk
oversikt over satser mv. Årene 1975-1990.
1990-67s. (RAPP; 90/13) 50 kr
ISBN 82-537-2970-7
Strukturtall for kommunenes økonomi 1988
Structural Data from the Municipal Accounts.
1990-162s. (NOS B; 890) 60 kr
ISBN 82-537-2883-2
Strukturtall for kommunenes økonomi 1989
Structural Data from the Municipal Accounts.
1990-163s. (NOS B; 947) 60 kr
ISBN 82-537-3000-4

52. Finansinstitusjoner, penger og kreditt
Financial institutions, money and credit
Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld
overfor utlandet 1987 og 1988 Credit
Market Statistics Foreign Assets and
Liabilities. 1990-94s. (NOS B; 905) 45 kr
ISBN 82-537-2921-9
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Kredittrnarkedstatistikk Lån, obligasjoner,
aksjer mv. 1988 Credit Market Statistics
Loans, Bonds, Shares etc. 1990-100s.
NOS B; 897) 45 kr ISBN 82-537-2906-5
59. Andre samfunnsøkonomiske emner Other
general economic subject matters
Etterspørselen etter varige konsumgoder/Knut
A. Magnussen. 1990-78s. (RAPP; 90/16)
70 kr ISBN 82-537-2983-9
Husholdningens konsum av ikke-varige
konsumgoder. 1990-102s. (RAPP; 90/14)
75 kr ISBN 82-537-2979-0
Importmodellen i MODAG og KVARTS/
Ingvild Svendsen. 1990-54s. (RAPP; 90/20)
70 kr ISBN 82-537-2997-9
Nasjonale og regionale virkninger av ulike
utviklingslinjer i norsk jordbruk/
Ådne Cappelen, Stein Inge Hove og Tor
Skoglund. 1990-88s. (RAPP 90/3) 45 kr
ISBN 82-537-2890-5
Region-2 En modell for regionaløkonomisk
analyse/Knut 0. Sørensen og Jøran Toresen.
1990-76s. (RAPP; 90/2) 70 kr
ISBN 82-537-2880-8
Struktur og egenskaper ved en MSG-modell
med Armingtonrelasjoner/Erling Holmøy og
Tor Jakob Klette. 1990-99s. (RAPP; 89/23)
70 kr ISBN 82-537-2872-7

Vitskapsfilosofi og økonomisk teori
Philosophy of Science and Economic
Theory/Kjell Arne Brekke og Asbjørn
Torvanger. 1990-315s. (SOS; 73) 115 kr
ISBN 82-537-2857-3

6. Samfunnsorganisatoriske emner
Subject matters related to social
organisation
62. Politiske emner Politics
Endring og kontinuitet Stortingsvalget 1989.
1990-172s. (SOS; 74) 100 kr
ISBN 82-537-2963-4
Stortingsvalget 1989 Storting Election.
1990-154s. (NOS B; 910) 55 kr
ISBN 82-537-2929-4
69. Andre samfunnsorganisatoriske emner
Other subject matters related to social
organisation
Statistisk sentralbyrd Hovedtrekk i
arbeidsprogrammet for 1989. 1989-53s.
(RAPP; 89/5) 60 kr ISBN 82-537-2720-8
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Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS)
Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS)
Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet. Ajourført
mai 1989 Accounting System of the
National Accounts. Updated May 1989.
1989-95s. 45 kr ISBN 82-537-2792-5

" 2 Standard for næringsgruppering Standard
Industrial Classification. 1983-49s. 35 kr
ISBN 82-537-1891-8

3 Standard for handelsområder Etter
kommuneinndelingen pr. 1. januar 1989.
1989-39s. 35 kr ISBN 82-537-2806-9
It 4 Standard for kommuneklassifisering
Standard Classification of Municipalities.
1985-46s. 20 kr ISBN 82-537-2212-5

" 5 Standard for inndeling etter sosioøkonomisk
status Standard Classification of
Socioeconomic Status. 1984-32s. 12 kr
ISBN 82-537-2073-4

Nr. 6 Klassifikasjon av sykdommer, skader og
dødsårsaker Norsk utgave av International
Classification of Diseases, Ninth Revision
(1CD-9).
Systematisk del. Revidert 1990. 1990-310s.
100 kr ISBN 82-537-2966-9
Stikkordregister 1986 153s. 35 kr
ISBN 82-537-2350-4
-

" 7 Standard for utdanningsgruppering i offentlig
norsk statistikk Revidert 1989 Norwegian
Standard Classification of Education
Revised 1989. 1989-161s.
60 kr ISBN 82-537-2793-3
" 9 Internasjonal standard for varegruppering i
statistikken over utenrikshandelen
(SITC-Rev.3). 1989-96s.
55 kr ISBN 82-537-2741-0

Statistiske oversikter fra Norges utenrikshandel for utvalgte varenummer
Priser gjeldende fra oktober 1990
Bestilling av spesialrapporter skal normalt gjøres skriftlig og postadressen for slike henvendelser er:
Statistisk sentralbyrå; Utenrikshandel; Postboks 8133 Dep.,
N-0033 Oslo 1.
Kundetjenesten har telefon 02-86 47 52 eller 02-86 47 53. Besoksadresse er Skippergt. 15.
Bestillinger kan skje over telefaks 02-42 14 68 eller 02-86 49 73.

Vi kan nevne de viktigste mulighetene:
- Ferdige tabeller, levert på papir, tape eller diskett
- «Rådata» i form av datafiler på tape eller disketter
- Engangsoppdrag eller regelmessig tilsendt rapport
Rapportene kjøres normalt ca. 30 dager etter utgangen av rapporteringsmåneden.

Publikum kan bestille mange ulike typer spesialrapporter fra utenrikshandelen.

