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FORORD

SITC - Rev. 2 (Standard International Trade Classification) er tatt i bruk i norsk utenriks-

handelsstatistikk fra og med januar 1976 i tabeller og oppstillinger hvor varene er klassifisert i

henhold til SITC.

I norsk statistikk avviker vareklassifiseringen på noen få områder fra nivåene i den inter-

nasjonale standard. Oversikt over - avvikene er gitt i vedlegg 1.

Standarden ble publisert av FN i Statistical Papers Series P1,No. 34/Rev. 2, New York 1975.

Statistisk Sentralbyra, Oslo, 30. desember 1976

Odd Aukrust

Leif Skaug
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PRINSIPPER OG DEFINISJONER

L Det statistiske materiale

Statistikken over utenrikshandelen bygger på gjenparter av de administrative oppgaver som

Tollvesenet innhenter med hjemmel i tollovens §§ 32 og 40 og tollovforskriftenes kap. 5. Ved inn-

førsel av varer mottar Byrået således kopi av 'Tolldeklarasjon ved innførsel av varer", og ved ut-

førsel av varer en kopi av "Utforselsangivelse". Disse dokumenter fylles ut av henholdsvis importører

og eksportører og blir kontrollert ved tollekspedisjonsstedene. Oppgaver over import til og eksport

fra Norge, men utenfor Tollvesenets virkeområde, f.eks. import direkte til norsk kontinentalsokkel,

kjøp og salg av skip m.m. blir hentet inn ved bruk av spesielle spørreskjemaer med hjemmel i lov av

25. april 1907 nr. 2 med tillegg av 1. juni 1934 nr. 11 (Statistikkloven). Norskprodusert olje som

blir eksportert i rørledning til Teesside blir registrert på grunnlag av månedlige mengdeoppgaver

mottatt fra Oljedirektoratet. Verdien av oljeeksporten blir beregnet ved hjelp av blant annet "norm-

priser" fastsatt kvartalsvis av Industridepartementet.

2. Statistikkens omfang

Omfanget av statistikken er i det alt vesentlige fastlagt etter de retningslinjer som er

trukket opp av FN's statistiske kommisjon.

Fra og med 1959 gir statistikken oppgaver over generalhandelen mot i årene 1939-1958 spesial-

handelen. For 1939 ble varene også registrert etter generalhandelsprinsippet. Forskjellen mellom

spesialhandelen og generalhandelen består hos oss vesentlig i forskjellig behandling av varer som pas-

serer Norge via transittopplag eller frilager. I tidsrommet 1939-1958 ble bare den del av importen

som ble tatt inn i den fri omsetning fra slike lager, registrert som innførsel, samtidig som gjenut-

førsel fra lagrene ikke ble tatt med i utførselsstatistikken. Fra 1959 blir, som i årene for 1939,

med enkelte unntak alle fremmede varer som passerer transittopplag eller frilager tatt med i statis-

tikken. Når en ser bort fra tobakksvarer, øl og enkelte andre provianteringsvarer, betyr endringen i

registreringsmåten lite for sammenlikningen av statistikken for 1959 og seinere med tidligere stati-

stikk. I årene 1939-1958 ble den indirekte importen registrert på fortollingstidspunktet, mens regist-

reringen fra 1959, skjer på tidspunktet for innleggelsen på lager.

En del motorkjøretøyer ble imidlertid i perioden 1959-1975 fortsatt tatt med i statistikken

ved uttaket fra lager, men fra 1976 skjer registreringen som for andre varer ved innleggelse på lager.

Den del av importen som blir fortollet direkte, blir registrert på samme måte som tidligere.

Innførselen 	 omfatter således de varer som innføres direkte til bruk herilandet og

varer som legges inn pa transittopplag og frilager.

Innførselen av varer direkte til den norske kontinentalsokkelen blir fra 1977 innhentet ved

oppgaver fra operatørselskapene. Varer til sokkelen via norsk tollsted blir registrert på vanlig

måte.

Norskprodusert råolje som fra oktober 1975 er hjemfort fra Teesside er tatt med i statistikken

som import fra Storbritannia.

Følgende varer er for øvrig ikke tatt med i innførselen:

a) Varer i direkte transitt

b) Fiskefartøyers og fangstekspedisjoners fangst under norsk flagg

c) Norske varer i retur til leverandør i uforandret stand (reklamasjoner o. 	 og retur-
emballasje

d) Erstatningsleveranser

e) Lån

f) Vareposter (varenr.) av verdi under kr 200. For postsendinger er grensen kr 500

g) Reiseutstyr, flyttegods o.l.

h) Varer bestemt for det kongelige hus eller til bruk for fremmede makters representasjoner

i) Krigsmateriell til Forsvaret i henhold til militæravtaler
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j) Varer til vitenskapelig bruk, uten handelsverdi

k) Prover, gaver, reklamemateriell m.v. av mindre verdi

1) Gu-14ma4mi---quI4 .=-: 	 ea.

m) Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker og liknende, gyldige i Norge; papir for-
synt med slike merker; pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer; sjekk-
hefter og -blanketter

n) Bunkers

o) Proviant fra norske skip og fly

p) Varer innført til midlertidig bruk i samsvar med internasjonale overenskomster, f.eks.
yrkesutstyr, transportmidler, 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

Utførselen 	 omfatter utførsel av norske og fremmede varer fra den fri omsetning og

fra kredittopplag, transittopplag og frilager. Fra 1957 er fiske- og fangstprodukter levert direkte

fra fangstfeltene tatt med i statistikken. Utførselen omfatter også råolje levert direkte fra den

norske del av kontinentalsokkelen. Fra oktober 1975 blir oljen fra den norske del av kontinental-

sokkelen som transporteres i rørledning til Teesside i sin helhet registrert som eksport til

Storbritannia. Utstyr levert fra Norge til skip og fly under bygging for norsk regning i utlandet blir

også registrert i utforselsstatistikken. (Når skipene og flyene overtas, blir dette utstyr regnet

med i innførselsverdien som skal svare til den fulle verdi.)

I utførselen holdes folgende varer utenfor statistikken:

a) Varer i direkte transitt

b) Vareposter (varenr.) av verdi under kr 200. For postsendinger er grensen kr 500.
Gaver som postsending, uansett verdi

c) Utenlandske varer i retur til leverandør i uforandret tilstand (reklamasjoner o.1.) og
returemballasje

d) Erstatningsleveranser

e) Lån

f) Reiseutstyr, flyttegods o.l.

g) Varer til eget bruk ved norske stasjoner i utlandet

h) Krigsmateriell fra Forsvaret i henhold til militæravtaler

i) Varer til vitenskapelig bruk, uten handelsverdi

j) Prover, gaver, reklamemateriell m.v. av mindre verdi

k) Proviant, bunkers og utstyr til norske og utenlandske skip eller fly i norsk havn

1) Utstyr og andre varer til norske skip eller fly i utenriksfart

m) euiime4mt-lu 	 ter.;

n) Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempelmerker og liknende, gyldige i bestemmelseslandet;
papir forsynt med slike merker; pengesedler, aksjer, obligasjoner og liknende verdipapirer;
sjekkhefter og -blanketter

) Varer utført til midlertidig bruk i samsvar med internasjonale overenskomster, f.eks.
yrkesutstyr, transportmidler, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr til bruk ved
reportatjeoppdrag, utstyr til bruk ved internasjonale arrangementer, varer til demonstra-
sjon ved utstillinger og varemesser, instrumenter, apparater o.l. til bruk ved viten-
skapelige forsok, velferdsmateriell til skip i internasjonal trafikk

For 1936 ble 	 reparasjons- 	 og 	 foredlingshandelen 	 tatt med i

statistikken over utenrikshandelen med den "tillagte verdi", dvs. at bare selve reparasjons- og for-

edlingskostnadene ble tatt med i innforsels- og utforselsverdien. I årene 1936-1938 gikk reparasjons-

og foredlingshandelen inn i statistikken med sin "fulle verdi", dvs. den verdi varen hadde ved inn-

førselen eller utførselen. pa grunn av vansker med å få inn pålitelige oppgaver ble reparasjons- og

foredlingshandelen helt holdt utenfor statistikken i årene 1939-1945. I 1946 og 1947 ble den på ny

registrert med den tillagte verdi. Fra 1948 inngår reparasjons- og foredlingshandelen i statistikken

med den fulle verdi. Fra 1972 er reparasjonshandelen holdt utenfor statistikken, mens foredlings-

handelen fortsatt inngår med sin "fulle verdi" (se hefte II).
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3. Varegrupperingen

I årene 1939-1952 bygde varegrupperingen på "Minimum List of Commodities for International

Trade Statistics" utarbeidd av Folkeforbundets ekspertkomité for økonomisk statistikk. Fra 1953 ble

"Standard International Trade Classification" (SITC) utgitt av FN's statistiske kontor, lagt til grunn

ved grupperingen. I 1961-1975 følges SITC-Rev, og fra 1976 SITC-Rev. 2. (Se Statistical Papers,

Series M, No. 34.)

Fra 1959 følger den mest detaljerte varegrupperingen også Tollsamarbeidsrådets nomenklatur

(CCCN) med dens firesifrede posisjoner. Femte og sjette siffer følger vesentlig den felles nordiske

statistiske varefortegnelse, mens det sjuende siffer er en nasjonal oppdeling. I Utenrikshandel,

hefte 1,.er varene gruppert etter denne nomenklatur.

Den statistiske varefortegnelse er trykt i serien Statistisk Sentralbyrås Håndboker og er også

tatt inn i tolltariffen.

I Utenrikshandel, hefte II, er varene gruppert etter Standard International Trade Classification.

Tabell VIII i hefte II gir også import- og eksportdata etter tolitariffens detaljerte vareoppdeling

(bygd på CCCN) ordnet undergrupperav SITC.

4. .Mengdetall

Mengdetallene gjelder for innførte varer belagt med vekttoll, den fortollede mengde. For

andre innførte varer og for utførte varer er nettomengden oppgitt.

5. Verditall

Verdien av innførselen er oppgitt cif og verdien av utførselen fob norsk havn eller grense-

stasjon, eventuelt henholdsvis cif og fob ved operasjonsområdet innenfor den norske del av kontinental-

sokkelen. Verdien av olje eksportert i rørledning til Teesside beregnes ved hjelp av administrativt

fastsatte "normpriser".

6. Landgrupperingen

I alle tabeller med landfordeling er innførte varer fordelt etter produksjonsland og utforte

varer etter forbruksland. I tabell VII (hefte II) er innførselen fordelt både etter produksjonsland

og innkjøpsland og utforselen både etter forbruksland og salgsland.

Følgende definisjoner er brukt:

Produksjonsland 	 (opprinnelsesland) er for råvarer det land hvor varen er fram-

brakt, og for bearbeidde (herunder raffinerte) varer det land hvor varen har fått den form som den har

ved innførselen. Ompakking, sortering og blanding blir ikke regnet som bearbeiding (unntatt blanding

av te). Fra 1972 blir biler satt sammen ved samlefabrikk regnet som produsert i det land sammenset-

ningen foregår.

Forbruksland 	 er det land hvor varen vil bli brukt til det formål den er produsert

for, eller hvor den vil bli bearbeidd. I noen tilfelle er som forbruksland regnet det sist kjente be-

stemmelsessted. Ompakking, sortering eller blanding regnes ikke som bearbeiding.

Innkjopsland 	 er det land hvor selgeren av varen har sin forretning, eller - hvis

varen er kjøpt gjennom agent, kommisjonær e.l., som ikke selger for egen regning - det land hvor den

egentlige selger bor.

Salgsland 	 er det land hvor den utenlandske kjøper har sin forretning, eller - hvis

varen er solgt gjennom agent, kommisjonær e,1., som ikke kjøper for egen regning - det land hvor den

egentlige kjøper bor.

Landkoden er tresifret og er bygd opp slik at 1. siffer fra venstre angir verdensdelen.

Ellers er landene gruppert alfabetisk innen hver verdensdel.
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STANDARDENS OPPBYGGING

Standard International Trade Classification Revision 21) (SITC-Rev. 2) er en international

standard for gruppering av varer i utenrikshandelsstatistikken, utgitt av FN's statistiske kontor.

Den siste utgaven av denne standarden (Rev. 2) ble publisert i 1975 og tatt i bruk for klassifisering

i norsk utenrikshandelsstatistikk fra 1. januar 1976.

Varene i SITC-Rev. 2 er fordelt på 10 varesektorer (sections) som videre er delt opp i 63

hovedgrupper (divisions), 233 grupper (groups), 786 undergrupper (subgroups) og 1 924 vareposter

(items). Den fullstendige varekoden har 5 sifre og er bygd opp på denne måten:

= 	 varesektor

SS 	 = 	 hovedgruppe

SSS 	 = 	 gruppe

SSS S 	 = 	 undergruppe

SSS SS 	 = 	 varepost

Av de 786 undergruppene er 435 delt videre i 1 573 vareposter. De resterende 351 undergrup-

pene er ikke videre oppdelt i SITC-Rev. 2. 	 •

I den norske oversettelsen er den firesifrede koden (undergruppene) utelatt. I de 351 til-

fellene hvor undergruppene ikke er videre oppdelt i SITC-Rev. 2 er det i den norske oversettelsen

foyd til en null (0) som femte siffer. Disse undergruppene blir derfor i den norske oversettelsen å

betrakte som vareposter.

Etter hver femsifret SITC-Rev. 2 varepost er det angitt en kolonne for CCCN-posisjon. Denne

firesifrede koden refererer seg til posisjonene i Customs Co-operation Council Nomenclature (Toll-

samarbeidsrådets nomenklatur), som den norske tolltariffen bygger sin varegruppering på. Star det

"ex" foran denne koden, betyr dette at vareposten etter SITC-Rev. 2 består av deler av CCCN-posisjonen.

Mangler indikasjonen "ex" betyr dette at vareposten i SITC-Rev. 2 og CCCN-posisjonen er identiske.

På grunn av visse tolltekniske og praktiske problemer er det ved publisering av norsk stati-

stikk gjort visse avvik fra SITC-Rev. 2. Disse avvikene er listet opp i vedlegg 1.

Forkortelsen i.e.n. (ikke ellers nevnt) er en omsetting av den engelske forkortelse n.e.s. •

(not elsewhere specified).

INTERNASJONAL STANDARD FOR VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN OVER UTENRIKSHANDELEN

Oversikt over varesektorer og hovedgrupper

Vare- 	Hoved-
sektor 	 gruppe

0 	 MATVARER OG LEVENDE DYR

00 	 Levende dyr

01 	 Kjøtt og kjøttvarer

02 	 Meierivarer og egg

03 	 Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav

04 	 Korn og kornvarer

05 	 Frukt og grønnsaker

06 	 Sukker, sukkervarer og honning

07 	 Kaffe, te, kakao, krydderier og varer derav

08 	 F8rstoffer for dyr, unntatt umalt korn

09 	 Forskjellige matvarer

DRIKKEVARER OG TOBAKK

11 	 Drikkevarer

12 	 Tobakk og tobakksvarer

1) Se United Nations, Statistical Papers Series M, No, 34/Rev. 2.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN OVER UTENRIKSHANDELEN (forts.)

Oversikt over varesektorer og hovedgrupper forts.)

are- 	 ove
sektor 	 gruppe

2
	

RÅVARER, IKKE SPISELIGE, UNNTATT BRENSELSSTOFFER

21 	 Huder og skinn, rå

22 	 Oljefrø og oljeholdige frukter

23 	 Rågummi, også syntetisk og regenerert

24 	 Tømmer, trelast og kork

25 	 Papirmasse og papiravfall

26 	 Tekstilfibrer, unntatt ulltops, og varer derav

27 	 Rå gjodningsstoffer og rå mineraler, i.e.n.

28 	 Malmer og avfall av metall

29 	 Animalske og vegetabilske råvarer, i.e.n.

3 	 BRENSEL5STOFFER, SMØREOLJER, ELEKTRISK STROM M.V.

32 	 Kull, koks og briketter

33 	 Mineralolje og mineraloljeprodukter

34 	 Gass

35 	 Elektrisk strøm

4	 DYRE- OG PLANTEFETT, -OLJE OG VOKS

41 	 Dyrefett og -oljer

42 	 Plantefett og -oljer

43 	 Bearbeidd dyre- og plantefett, -olje og voks

5 	 KJEMISKE PRODUKTER I.E.N.

51 	 Organiske kjemiske produkter

52 	 Uorganiske kjemiske produkter

53 	 Farge- og garvestoffer

54 	 Medisinske og farmasøytiske produkter

55 	 Flyktige oljer, parfymestoffer,  toalett - , rengjørings - og pussemidler

56 	 Kunstgjødsel

57 	 Sprengstoffer og pyrotekniske artikler

58 	 Kunstharpikser og plast, cellulose estere og etere

59 	 Kjemiske produkter, i.e.n.

6 	 BEARBEIDDE VARER GRUPPERT HOVEDSAKELIG ETTER MATERIALE

61 	Lær, lærvarer og beredte pelsskinn

62 	 Gummivarer

63 	 Varer av tre og kork, unntatt møbler

64 	 Papir og papp og varer derav

65 	 Tekstilgarn, tekstilstoffer og tekstilvarer

66 	 Varer av ikke-metalliske mineraler

67 	 Jern og stål

68 	 Metaller, unntatt jern og stål

69 	 Varer av metaller, i.e.n.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN OVER UTENRIKSHANDELEN (forts.)

Oversikt over varesektorer og hovedgrupper (forts.)

are-
sektor

ove    

7
	

MASKINER OG TRANSPORTMIDLER

71 	 Kraftmaskiner og -utstyr

72 	 Maskiner for spesielle industrier

73 	 Metallbearbeidingsmaskiner

74 	 Andre industrimaskiner og utstyr, i.e.n.

75 	 Kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr

76 	 Telekommunikasjonsapparater og utstyr for opptak og gjengivelse av lyd

77 	 Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n.

78 	 Kjøretøyer for veg

79 	 Andre transportmidler inkl. skip

8 	 FORSKJELLIGE FERDIGE VARER

81 	 Sanitær-, varme- og lysutstyr, i.e.n.

82 	 Møbler og deler

83 	 Reiseeffekter, vesker o.l.

84 	 Klær og tilbehør til klær

85 	 Fottøy

87 	 Vitenskapelige og tekniske instrumenter og apparater, i.e.n.

88 	 Fotografiske og optiske artikler, i.e.n.; ur

89 	 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.

9 	 VARER OG TRANSAKSJONER, IKKE GRUPPERT ANDRE STEDER I SITC



001001
001.11
001.19
001.21
001.22
001.30
001.41

001.49

001.50

001.90

025 	 Egg

025.10 Egg med skall 	  ex 04.05
025.20 Egg uten skall 	  ex 04.05

HOVEDGRUPPE 03: FISK, KREPSDYR
OG BLØTDYR OG VARER DERAV

034 	 Fisk, fersk, kjølt eller fryst

034.10 Fisk, fersk eller kjølt, unn-
tatt fileter 	  ex 03.01

034.20 Fisk, fryst, unntatt fileter 	  ex 03.01
034.30 Fiskefileter, ferske eller

kjølte 	  ex 03.01
034.40 Fiskefileter, fryste 	  ex 03.01

•

035 	 Fisk, saltet eller i saltlake,
tørket eller røykt

035.01 Fiskemel til menneskeføde 	  ex 03.02
035.02 Tørrfisk og klippfisk  • ex 03.02
035.03 Fisk, saltet eller i saltlake . ex 03.02
035.04 Fisk, røykt   ex 03.02

036 	 Krepsdyr og bløtdyr, med eller
uten skall, ferske, kjølte,
fryste, saltet eller tørket;
krepsdyr med skall, kokt i
vann

036.00 Krepsdyr og bløtdyr, med eller
uten skall, ferske, kjølte,
fryste, saltet eller tørket;
krepsdyr med skall, kokt i
vann   03.03

037 	 Fisk, krepsdyr og bløtdyr, til-
beredt eller konservert i.e.n.

037.10 Fisk, tilberedt eller konser-
vert, i.e.n. (inklusive

	kaviar og kaviarerstatninger)
	

16.04
037.20 Krepsdyr og bløtdyr, tilberedt

	

eller konservert i.e.n. .....	 16.05

ex 02.01

ex 02.01

ex 02.01

ex 02.01

02.02

ex 02,01

ex 02.01
02.03

02.04

ex 02.06

ex 02.06

16.03

16.01

16.02
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INTERNASJONAL STANDARD FOR VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN OVER UTENRIKSHANDELEN (SITC-REV. 2) 1)

VARESEKTORER, HOVEDGRUPPER, GRUPPER OG VAREPOSTER

ex 01.02
ex 01.02
ex 01.04
ex 01.04

01,03

ex 01.05

ex 01.05

01.01

ex 01.06

CCCN--
osisjon

04.01
ex 04.02

ex 04.02

ex 04.02

ex 04.02

04.03

04.04

Levende dyr

Storfe, renrasede avlsdyr
Storfe, andre, levende 	
Sauer, levende 	
Geiter, levende 	
Svin, levende 	
Fjærfe, levende, av vekt pr.