Priser, TYPE A VARELISTER. Priser for andre typer fås ved henvendelse til Statistisk sentralbyrå, Utenrikshandel.

VARELISTENE viser utviklingen fra januar og utover i året med
oppsummerte totaler frem til rapporteringsmåneden. Samtidig vil
tall for den aktuelle rapporteringsmåneden fremkomme. Som leveringsmedium kan velges 37,5 40 cm bredt listepapir, magnetbånd,
tapekassetter, 5 1/4" eller 3 1/2" disketter.

Bestilling skjer etter valg av VARENUMMER identiske med de som
brukes i Tolltariffen. Prisen avhenger av hvor mange slike varenummer som bes om. Ved bestilling må derfor oppgis følgende:
- Om INNFØRSEL- eller UTFØRSEL eller BEGGE deler ønskes.
- Om tall for hvert varenummer ønskes FORDELT PA LAND.
- Om mengdeoppgaver på de enkelte TOLLSTED ønskes.

Årlig abonnement beregnes som sum av 2. + 3. etter følgende oppsett:
1. Antall varenummer telles og dobles hvis både innførsel og utførsel ønskes.
2. Mengde og verdi for varenummer FORDELT PA LAND:
månedsoppgaver
kvartals-/tertialoppgaver
halvårsoppgaver
årsoppgaver
For TOTAL mengde og verdi på varenummer (UTEN LANDFORDELING):
månedsoppgaver
kvartals-/tertialoppgaver
halvårsoppgaver
årsoppgaver
For MENGDE-oppgaver FORDELT PÅ TOLLSTEDER:
kvartal
halvår, år

kr 66,00 pr. varenr. pr. år
kr 26,40 pr. varenr. pr. år
kr 13,20 pr. varenr. pr. år
kr 6,60 pr. varenr. pr. år
kr 22,00 pr. varenr. pr. år
kr 8,80 pr. varenr. pr. år
kr 4,40 pr. varenr. pr. år
kr 2,20 pr. varenr. pr. år
kr 26,40 pr. varenr. pr. år
som ved landfordeling.

3. Velg LEVERINGSMEDIUM etter følgende priser:
Magnetbånd og
tapekassetter

Levering hver maned
Levering hvert kvartal
Levering hver tertial
Levering hvert halvår
Levering hvert år

Kr 2838,Kr 1078,Kr 858,Kr 638,Kr 418,-

PC-disketter
5 114", 3 112"
1518 638 528 418 308,-

Listepapir
37-40 cm bredt

44,44,44,44,44,-

4. Det er satt en minimumspris pr. bestilling på 250 kroner.

Abonnement på de offisielle publikasjonene
Kontor for utenrikshandel er anvarlig for oppsett og det faglige inn- OVER UTENRIKSHANDELEN skje ved henvendelse til OPPLYSholdet i de offisielle publikasjonene. Derimot skal abonnement og NINGSKONTORET her i Statistisk sentralbyrå. Telefon hit er
kjøp av enkelteksemplarer av de offisielle publikasjonene i NOS- 02-86 49 64 eller 02-86 49 65. (Besøksadresse er Dronningensserien (Norges offisielle statistikk) og MANEDSSTATISTIKK gate 16, Oslo).

Statisffitk over u nrikshandOen
Abonnement på månedsheftet tegnes Statistisk sentralbyrå, Skippergata 15, Oslo-Dep., 0033 Oslo 1, eller hos bokhandlerne. Enkelthefter kan kjøpes på de samme steder.

tjenester finnes på foregående side eller aes ved henvendelse til Kontor for utenrikshandelsstatistikk i Statistisk sen-

De som er interessert i regelmessige oppgaver over innførselen eller utførselen av varer som ikke er tatt med i den ne
publikasjonen, eller som ønsker oppgaver over innførselen
eller utførselen av enkelte varer, kan tegne abonnement på
slike oppgaver i Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå utgir også årspublikasjonen UTENRIKSHANDEL, som gir oppgaver over innførselen og utførselen av de enkelte vareslag etter tolltariffens varenomenklatur med fordeling på opprinnelsesland/bestemmelsesland og samhandelen med de enkelte land fordelt
på vareslag. Publikasjonen utgis i kommisjon hos H.
Aschehoug & Co. og Universitetsforlaget, Oslo, og kan kjøpes hos bokhandlerne. Opplysninger om handelen med de
enkelte land fordelt på varegrupper etter FNs varenomenklatur (SITC) lages også som årshefter (Hefte 1 og 2). Innholdet i disse er nærmest identisk med innholdet i den tidligere NOS-publikasjonen Utenrikshandel, Hefte II, og er tilgjengelige ved Kontor for utenrikshandelsstatistikk.

Bestilling kan skje ved å oppgi varenummer slik produktene er inndelt i gjeldende tolltariff eller i Statistisk varefortegnelse. Kvartalsvise tall for mengder tolideklarert ved de enkelte tollsted kan også bestilles. Andre typer oppstillinger
over utenrikshandelen kan avtales spesielt.
Bestillinger bør være skriftlige, og noen priser på slike

tralbyrå.

s uke- og rn ° nedspubfika*ner
Abonnementsprisene for SSBs uke- og månedspublikasjoner for 1991 er:

Kr pr. år
Statistisk ukehefte
Statistisk månedshefte
Månedsstatistikk over utenrikshandelen
Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall
Økonomiske analyser
. ... . .. .. ... ..
.
Regionalstatistikk . .

. . . . . ...

..

ISBN 82-537-3005-5
ISSN 0800-904X

500,00
400,00
290,00
420,00
300,00
410,00

Kr pr. hefte
30,00
50,00
30,00
30,00
40,00