stk. høyst 185 g 	
Fjærfe, levende, av vekt pr.
• stk. over 185 g 	
Hester, esler, muldyr og mul-

esler, levende 	
Levende dyr som hovedsakelig

blir brukt til menneskeføde,
i e  n 	

HOVEDGRUPPE 01: KJØTT OG
KJØTTVARER

011 	 Kjøtt og spiselig slakteavfall,
ferskt, kjølt eller fryst

011.11 Kjøtt av storfe, ferskt, kjølt
eller fryst, med bein 	

011.12 Kjøtt av storfe, ferskt, kjølt
eller fryst, uten bein 	

011.20 Kjøtt av sau og geit, ferskt,
kjølt eller fryst 	

011.30 Kjøtt av svin, ferskt, kjølt
eller fryst 	

011.40 Slaktet fjærfe og spiselig
slakteavfall av fjærfe, unn-
tatt lever 	

011.50 Kjøtt av hest, esel, muldyr og
mulesel, ferskt, kjølt eller
fryst  

011.60 Spiselig slakteavfall av dyr
som går inn under varepostene
001.10, 001.20, 001.30 og
001.50, ferskt, kjølt eller
fryst 	 OOOOOO

011.81 	 Lever av fjærfe ..... 	 ......

011.89 Kjøtt og spiselig slakteavfall
i.e.n., ferskt, kjølt eller
fryst  

012 	 Kjøtt og spiselig slakteavfall,
saltet i saltlake, tørket
eller røykt

012.10 Bacon, skinke og annet tørket,
saltet eller røykt svinekjøtt

012.90 Kjøtt og spiselig slakteavfall,
i.e.n., saltet, i saltlake,
tørket eller røykt 	

014 	 Kjøtt og spiselig slakteavfall,
tilberedt eller konservert,
i.e.n.; fiskeekstrakt

014.10 Kjøttekstrakter og kjøttsaft;
fiskeekstrakt 	

014.20 Pølser o.l. av kjøtt, flesk,
slakteavfall eller blod 	

014.90 Annet tilberedt eller konser-
vert kjøtt, flesk eller
slakteavfall 	

Mjølk og fløte

022.30 Mjølk og fløte, frisk, ikke
konsentrert eller sukret ....

022.41 Myse  
022.42 Mjølk i pulver eller som granu-

lat med høyst 1,5 vektprosent
fett 	

022.43 Mjølk og fløte, i pulver eller
som granulat. med over 1,5
vektprosent fett 	

022.49 Mjølk og fløte konservert,
kondensert eller tilsatt
stikker, i andre former enn
pulver eller som granulat

023 	 Smør

023.00 Smør

024 	 Ost og ostemasse

024 ...00 Ost og ostemasse

VARESEKTOR 0: 	 MATVARER OG LEVENDE DYR
	

022

HOVEDGRUPPE 00: LEVENDE DYR

Gruppe post
CCN- 	 Vare-Gruppeosisjon 	 •ost

1) Norsk oversettelse av FN's Standard International Trade Classification se Statistical Papers Series M, No. 34).
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CUCT17.=--
posisjonGruppe

041

post
CCCN- 	 Vare-
osisjon 	 Gruppe post     

HOVEDGRUPPE 04: KORN OG
KORNVARER

041 	 Hvete, umalt

041.10 Durumhvete, umalt  	 ex 10.01
041.20 Annen hvete, og blanding av

hvete og rug, umalt  
	

ex 10.01

042 	 Ris
042.11 Ris, uavskallet 	  ex 10.06
042.12 Ris, avskallet 	

 
ex 10.06

042.21 Ris, helt eller delvis malt,
polert og upolert (inkl. pre-
kokt ris) 	  ex 10.06

042.22 Brekkris 	  ex 10.06

Bygg, umalt

043.00 Bygg, umalt  
	

10.03

Mais, umalt

044.00 Mais, umalt  
	

10.05

Annet korn, umalt

045.10 Rug, umalt  	 16.02
045.20 Havre, umalt  	 10.04

	

045.91 Hirse, umalt   ex 10.07
045.92 Durra, umalt 	 . , 	  ex 10,07
045.99 Annet korn, umalt, i.e.n. 	 ex 10.07

046 	 Hvetemjøl og blandingsmjøl av
hvete og rug

046.01 Hvetemjøl og blandingsmjøl av
hvete og rug 	

 
ex 11.01

046.02 Hvetegryn (også i form av
pellets) 	  ex 11.02

047 	 Annet mjøl

047.01 Mjøl, unntatt hvetemjøl og
blandingsmjøl av hvete og rug ex 11.01

047.02 Gryn, også i form av pellets,
unntatt hvetegryn 	

 
ex 11.02

048 	 Kornvarer og varer av mjøl og
stivelse av frukter og grønn-
saker

048.11 Annet bearbeidd korn (f.eks.
valset, presset, polert, av-
skallet, grovknust, men ikke
videre bearbeidd); kornkimer,
hele, valsede, pressede eller
malte 	  ex 11.02

048.12 Næringsmidler tilberedt ved
oppusting eller steking av
korn ("puffed rice", "Corn
flakes" og liknende)  

	
19.05

048.20 Malt, også røstet, (herunder
maltmjøl)  

	
11.07

048.30 Makaroni, spaghetti og liknende
varer  

	
19.03

048.41 Brød, skipskjeks o.a. alminnelig
bakverk uten tilsetning av
sukker, honning, egg, fett,
ost eller frukt; alterbrød, 	 19.07
forsegl ingsoblater o.l  

	
19.06

048.42 Kaker, kjeks o.a. fint bakverk,
med eller uten innhold av
kakao  

	
19.08

043.80 Maltekstrakt; varer av mjøl,
stivelse eller maltekstrakt
til bruk som næringsmiddel
for barn, til diett etc.,
inneholdende mindre enn 50

	
19.01

vektprosent kakao  
	

19.02

HOVEDGRUPPE 05: FRUKT OG
GRØNNSAKER

054 	 Grønnsaker, friske, kjølte,
fryste eller midlertidig kon-
serverte; rotter, knoller og
andre spiselige grønnsak-
produkter i.e.n., friske
eller tørkede

054.10 Poteter, friske eller kjølte 	 ex 07.01
054.20 Bonner, erter, linser og andre

belgfrukter, tørkede, av-
skallede, også skrelte eller
splittede  	 07.05

054,40 Tomater, friske eller kjølte 	  ex 07.01
054.51 Lok, sjalottløk, hvitlok,purre

og andre lokaktige grønnsaker,
friske eller kjølte 	  ex 07.01

054.59 Andre grønnsaker, friske eller
kjolte, i e  n 	   ex 07.01

054.61 Grønnsaker, fryste  	 07.02
054.62 Grønnsaker, midlertidig konser-

vert i saltlake, svovelsyr-
lingvann eller liknende opp-
løsninger, men ikke spesielt
tilberedt for direkte forbruk 	 07.63

054.81 Manioka, arrow og salepprot,
jordskokker, sotpoteter og
andre lignende røtter og
knoller med høyt stivelse
eller inulininnhold, friske
eller tørkede, hele eller opp-
delte; sagomarg  	 07.06

054.82 Sukkerroer, også oppsnittede,
friske eller tørkede eller
pulveriserte; sukkerrør  	 12.04

054.84 Humle og humlemjøl  	 12.06
054.88 Grønnsakprodukter til menneske- 	 12.08

føde i e  n  	 12.05

056 	 Grønnsaker, rotter og knoller,
konserverte eller tilberedte,
Lein.

056,10 Grønnsaker, tørkede, dehydrerte
eller evaporerte, hele, opp-
delte, knuste eller pulveri-
serte, men ikke videre tilbe-
redt ,  07.04

056.43 Pulver, flokker og korn av
poteter  

	
11.05

056.45 Tapioka og sago; tapioka- og
sagoetterlikninger framstilt
av potetstivelse eller annen
stivelse  

	
19.04

056.49 Mjøl av belgfrukter som faller
inn under varepost 054.20
eller av frukter under gruppe
057; malt sago, manioka-,
arrow- og salepprot samtandre

	
11.03

malte ratter og knoller som
	

11.04
hewer under vareposten 054.81

	
11.06

056.51 Grønnsaker og frukt, tilberedt
eller konservert i eddik eller
eddiksyre, med eller uten
tilsetning av sukker, salt,
krydderier eller sennep  

	
20.01

056.59 Grønnsaker, tilberedt eller
konservert på annen måte enn
med eddik eller eddiksyre,
i e  n 

	
20.02

057 	 Frukt og netter, unntatt olje-
netter, friske env tørkede

057.11 Appelsiner, friske eller tørkede ex 08.02
057.12 Mandariner. ,(inkl. tangeriner og

satsumas'); clementiner og
liknqpde krysninger av sitrus-
frukter, friske eller tørkede ex 08.02

043

044

045
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GruppeGruppe post
are- 	 CCCN--

osisjon

ex 08.02

ex 08.02

ex 08.02
ex 03.01
ex 08.06
ex 08.04
ex 08.04

08.03

ex 08.01

ex 08.01

ex 08.01

ex 08.05

ex 08.05

ex 08.05
ex 08.06

08.07
08,08

ex 08.01
ex 08.01

058 	 Frukt, tilberedt eller konser-
vert

Frukt, fruktskall og plante-
deler, kandisert, glassert
eller på liknende måte tilbe-
redt med sukker 	

Syltetøy, fruktgelé, marmelade,
fruktpuré og fruktpasta fram-
stilt ved koking, også tilsatt
sukker 	

Appelsinsaft 	
Grapefruktsaft 	
Saft av andre sitrusfrukter ..
Ananassaft 	
Tomatsaft 	
Annen frukt eller grønnsaksaft
Blandinger av frukt-eller grønn-

saksaft 	
Frukter (også kokte) i fryst

tilstand, uten tilsetting av
sukker  	 08.10

	

Frukter, fryste, tilsatt sukker 	 20,03
Frukter, midlertidig konservert

(f.eks. med svoveldioksydgass,
i saltlake, svovelsyrling-
vann eller andre konserverende
oppløsninger), men utjenelig
til direkte forbruk i den
foreliggende stand  	 08.11

058.64 Skall av meloner og sitrusfruk-
ter, friske, fryste, tørkede
eller midlertidig konservert
i saltlake, svovelsyrlingvann

	

eller liknende oppløsninger . 	 08.13
058.91 Ristede notter (også jordnøtter) ex 20.06
058.99 Frukt og notter, tilberedt eller

konservert, i.e.n., herunder
hermetisk frukt 	  ex 20.06

061 	 Sukker og honning

061.10 Roe- og rørsukker, uraffinert . ex 17.01
061.20 Roe- og rorsukker, raffinert 	 ex 17.01
061.50 Melasse, også avfarget  	 17.03
061.60 Naturlig honning  	 04.06

HOVEDGRUPPE 07: KAFFE, TE,
KAKAO, KRYDDERIER OG VARER
DERAV

071 	 Kaffe og kaffeerstatninger

071.11 Kaffe, rå, skall og hinner av
kaffe 	

071.12 Kaffe, brent 	
071.13 Kaffeerstatninger med innhold

av kaffe, uaMett blandings-
forhold  

071.20 Ekstrakter, essenser og konsen-
trater av kaffe og varer
framstilt på basis av disse;
brente sikorirotter og andre
kaffeerstatninger samt ek-
strakter, essenser og konsen-
trater av slike varer 	

Kakao

072.10 Kakaobønner, hele eller knuste,
rå eller brente 	

072.20 Kakaopulver, usukret 	
072.31 Kakaomasse, også av fettet 	
072.32 Kakaosmør 	

Sjokolade og andre nærings-
midler som inneholder kakao

073.00 Sjokolade og andre nærings-
midler som inneholder kakao .

074 	 Te og maté

074.10 Te 	

075 

074.20 Maté 	

Krydderier

Pepper av slekten Piper; kryd-075.10
derier av slektene Capsicum
og Pimenta 	

075,21 Vanilje 	
075,22 Kanel og kanelblomster 	
075.23 Nellik og nellikstilker 	
075.24 Muskat, muskatblomme og karde-

momme 	
075.25 Anis, stjerneanis, fennikel,

koriander, spisskommen, karve
og einerbær 	

075,26 Ingefær (unntatt ingefær kon-
servert i sukker eller sirup)

075.28 Timian, safran og laurbærblad
og andre krydderier 	

HOVEDGRUPPE 08: F&STOFFER FOR
DYR, UNNTATT UMALT KORN

081 	 Farstoffer for dyr (unntatt
umalt korn)

081.11 Halm og agner av korn, ubear-
beidd eller hakket 	

081.12 Kålrot, fôrbeter og andre Var-
rotter; høy, lucerne, klover,
esparsett, fôrkål, lupiner,
vikker og liknende fôrpro-
dukter 	

CCN--
osisjon

17.02

17.04

17.05

ex 09.01
ex 09.01

ex 09.01

21.01
ex 21.02

18.01
18.05
18.03
18.04

18.06

09.02
09.03

09.04
09.05
09.06
09.07

09.08

09.09

ex 09.10

ex 09.10

12.09

12.10

057.92
057.93
057.94
057.95
057.96
057.97

057.98
057.99

058.20

058.30

058.51
058.52
058.53
058.54
058.55
058.57
058.58

058.61

058.62
058.63

20.04

20.05
ex 20.07
ex 20.07
ex 20.07
ex 20.07
ex 20.07
ex 20.07

ex 20.07

057.21 Sitroner, friske eller tørkede
057.22 Grapefrukt, friske eller

tørkede 	
057.29 Sitrusfrukter, i.e.n., friske

eller torkede 	
057.30 Bananer, friske eller tørkede 	
057.40 Epler, friske 	
057.51 Druer, friske 	
057.52 Druer, tørkede (rosiner) 	
057.60 Fiken, friske eller tørkede
057.71 Kokosnotter, friske eller tør-

kede (unnt. kopra), med eller
uten skall 	

057.72 Paranøtter, friske eller tør-
kede, med eller uten skall 	

057.73 Akajunotter, friske eller tør-
kede, med eller uten skall 	

057.74 Mandler, friske eller tørkede,
med eller uten skall 	

057.75 Hasselnøtter, friske eller tør-
kede, med eller uten skall 	

057.79 Andre spiselige notter, friske
eller tørkede, med eller uten
skall 	

Pærer og kveder, friske 	
Steinfrukter, i.e.n., friske 	
Bær, friske 	
Ananas, friske eller torkede
Dadler, friske eller torkede
Avokados, mangos, guavas og

mangostan, friske eller.
tørkede 	  ex 08,01

Annen frisk frukt  	 08.09 	 072
Annen tørket frukt  	 08,12

062

Vare-
ost 

061.90 Annet sukker; sirup; kunst-
honning; karamell .....

Sukkertøy og andre sukkervarer

062.01 Sukkervarer uten innhold av
kakao 	

062.02 Sukker, sirup og melasse som
er tilsatt smaks- eller farge-
stoffer (unntatt sukret frukt-
saft) 	

073
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CCN--
osisjon Gruppe

pospost posisjon
Vare-Gruppe post 

081.19 Vegetabilske produkter til
dyrefôr i e  n  	 23.06

081.21 Kli og andre reststoffer av
mais eller ris 	  ex 23.02

081.22 Kli og andre reststoffer av
andre kornsorter 	  ex 23.02 	 111

081.23 Reststoffer av belgfrukter 	  ex 23.02

Oljekaker og andre reststoffer
etter utvinning av vege-
tabilske oljer:

081.31 - av soyabønner 	  ex 23.04
081.32 - av jordnøtter 	  ex 23.04
081.33 - av bomullsfro 	  ex 23.04
081.34 - av linfres 	  ex 23.04
081.35 - av solsikkefrø 	  ex 23.04
081.36 - av raps og ryps 	  ex 23.04
081.37 - av kokosnøtter (kopra) 	  ex 23.04
081.38 - av palmenetter og palmekjerner ex 23.04
081.39 - av andre oljefro og olje-

holdige frukter 	  ex 23.04
081.41 Mel og pulver av kjøtt og

slakteavfall, utjenelig til
menneskeføde; grakse 	  ex 23.01

081.42 Mel og pulver av fisk, krepsdyr
og bløtdyr, utjenelig til
menneskeføde 	  ex 23.01

081.92 Skall, hinner og avfall av
kakao  	 13.02

081.93 Roepulp, bagasse og annet av-
fall fra sukkerframstilling;
drank og annet avfall fra
bryggerier og brennerier;
reststoffer fra stivelses-
fabrikasjon og liknende
reststoffer 	 23.03

081.94 Vinberme; rå vinstein 	 ,......

• 	

23,05
081.99 Sukret dyrefôr; andre tilbe-

redte produkter av det slag
som brukes til dyrefôr  	 23.07

HOVEDGRUPPE 09: FORSKJELLIGE
MATVARER

091 	 Margarin og matfett

091.30 Smult, annet svinefett og fjær-
fefett, utpresset, utsmeltet
eller ekstrahert med løsnings-
middel  

	
15.01

091.41 Margarin 	
 

ex 15.13
091.49 Kunstsmult o.a. tilberedt mat-

fett, i e n 	
 

ex 15.13

098 	 Tilberedte matvarer i.e.n.

098.01 Homogeniserte, sammensatte
næringsmidler 	  ex 21.05

098.02 Ekstrakter, essenser eller
konsentrater av te eller
maté; varer framstilt på
basis av disse ekstrakter,
essenser eller konsentrater . ex 21.02

098.03 Sennepsmjøl og tillaget sennep 21.03
098.04 Sauser; andre tilberedte smaks-

stoffer  	 21.04
098.05 Supper og buljonger, flytende,

faste eller i pulverform 	  ex 21.05
098.06 Naturlig gjær og tilberedt

bakepulver  	 21.06
098.07 Eddik og eddikerstatninger 	 22.10
098.08 Spiselige produkter av animalsk

opprinnelse, i e  n  	 04.07
098.09 Tilberedte næringsmidler, i.e.n. 	 21.07

VARESEKTOR 1:

Alkoholfrie drikkevarer, i.e.n.

111.01 Vann, mineralvann og kar-
bonisert vann; is og snei

	
22.01

111.02 Limonade; mineralvann og kar-
bonisert vann tilsatt smaks-
stoffer samt andre alkohol-
frie drikkevarer som hører
inn under posisjon 20.07 .... 	 22.02

112 	 Alkoholholdige drikkevarer

112.11 Druesaft i gjæring eller med
,gjæring avbrutt på annen
måte enn ved tilsetting av
alkohol  	 22.04

112.12 Vin av friske druer; druesaft
med gjæring avbrutt ved til-
setting av alkohol  	 22.05

112.13 Vermut og annen vin av friske
druer tilsatt smaksstoffer .

•	

22.06
112.20 Andre gjærede drikkevarer

i.e.n. (f.eks. eplevin, pære-
vin og mjød)  	 22.07

112.30 01 framstilt av malt  	 22.03
112.41 Whisky 	  ex 22.09
112.42 Alkoholholdige drikkevarer fram-

stilt av vindestillat 	  ex 22.09
112.49 Destillerte alkoholholdige

drikkevarer, i e  n 	   ex 22.09

HOVEDGRUPPE 12: TOBAKK OG
TOBAKKSVARER

121 	 Tobakk, ubearbeidd, herunder
avfall

121.11 Tobakk, ikke strippet, varme-
tørket av virginiatypen 	  ex 24.01

121.19 Tobakk, ikke strippet, varme-
tørket, unntatt av virginia-
typen 	  ex 24.01

121.21 Tobakk, helt eller delvis
strippet, varmetorket, av
virginiatypen 	  ex 24.01

121.29 Tobakk, helt eller delvis
strippet, varmetørket, unn-
tatt av virginiatypen 	  ex 24.01

121.30 Avfall av tobakk 	  ex 24.01

122 	 Tobakk, bearbeidd

122.10 Sigarer og cherooter; sigarillos ex 24.02
122.20 Sigaretter   ex 24.02
122,30 Tobakk, bearbeidd (herunder

røyketobakk, skråtobakk og
snus); tobakksekstrakter og
tobakksessenser 	  ex 24.02

VARESEKTOR 2: 	RÅVARER, IKKE SPISELIGE, UNNTATT
BRENSELSSTOFFER

HOVEDGRUPPE 21: HUDER, SKINN
OG PELSSKINN, RA

211 	 Huder og skinn, unntatt pels-
skinn, rå

211.10 Huder av storfe og hest, (unn-
tatt kalveskinn), rå, også
spaltet 	  ex 41.01

DRIKKEVARER OG TOBAKK

HOVEDGRUPPE 11: DRIKKEVARER
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CCCN--
osisjon

211.20 Kalveskinn, rå, også spaltet 	 ex 41.01
211.40 Skinn av geit og kje, rå, også

spaltet 	  ex 41.01
211.60 Saue- og lammeskinn med ull

(unntatt astrakan, karakul,
persisk lam, breitschwanz
o.l.), rå, også spaltet 	  ex 41.01

211.70 Saue- og lammeskinn uten ull
(unntatt astrakan, karakul,
persisk lam, breitschwanz
o.l.), rå, også spaltet 	  ex 41.01

211.91 Klipp og annet avfall av lær,
pergament eller kunstlær, ikke
anvendelig til framstilling
av lærvarer; støv, pulver og
mel av lær  	 41.09

211.99 Huder og skinn, i.e.n., rå,
også spaltet 	  ex 41.01

212 	 Pelsskinn, uberedte (herunder
astrakan, karakul, persisk
lam, breitschwanz o.l.)

212.01 Minkskinn 	  ex 43.01
212.09 Andre uberedte pelsskinn 	  ex 43.01

HOVEDGRUPPE 22: OLJEFRØ OG
OLJEHOLDIGE FRUKTER

222 	 Oljeholdige frø og frukter til
utvinning av blote oljer

222.10 Jordnøtter, med eller uten skall ex 12.01
222.20 Soyabønner 	  ex 12.01
222.30 Bomullsfrø 	  ex 12.01
222.40 Solsikkefrø 	  ex 12.01
222.50 Sesamfrø 	  ex 12.01
222.60 Raps og ryps 	  ex 12.01

223 	 Oljeholdige fro og frukter til
utvinning av andre oljer

HOVEDGRUPPE 23: RÅGUMMI, OGSÅ
SYNTETISK OG REGENERERT

232 	 Naturlig gummilatex og natur-
gummi

232.01 Naturlig gummilatex, med eller
uten tilsetning av syntetisk
gummilatex, forvulkanisert

	naturlig gummilatex   ex 40.01
232.02 Naturgummi 	

 
ex 40.01

232.03 Balata, guttaperka o.l.
naturlig gummi 	

 
ex 40.01

233 	 Syntetisk gummilatex; syntetisk
gummi og regenerert gummi;
avfall og skrap av bløtgummi

233.11 Polybutadiene-styren latex, og-
så forvulkanisert 	

 
ex 40.02

233.12 Annen syntetisk gummilatex,
også forvulkanisert 	

 
ex 40.02

233.13 Polybutadien gummi (BR) 	  ex 40.02
233.14 Polyklorbutadien gummi (CR) 	

 
ex 40.02

233.15 Polybutadienstyren gummi (SBR)
	

ex 40.02
233.16 Butyl gummi (IIR) 	

 
ex 40.02

233.19 Annen syntetisk gummi; faktis
framstilt av oljer 	

 
ex 40.02

233.21 Regenerert gummi  
	

40.03

-Vare-Gruppe ost
CCCN--
osisjon

233.22 Klipp og avfall av bløtgummi;
skrap av bløtgummi, bare
anvendelig for gjenvinning av
gummi; pulver framstilt av
avfall eller skrap av bløt-
gummi  

	
40.04

HOVEDGRUPPE 24: TOMMER, TRE-
LAST OG KORK

244	 Kork, ubearbeidd og korkavfall

244.01 Naturlig kork, ubearbeidd,knust,
granulert eller malt, kork-
avfall  

	
45.01

244.02 Naturlig kork i form av blokker,
plater, eller strimler

	
45.02

245
	

Ved til brensel; trekull

245.01 Ved til brensel 	
 

ex 44.01
245.02 Trekull, også i form av bri-

ketter  
	

44.02

246 	 Kubb og cellulosetømmer

246 . .01 Cellulosetommer, rundt eller
splittet 	

 
ex 44.03

246.02 Cellulosetommer i form av flis
eller spon 	

 
ex 44.09

246.03 Treavfall, hvorunder sagflis 	
 

ex 44.01

247 	 Annet rundtommer og rått til-
skåret tommer

247.11 Sag- og finertommer av bartrær,
rundt, med eller uten bark .. ex 44.03

247.12 Sag- og finértommer av bartrær,
grovt tilhogd eller tilskåret
på to eller fire sider men
ikke videre bearbeidd 	  ex 44.04

247.21 Sag- og finértommer av lauvtrær,
rundt, med eller uten bark 	  ex 44.03

247.22 Sag- og finértommer av lauvtrær,
• grovt tilhogd eller tilskåret ex 44.04

247.90 Minetommer, props, paler,
stolper o.l. rund last 	  ex 44.03

248 	 Skåret eller høvlet trelast
og jernbanesviller av tre

248.10 Jernbane- og sporveissviller av
tre  	 44.07

248.21 Trelast av bartrær, sagskåret i
lengderetningen, knivskåret
eller skrellet, men ikke
videre bearbeidd, av tykkelse
over 5 mm 	  ex 44.05

248.22 Trelast av bartrær (herunder
usammensatte blokker, lister
og staver til parkettgolv),
høvlet, pløyd, falset eller
forsynt med fas, staff, kar-
niss o.l. men ikke videre
bearbeidd 	  ex 44.13

248.31 Trelast av lauvtrær, sagskåret
i lengderetningen, knivskåret
eller skrellet, men ikke
videre bearbeidd, av tykkelse
over 5 mm  	 ex 44.05

248.32 Trelast av lauvtrær (herunder
usammensatte blokker, lister
og staver til Parkettgolv)
høvlet, pløyd, falset eller
forsynt med fas, staff, karniss
o.l., men ikke videre bearbeidd ex 44.13

Vare-Gruppe ost

223.10 Kopra  
	

ex 12.01
223.20 Palmenetter og palmekjerner 4.0 ex 12.01
223.40 Linfrø  

	
ex 12.01

223.50 Ricinusfro  
	

ex 12.01
223.80 Oljeholdige frø og frukter

i e  n 	 ex 12.01
223.90 Pulver og mjøl av oljeholdige

fro og frukter, ikke avfettet
(unntatt sennepsfrø)  

	
12.02
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CaT7-17--
osisjon

Vare-Gruppe 	 ost
CCCN-
osisjon

Vare-Gruppe ost

265.91 Kokosfibrer og avfall  
	

ex 57.04
265.99 Andre vegetabilske tekstil-

fibrer, ubearbeidd eller be-
arbeidd, men ikke spunnet;
samt avfall av slike fibrer . ex 57.04

266 	 Syntetiske tekstilfibrer for
spinning, korte syntetiske
tekstilfibrer, ikke kardet,
kjemmet eller bearbeidd på
annen måte for spinning:

266.51 - Polyamidfibrer 	  ex 56.01
266.52 - Polyesterfibrer 	  ex 56.01
266.53 - Akrylfibrer 	  ex 56.01
266.59 - Andre korte, syntetiske fibrer ex 56.01

Endeløs fiberkabel til fram-
stilling av korte syntetiske
tekstilfibrer:

266.61 - av polyamidfibrer 	
 

ex 56.02
266.62 - av polyesterfibrer 	

 
ex 56.02

266.63 - av akrylfibrer 	
 

ex 56.02
266.69 - av andre syntetiske fibrer 	

 
ex 56.02

HOVEDGRUPPE 25: PAPIRMASSE OG
PAPIRAVFALL

251 	 Papirmasse og papiravfall

251.10 Avfall av papir og papp  
	

47.02
251.20 Mekanisk tremasse 	

 
ex 47.01

251.60 Dissolvingmasse 	
 

ex 47.01
251.71 Sulfatcellulose, ubleikt 	

 
ex 47.01

251.72 Sulfatcellulose, bleikt eller
halvbleikt, unntatt dissol-
vingmasse 	

 
ex 47.01

251.81 Sulfittcellulose, ubleikt 	
 

ex 47.01
251.82 Sulfittcellulose, bleikt eller

halvbleikt, unntatt dissol-
vingmasse 	

 
ex 47.01

251.91 Halvkjemisk tremasse 	
 

ex 47.01
251.92 Papirmasse av annet materiale

enn tre 	
 

ex 47.01

HOVEDGRUPPE 26: TEKSTILFIBRER,
UNNTATT ULLTOPS, OG AVFALL
DERAV

261 	 Natursilke

261.30 Råsilke (ikke tvunnet)  	 50.02
261.41 Silkekokonger, anvendelige til

avhesping  	 50.01
261.42 Silkeavfall (herunder silke-

kokonger ikke anvendelige til
avhesping, schappesilke,
bourettesilke og opprevne
filler)  	 50.03

263
	

Bomull

263.10 Råbomull (unntatt linters) ikke
kardet eller kjemmet  

	
55.01

263.20 Bomull-linters  
	

55.02
263.30 Bomullsavfall (herunder opp-

revne filler) ikke kardet
eller kjemmet  

	
55.03

263.40 Bomull, kardet eller kjemmet  
	

55.04

264 	 Jute og andre tekstilfibrer av
bast, ikke nevnt eller innbe-
fattet annet sted, ubearbeidd
eller bearbeidd, men ikke
spunnet; stry og avfall der-
av (herunder opprevne filler
og tau)

264.00 Jute og andre tekstilfibrer av
bast, ikke nevnt eller innbe-
fattet annet sted, ubeareidd
eller bearbeidd, men ikke
spunnet; stry og avfall der-
av (herunder opprevne filler
og tau)  

	
57.03

265 	 Vegetabilske tekstilfibrer (unn
tatt av bomull og jute) og
avfall av slike fibrer

265.11 Lin, ubearbeidd 	  ex 54.01
265.12 Lin, renset, heklet, eller be-

redt på annen måte, men ikke
spunnet 	  ex 54.01

265.13 Linstry- og avfall 	  ex 54.01
265.14 Rami, ubearbeidd eller bear-

beidd, men ikke spunnet, stry
og avfall  	 54.02

265.20 Hamp, ubearbeidd eller bear-
beidd,men ikke spunnet, stry
og avfall  	 57.01

265.40 Sisal og andre agave fibrer,
ubearbeidd eller bearbeidd,
men ikke spunnet, samt avfall
av slike fibrer 	  ex 57.04

265.50 Manilahamp, ubearbeidd eller
bearbeidd, men ikke spunnet;
stry og avfall av manila-
hamp  	 57.02

Syntetiske tekstilfibrer (korte
eller avfall) kardet, kjemmet
eller bearbeidd på annen
måte for spinning:

266.71 - polyamidfibrer 	  ex 56.04
266.72 - polyesterfibrer 	  ex 56.04
266.73 - akrylfibrer 	  ex 56.04
266.79 - andre korte syntetiske fibrer ex 56.04

267 	 Kunstige tekstilfibrer for
spinning, avfall av syntetiske
eller kunstige tekstilfibrer

267.11 Korte kunstige tekstilfibrer,
ikke kardet, kjemmet eller be-
arbeidd på annen måte for
spinning 	  ex 56.01

267.12 Endeløs fiberkabel til fram-
stilling av korte kunstige
tekstilfibrer 	  ex 56.02

267.13 Kunstige tekstilfibrer (korte
eller avfall) kardet, kjemmet
eller bearbeidd på annen måte
for spinning 	  ex 56.04

Avfall (herunder avfall av garn
og filler) av syntetiske eller
kunstige tekstilfibrer (ende-
løse eller korte) ikke kardet,
kjemmet eller bearbeidd på
annen måte for spinning:

267.21 - av syntetiske tekstilfibrer . ex 56.03
267.22 - av kunstige tekstilfibrer 	  ex 56.03

268 	 Ull og andre dyrehår

268.10 Ull av sau eller lam, uvasket
eller ryggvasket 	  ex 53.01

268.20 Ull av sau eller lam, vasket,
også bleikt eller farget,
ikke kardet eller kjemmet 	  ex 53.01

268.30 Fine dyrehår, ikke kardet eller
kjemmet 	  ex 53.02

268.51 Tagl og avfall derav, også i
plater, med eller uten
støttemateriale  	 05.03

268.59 Andre grove dyrehår, ikke kar-
det eller kjemmet 	  ex 53.02

268,61 Avfall av ull eller andre dyre-
hår (fine eller grove), ikke
opprevet  	 53.03

268.62 Avfall av ull eller andre dyre-
hår (fine eller grove), opp-
revet  	 53.04

268.70 Ull eller andre dyrehår (fine
eller grove), kardet eller
kjemmet, unntatt tops 	  ex 53.05
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CTF7--
posisjon Gruppe

osisjon Gruppe Vare-
ost

HOVEDGRUPPE

ost

269 	 Brukte klær og andre brukte
tekstilvarer; filler

269.01 Klær og tilbehør, pledd og
tepper, sengetøy og lik-
nende utstyrsvarer av tek-
stil (unntatt varer som
hører inn under varepostene
658.91, 659.21 til 659.62),
fottøy og hodeplagg uansett
materiale, når disse varer
bærer tydelig spor av bruk
og innføres lose eller i
baller, sekker og liknende
større emballasje  	63.01

269.02 Nye og brukte filler, avfall
av tauverk og utstilte varer
av tauverk  	 63.02

HOVEDGRUPPE 27: RA GJODNINGS-
STOFFER OG RA MINERALER

271 	 Rå gjodningsstoffer

271.10 Guano og annen naturlig ani-
malsk eller vegetabilsk
gjodning, også innbyrdes
blandet, men ikke kjemisk
behandlet  	31.01

271.20 Naturlig natriumnitrat, med
innhold under 16,3 % nitrogen ex 31.02

Naturlige kalsiumfosfater,
naturlige kalsiumaluminium-
fosfater, apalitt og kal-
siumfosfatholdig kritt:

271.31 - umalt  	 ex 25.10
271.32 - malt  	 ex 25.10
271.40 Rå kalisalter  	 ex 31.04

273 	 Stein, sand og grus

273.11 Skifer, også grovt kløyvd,
hogd eller sagd i rette
blokker   25.14

273.12 Marmor, travertin, ecaussin og
annen kalkholdig monument-
og bygningsstein med til-
synelatende spesifikk vekt
minst 2,5 og alabast, også
grovt kløyvd, hogd eller
sagd i rette blokker  	 25.15

273.13 Granitt, porfyr, basalt, sand-
stein og annen monument- og
bygningsstein, også grovt
kløyvd, hogd eller sagd i
rette blokker  	 25.16

273.22 Kalkstein til bruk som flens-
middel; annen kalkholdig
stein som vanligvis brukes
til framstilling av kalk og
sement  	 25.21

273.23 Gipsstein og anihydritt  	 ex 25.20
273.24 Kalsinert gips, også farget

eller med små tilsetninger
for regulering av herdingen,
unntatt dental gips  	 ex 25.20

273.30 Sand, naturlig, alle slags,
også farget, unntatt metall-
holdig sand som hører inn
under hovedgruppe 28  	 25.05

273.40 Småstein og knust stein (også
varmebehandlet), grus, maka-
dam og tjæremakadam, som
vanligvis brukes som tilslag
i betong eller til vegbyg-
ging, jernbanebygging eller
liknende; flint og singel
også varmebehandlet; korn og
splinter (også varmebehandlet)
samt mel av steinarter som
hewer under varepostene
273.12 og 273.13  
	

25.17

274 	 Svovel og urostet svolvelkis

Svovel, alle slags, unntatt sub-
limert, utfelt eller kolloi-
dalt svovel  

	
25.03

Urøstet svovelkis  
	

25.02

Naturlige slipestoffer, herunder
industridiamanter

Sorterte industridiamanter,
ubearbeidde eller bearbeidde 	 ex 71.02

Stew og pulver av naturlige
eller syntetiske edle eller
halvedle steiner  	 71.04

Pimpestein; smergel, naturlig
korund, naturlig granat og
andre naturlige slipestoffer,
også varmebehandlet  	 ' 25.13

Andre rå mineraler

Leire (f.eks. kaolin og bento-
nitt), andalusitt, cyanitt og
sillimanitt, også brent, unn-
tatt ekspandert leire som
hewer under undergruppe
663.5; mulitt, chamotte- og
dinasiord 	

Naturlig grafitt 	
Dolomitt, også grovt kløyvd,

hogd eller sagd i rette blok-
ker; dolomitt brent eller agg-
lomerert (herunder tjæredolo-
mitt) 	

Magnesium karbonat, naturlig
(magnesitt),også brent, unn-
tatt magnesiumoksyd 	

Salt (herunder steinsalt, sjø-
salt og tilberedt bordsalt);
rent natriumklorid; saltopp-
løsninger; sjøvann 	

Asbest 	
Kvarts (unntatt naturlig sand);

kvartsitt, også grovt kløyvd;
hogd eller sagd i rette blokker

Glimmer, herunder splittings;
glimmeravfall 	

Kryolitt og chiolitt, naturlig 	
Feltspat; leucitt; nefelin og

nefelinsyenitt; flusspat 	
Slagg, glødeskall og annet av-

fall fra framstilllingen av
jern og stål  

Slagg og aske, herunder tang-
aske i e  n 	

Kritt 	
Naturlig bariumsulfat og natur-

lig bariumkarbonat, også brent,
unntatt bariumoksyd 	

Naturlig steatitt, talkum, også
grovt kløyvd, hogd eller sagd
trette blokker  

Boraler, naturlige, rå eller
anrikede (også brente), unn-
tatt borater utfelt av natur-
lige oppløsninger; naturlig
borsyre i rå tilstand med
høyst 85 prosent innhold av
H3B03 beregnet etter tørrvekt

278.95 Kiselholdig fossilmjøl og lik-
nende kiselholdige jordarter
(kiselgur, tippel, diatomé-
jord etc.) med en tilsyne-
latende spesifikk vekt av 1
eller mindre, også brente  

278.96 Naturlig bitumen og asfalt, bi
tuminos skifer, asfaltholdige
bergarter og tjæresand  

278.99 Andre mineralske stoffer
i e  n 

274.10

274.20

277

277.10

277.21

277.22

278
278.21

278.22
278.23

278.24

278.30

278.40
278.51

278.52

278.53
278.54

278.61

278.62

278.91
278.92

278.93

278.94

25.07
25.04

25.18

25.19

25.01
25.24

25.06

25.26
25,28

25.31

26.02

26.04
25.08

25.11

25.27

25.30

25.12

27.15
25.09,25.25
25.29,25.32
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Gruppe are-
ost posisjon Gruppe are-

ost
N -

osisjon     

HOVEDGRUPPE 28: MALMER OG
AVFALL AV METALL

281 	 Jernmalm og konsentrater

281.40 Røstet svovelkis, også agglo-
merert 	

 
ex 26.01

281.50 Jernmalm og konsentrater, ikke
agglomerert 	

 
ex 26.01

281.60 Jernmalm, agglomerert (sinters,
briketter, pellets etc.) 	

 
ex 26.01

282 	 Avfall og skrap av jern og stål

282.01 Avfall og skrap av råjern og
støpejern 	  ex 73.03

282.02 Avfall og skrap av legert stål 	 ex 73.03
282.09 Avfall og skrap av annet jern

og stål 	  ex 73.03

286 	 Malmer og konsentrater av uran
eller torium

286.00 Malmer og konsentrat av uran
eller torium 	  ex 26.01

287 	 Malmer og konsentrater av uedle
metaller i.e.n.

287.11 Koppermalm og konsentrater 	
 

ex 26.01
287.12 Koppermatte; sementkopper (ut-

felt kopper) 	
 

ex 74.01
287.21 Nikkelmalm og -konsentrat 	

 
ex 26.01

287.22 Nikkelmatte, nikkelspeis og
andre mellomprodukter ved
framstilling av nikkel 	

 
ex 75.01

287.31 Aluminiummalm (bauxitt) og kon-
sentrat  

	
ex 26.01

287.32 Aluminiumoksyd 	  ex 28.20
287.40 Blymalm og -konsentrat 	

 
ex 26.01

287.50 Sinkmalm og -konsentrat 	
 

ex 26.01
287.60 Tinnmalm og -konsentrat 	

 
ex 26.01

287.70 Manganmalm og -konsentrat,
(også manganholdig jernmalm
og konsentrat som inneholder
20 % eller mere mangan) 	  ex 26.01

287.91 Krommalm og -konsentrat 	
 

ex 26.01
287.92 Wolframmalm og -konsentrat 	

 
ex 26.01

287.93 Malmer og konsentrater av molyb-
dén, niob, tantal, titan, vana-
din eller zirkonium 	

 
ex 26.01

287.99 Malmer og konsentrater av andre
uedle metaller 	

 
ex 26.01

288 	 Avfall og skrap av ikke-jern-
holdige uedlel,metaller i.e.n.

288.10 Aske og reststoffer som inne-
holder metaller eller metall-
forbindelser, unntatt avfall
som hører under varepost
278.61  	 26.03

288.21 Avfall og skrap av kopper 	  ex 74.01
288.22 Avfall og skrap av nikkel 	  ex 75.01
288.23 Avfall og skrap av aluminium 	  ex 76.01
288.24 Avfall og skrap av bly 	  ex 78.01
288.25 Avfall og skrap av sink . 	  ex 79.01
288.26 Avfall og skrap av tinn 	  ex 80.01

289 	 Malmer og konsentrater av edle
metaller; avfall, skrap og
oppsop av edle metaller (unn-
tatt gull)

289.01 Malmer og konsentrater av edle
metaller 	  ex 26.01

289.02 Oppsop, skrap og annet avfall
av edle metaller (unntatt
gull)  	 ex 71.11

HOVEDGRUPPE 29: ANIMALSKE OG
VEGETABILSKE RÅVARER, I.E.N.

C

291 	 Animalske råvarer, i.e.n.

291.11 Bein og hornkjegler, avfettet,
syrebehandlet eller befridd
for gelatin, ubearbeidd eller
enkelt bearbeidd, men ikke
tilskåret; mel og avfall av
bein og hornkjegler   05.08

291.15 Koraller og liknende, ubearbeidd
eller enkelt bearbeidd; skall
av bløtdyr, ubearbeidd eller
enkelt bearbeidd, men ikke
tilskåret; mel og avfall av
skall og bløtdyr  	 05.12

291.16 Elfenben, skillpaddeskall, horn,
gévirer,hover,klover, negler,
klor og nebb, ubearbeidd eller
enkelt bearbeidd, men ikke
tilskåret, samt mel og avfall
derav; hvalbarder og liknende,
ubearbeidd eller enkelt be-
arbeidd, men ikke tilskåret, 	 05.09
samt bardefrynser og annet av- 	 05.10
fall  	 05.11

291.91 Menneskehår, ubearbeidd, også
vasket eller avfettet; avfall
av menneskehår  	 .05.01

291.92 Bust av svin eller villsvin;
grevlinghår og annet hår til
børstebinderarbeider; avfall
av slik bust og hår  	 05.02

291.93 Tarmer, blærer og mager av
andre dyr enn fisk, hele
eller i stykker  	 05.04

291.94 Fiskeavfall  	 05.05
291.96 Skinn og andre deler av fugler,

med påsittende fjær eller dun,
fjær og deler av fjær samt
dun, ubearbeidd eller bare
renset, desinfisert eller
konservert; pulver og avfall
av fjær eller av deler av fjær 	 05.07

291.97 Natursvamper  	 05.13
291.98 Ambra, bevergjel, civet og mos-

kus; spanske fluer; galle,
også tørket; animalske pro-
dukter, ferske, kjølte eller
fnyste eller på annen måte
midlertidig konserverte, som
hovedsakelig brukes til fram-
stilling av farmasøytiske
produkter  	 05.14

291.99 Animalske produkter, i.e.n.;
døde dyr utjenelig til 	 05.06
menneskeføde  	 05.15

292	 Vegetabilske råvarer i.e.n.

292.20 Skjellakk, kornlakk, stokklakk
og andre gummilakker; natur-
lige gummier, harpikser,
gummiharpikser og balsamer  

	
13.02

292.30 Vegetabilske materialer som
vesentlig brukes til kurv-
makerarbeider og andre flette-
arbeider  

	
14.01

292.40 Planter, plantedeler, frø og
frukter som vesentlig brukes
til framstilling av parfymer,
til farmasøytiske preparater,
til insekt og soppdrepende
midler eller liknende, friske,
tørkede, skårne, knuste eller
pulveriserte  

	
12.07
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334 	 Mineraloljeprodukter

334.11 Bilbensin og flybensin 	
334.12 Jet-fuel, bensintype 	
334.19 Andre lette petroleumsoljer og

lette oljer utvunnet av bi-
tuminøse mineraler; produkter,
i.e.n. inneholdende minst
70 vektprosent av disse oljer,
og med disse oljer som basis
for produktene 	

334.21 Flypetroleum (jet-fuel) og lys-
petroleum 	

334.29 Annen petroleum 	
334.30 Gassolje, fyringsolje nr. 1 og

dieselolje; fyringsolje nr. 2
334.40 Fyringsoljer, i.e.n. (herunder

vegolje) 	
334.51 Smøreoljer og smørefett, inne-

holdende minst 70 vektprosent
mineraloljeprodukter  

334.52 Smøreoljer og smørefett, inne-
holdende mindre enn 70 vekt-
prosent mineraloljeprodukter

335 	 Reststoffer av mineraloljepro-
dukter og liknende, i.e.n.

Gruppe are-
ost  

	Fro, frukter og sporer, i.e.n 	
til bruk som såvarer  

	
12.03

Leiker, rotknoller, stengel-
knoller og rotstokker i
hvilende tilstand, i vekst
eller blomst  	 06.01

Andre levende planter, herunder
trær, busker, natter, stik-
linger og podekvister  	 06.02

Avskårne blomster og blomster-
knopper til buketter eller
pryd, friske, tørkede, fargede,
bleikte, impregnerte eller
preparerte på annen måte  	 06.03

Lauvverk, blad, greiner og andre
plantedeler, gras, mose, lav
til buketter eller pryd,
friske, tørkede, fargede,
bleikte, impregnerte eller
preparerte på annen måte 	 06.04

	

Avskårne blomster og knopper  	 06.03
Lauv, grener etc. friske, tør-

kede, fargede, bleikte eller
impregnerte  	 06.04

Vegetabilske safter og ekstrak-
ter; pektinstoffer, pekti-
nater og pektater; agar-agar
og andre planteslim og for-
tykningsemner utvunnet av
vegetabilske stoffer  	 13.03

292..92 Vegetabilske materialer, også
i plater, med eller uten
støttematerialer, som vesent-
lig brukes til stopping eller
polstring  	 14.02

292.93 Vegetabilske materialer som
vesentlig brukes til børste-
binderarbeider, også snodd
eller buntet  	 14.03

292.98 Vegetabilske materialer og pro- 14.04,13.01
dukter, i e  n  	 14.05

322.10 Autrasitt, også pulverisert,
men ikke agglomerert 	

 
ex 27.01

322.20 Annet kull, også pulverisert,
men ikke agglomerert  

	
27.01

322.30 Brunkull, også pulverisert, men
ikke agglomerert  

	
27.02

322.40 Torv, også presset i baller,
men ikke agglomerert  

	
27.03

323 	 Briketter; koks av steinkull,
brunkull eller torv; retorte-
kull

323.11 Briketter o.l. fast brensel av
steinkull 	  ex 27.01

323.12 Briketter av brunkull 	  ex 27.02
323.13 Torvbriketter 	  ex 27.03
323.21 Koks og halvkoks av steinkull; 	 27.05

retortekull 	  ex 27.04
323.22 Koks og halvkoks av brunkull

	

eller torv     ex 27.04

HOVEDGRUPPE 33: MINERALOLJE OG
MINERALOLJEPRODUKTER

333 	 Jordolje og oljer utvunnet av
bituminøse mineraler, rå

333.00 Jordolje og oljer utvunnet av
bituminøse mineraler, rå .... 	 27.09

Gruppe are-
ost

292.50

292.61

292.69

292.71

292.72

292.71
292.72

292.91 

CCOT=7--
posisjon

ex 27.10
ex 27.10

ex 27.10

ex 27.10
ex 27.10

ex 27.10

ex 27.10

ex 27.10

VARESEKTOR 3: 	 BRENSELSSTOFFER, SMØREOLJER,
ELEKTRISK STROM M.V.

HOVEDGRUPPE 32: KULL, KOKS OG
BRIKETTER

322 	 Kull, brunkull og torv

341 	 Gass, naturlig og tilvirket

335.11
335.12

335.21

335.22
335.23
335.24
335.25

335.31

335.32
335.41

335.42
335.43

341.31
341.39

341.40

341.50

Vaselin 	
Parafinvoks, mikrokrystallisk

voks, "slack wax", ozokeritt,
montanvoks, torvvoks og annet
mineralsk voks, også farget .

Steinkulltjære, brunkulltjære,
torvtjære og annen mineralsk
tjære, også delvis destillert;
blandinger med bek av kreosot-
oljer eller andre destillasjons-
produkter av steinkulltjære .

Bensen (bensol) 	
Toluen (toluol) 	
Xylen (xylol) 	
Oljer og andre destillasjons-

produkter i.e.n. av hoytemp-
eraturtjæreav steinkull; lik-
nende produkter utvunnet ved
destillasjon av lavtemperatur-
tjære av steinkull eller annen
mineralsk tjære, ved sykli-
sasjon av jordolje eller andre
måter 	

Bek framstilt av steinkulltjære
eller annen mineralsk tjære 	

Bekkoks 	
Jordoljebitumen og andre rest-

stoffer fra jordolje eller
fra oljer utvannet av bitu-
minose mineraler .......

Petrol koks 	
Bituminøse blandinger på basis

av naturasfalt, naturlig bi-
tumen, jordoljebitumen, mine-
ralsk tjære eller mineral-
tjærebek 	

HOVEDGRUPPE 34: GASS, NATURLIG
OG TILVIRKET

Flytende propan og butan 	
Flytende gassformige hydrokar-

boner i e  n 	
Jordoljegasser og andre gass-

formige hydrokarboner i.e.n.,
i gassform 	

Kullgass, vanngass, generalo-
gass og liknende gasser 	

ex
ex
ex

ex 27.07

ex 27.08
ex 27.08

ex 27.14
ex 27.14

27.16

ex 27.11

ex 27.11

ex 27.11

ex 27.05

34.03

27.12

27.13

27.06
27.07
27.07
27.07

HOVEDGRUPPE 35: ELEKTRISK
STROM

351 	 Elektrisk stroll

	

351.00 Elektrisk strøm 	  	 27.17



15.08

15.12
ex 15.10

15.17
15.09

15.16

15.14
15.15

513.71
513.72
51.3.73

513.79

513.81
513.82
513.83
513.84
513.89
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Gruppe

VARESEKTOR

post osisjon
Vare-Gruppe ost posisjon

VARESEKTOR 4: 	 ANIMALSKE OG VEGETABILSKE OLJER, 	 VARESEKTOR 5: 	 KJEMISKE PRODUKTER, I.E.N.
FETT OG VOKS

HOVEDGRUPPE 41: ANIMALSKE OLJER
	

HOVEDGRUPPE 51: ORGANISKE
OG FETT
	

KJEMISKE PRODUKTER

411 	 Animalske oljer og fett

411.11 Fiskeleverolje 	  ex 15.04
411.12 Fiskeoljer og -fett unntatt

fiskeleverolje 	  ex 15.04
411.13 Olje og fett av sjøpattedyr 	  ex 15.04
411.31 Svinefett rent for kjøtt samt

fjærfefett (ikke utpresset,
utsmeltet eller ekstrahert
med løsningsmiddel), ferskt,
kjølt, fryst, saltet eller i

	

saltlake, tørket eller røykt 	 02.05
411.32 Fett av storfe, sauer eller

geiter, rått, utsmeltet, ut-
	presset eller ekstrahert med 	

løsningsmiddel (herunder
"premier jus")  	 15.02

411.33 Solarstearin og oleostearin;
isterolje, oleomargarin og
talgolje, ikke emulgert,
blandet eller videre bearbeidd 	 15.03

411.34 Ullfett og fettstoffer utvun-
	net derav, herunder lanolin . 	 15.05

411.39 Animalske oljer og fett, i.e.n. 	 15.06

HOVEDGRUPPE 42: VEGETABILSKE
OLJER OG FETT

423 	 Blete vegetabilske oljer, rå,
rensede eller raffinerte

423.20 Soyaolje 	  ex 15.07
423.30 Bomullsfroolje 	  ex 15.07
423.40 Jordnottolje 	  ex 15.07
423.50 Olivenolje 	  ex 15.07
423.60 Solsikkeolje 	  ex 15.07
423.91 Rapsolje og sennepsolje 	  ex 15.07
423.92 Sesamolje 	  ex 15.07

424 	 Andre vegetabilske oljer, faste
eller flytende, rå, rensede
eller raffinerte

424.10 Linfroolje 	  ex 15.07
424.20 Palmeolje 	  ex 15.07
424.30 Kokosolje 	  ex 15.07
424.40 Palmekjerneolje 	  ex 15.07
424.50 Ricinusolje 	  ex 15.07
424.90 Vegetabilske oljer i.e.n. 	  ex 15.07

HOVEDGRUPPE 43: BEARBEIDDE ANI-
MALSKE OG VEGETABILSKE OLJER,
FETT OG VOKS

431 	 Bearbeidde animalske og vege-
tabilske oljer og voks

431.10 Animalske og vegetabilske
oljer, kokte, oksyderte, de-
hydrerte, sulfurerte, blåste,
polymeriserte eller omdan-
net på annen måte 	

431.20 Animalske og vegetabilske
oljer og fettstoffer, helt
eller delvis hydrogenerte,
gjort faste eller herdet på
andre måter, også raffinerte,
men ikke videre bearbeidd 	

431.31 Fettsyrer, raffinasjonsfettsyrer
431.33 Reststoffer etter behandling av

fettstoffer eller animalsk og
vegetabilsk voks; degras

431.43 Vegetabilsk voks, farget eller
ufarget 	ufarget

431.44 Spermasett (hvalrav) ubearbeidd,
presset eller raffinert, bi-
voks og annen insektvoks,
farget eller ufarget 	

511 	 Hydrokarboner i.e.n. og halogen-
derivater, sulfo-, nitro- og
nitrosoderivater av hydrokar-
boner

511.11 Etylen 	
 ex 29.01

511.12 Propylen 	
 

ex 29.01
511.13 Butylener, butadiener og

metylbutadiener 	
 

ex 29.01
511.19 Andre acykliske hydrokarboner 	

 
ex 29.01

511.21 Cykl oheksan 	
 

ex 29.01
511.22 Bensen 	

 
ex 29.01

511.23 Toluen 	  ex 29.01
511.24 Xyl ener 	

 
ex 29.01

511.25 Styren 	
 

ex 29.01
511.26 Etyl bensen 	

 
ex 29.01

511.29 Andre cykliske hydrokarboner 	
 

ex 29.01
511.31 Vinylklorid (monokloretylen)

	
ex 29.02

511.32 Trikloretylen 	
 

ex 29.02
511.33 Tetrakloretylen 	  ex 29.02
511.39 Andre halogenderivater av

hydrokarboner 	
 

ex 29.02

512 	 Alkoholer, fenoler, fenolalko-
holer og deres halogen-, sul-
fo-, nitro- og nitrosoderi-
vater

512.11 Metanol (metylalkohol) 	  ex 29.04
512.12 Propanol og isopropanol

(propylalkoholer) 	  ex 29.04
512.13 Butanol (butylalkohol) 	  ex 29.04
512.14 Oktanol (oktylalkohol) 	  ex 29.04
512.15 Etylenglykol (etandiol) 	  ex 29.04
512.16 Etylalkohol (etanol), udena-

turert, av styrke 80 0 eller
mere, denaturert etylalkohol
uansett styrke  	 22.08

512.17 Fettalkoholer 	  ex 15.10
512.18 Glyserol og glyserollut  	 15.11
512.19 Andre asykliske alkoholer og

deres halogen-, sulfo-, nitro-
og nitrosoderivater 	  ex 29.04

512.20 Cykliske alkoholer og deres
halogen-, sulfo-, nitro- og
nitrosoderivater  	 29.05

512.34 Fenol og salter derav 	  ex 29.06
512.35 Kresoler og salter derav 	  ex 29.06
512.36 Andre fenoler og fenolalkoholer ex 29.06
512.37 Halogen-, sulfo-, nitro- og

nitrosoderivater av fenoler
og fenolalkoholer  	 29.07

513 	 Karboksylsyrer og deres anhyd-
rider, halogenider, perok-
syder og persyrer og deres
halogen-, sulfo-,nitro- og
nitrosoderivater

Eddiksyre og salter derav 	  ex 29.14
Estere av eddiksyre 	  ex 29.14
Metakrylsyre og salter og

estere derav 	  ex 29.14
Andre monokarboksylsyrer og

deres anhydrider, haloge-
nider, peroksyder og persyrer;
halogen-, sulfo-, nitro-
og nitrosoderivater derav .. 	 ex 29.14

Maleinsyreanhydrid 	  ex 29.15
Ftalsyreanhydrid 	  ex 29.15
Dioktylftalat 	  ex 29.15
Estere av tereftalsyre 	

 
ex 29.15

Polykarboksylsyrer og deres an-
hydrider, halogenider, perok-
syder og persyrer; halogen-,
sulfo-, nitro- og nitroso-
derivater derav  

	
29.15
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516.29

ost
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posisjon

are

514 	 Forbindelser med nitrogenholdige
funksjonelle grupper

514.50 Forbindelser med aminofunk-
sjon  

	
29.22

514.60 Aminoforbindelser med enkle
eller komplekse oksygen-
holdige funksjonelle grupper 	 29.23

514.70 Forbindelser med karboksylamido-
funksjon; forbindelser av
karbonsyre med amidofunksjon 	 29.25

514.81 Kvoternare ammoniumsalter og
ammoniumhydroksyder; leci-
tiner og andre fosfoaminoli-
pider  	 29.24

514.82 Forbindelser med karboksylimi-
dofunksjon (herunder orto-
bensoesyresulfimid og dets
salter) og forbindelser med
iminofunksjon (herunder hek-
sametylentetramin og tri-
metylentrinitramin)  	 29.26

514.83 Akrylnitrid 	  ex 29.27
514.84 Andre forbindelser med nitril-

funksjon 	  ex 29.27
514.85 Diazo-, azo- og azoksyfor-

bindelser  	 29.28
514.86 Organiske derivater av hyd-

razin eller hydroksylamin 	 29.29
514.89 Forbindelser med andre nitro-

genholdige funksjonelle
grupper  	 29.30

515 	 Metallorganiske og ikke-metall-
organiske og heterosykliske
forbindelser

515.40 Organiske svovelforbindelser 	 29.31
515.51 Organiske kvikksolvforbindelser 	 29.33
515.59 Organiske arsenforbindelser og

andre metallorganiske og ikke- 	 29.32
metallorganiske forbindelser 	 29.34

515.61 Laktamer 	  ex 29.35
515.69 Andre heterocykliske for-

bindelser; nukleinsyrer 	  ex 29.35
515.71 Sulfonamider  	 29.36
515.72 Sultoner og sultamer  	 29.37

516 	 Andre organiske kjemikalier

516.11 Etere, eteralkoholer, eterfeno-
ler, eteralkoholfenoler, al-
koholperoksyder og eterperok-
syder, samt deres halogen-,
sulfo-, nitro- og nitroso-
derivater  	29.08

516.12 Acetaler og hemiacetaler, også
med enkle eller komplekse
oksygenholdige funksjonelle
grupper samt deres halogen-,
sulfo-, nitro- og nitroso-
derivater  	 29.10

516.13 Etylenoksyd 	  ex 29.09
516.14 Propylenoksyd 	  ex 29.09
516.19 Andre epoksyder, epoksyalko-

holer, epoksyfenoler, epok-
syetere samt deres halogen-,
sulfo-, nitro- og nitroso-
derivater  	 29.09

516.21 Aldehyder, aldehydalkoholer,
aldehydetere, aldehydfenoler
og andre aldehyder med enkle
eller komplekse oksygen-
holdige funksjonelle grupper;
cykliske polymerer av alde-
hyder; paraformaldehyd  	 29.11

516.22 Halogen-, sulfo-, nitro- og
nitrosoderivater av produkter
som hewer inn under 516.21  	 29.12

516.23 Aceton 	  ex 29.13
516.24 Metyl-etylketon 	  ex 29.13

516.29 Andre ketoner, ketonalkoholer,
ketonfenoler, ketonaldehyder,
kinoner, kinonalkoholer, kinon-
fenoler, kinonaldehyder og
andre ketoner og kinoner med
enkle eller komplekse oksygen-
holdige funksjonelle grupper
og halogen-, sulfo-, nitro-
og nitrosoderivater av produk-
ter som hewer inn under vare-
postene 516.23, 516.24 og
516.29 	

 
ex 29.13

516.31 Fosforsyreestere og deres sal-
ter (herunder laktofosfater)
samt deres halogen-, sulfo-,
nitro- og nitrosoderivater

	
29.19

516.39 Andre uorganiske estere og
	

29.17
deres salter samt deres halo- 	 , 29.18
gen-, sulfo-, nitro- og nit-

	 29.20
rosoderi vater  

	
29.21

516.91 Enzymer  
	

29.40
516.92 Sukkerarter, kjemisk rene, unn-

tatt sakarose, glukose og
laktose; sukkeretere, sukker-
estere og deres salter i.e.n. 	 29.43

516.99 Andre organiske forbindelser  
	

29.45

HOVEDGRUPPE 52: UORGANISKE
KJEMISKE PRODUKTER

522 	 Uorganiske kjemiske grunnstoffer,
oksyder og halogenesalter

522.11 Oksygen (surstoff), nitrogen
(kvelstoff), hydrogen (vann-
stoff) og edelgasser 	  ex 28.04

522.12 Selen, tellur, fosfor, arsen,
silicium og bor 	  ex 28.04

522.13 Klor 	  ex 28.01
522.14 Fluor, brom og jod 	  ex 28.01
522.15 Svovel, sublimert eller utfelt;

kolloidalt svovel  	 28.02
522.16 Kvikksølv 	  ex 28.05
522.17 Alkalimetaller og jordalkali-

metaller; sjeldne jordmetal-
ler, yttrium og scandium samt
innbyrdes blandinger eller
innbyrdes legeringer derav 	  ex 28.05

522.18 Karbon (herunder carbonblack)  	 28.03
522.21 Hydrogenklorid og saltsyre;

klorsvovelsyre  	 28.06
522.22 Svovelsyre; oleum (rykende

svovelsyre)  	 28.08
522.23 Salpetersyre; nitrersyre  	 28.09
522.24 Fosforpentoksyd og fosforsyrer

(meta-, orto- og pyro-)  	 28.10
522.25 Boroksyd og borsyre  	 28.12
522.29 Andre uorganiske syrer og ok- 	 28.07

sygenforbindelser av ikke- 	 28.11
metaller (unntatt vann),i.e.n. 	 28.13

522.31 Halogenider, oksyhalogenider
og andre halogenforbindelser
av ikke-metaller  	 28.14

522.32 Sulfider av ikke-metaller;
fosfortrisulfid  	 28.15

522.41 Sinkoksyd og sinkperoksyd  	 28.19
522.42 Kromoksyder og kromhydroksyder 	 28.21
522.43 Manganoksyder  	 28.22
522.44 Jernoksyder og jernhydroksyder;

jordfarger som inneholder
minst 70 vektprosent bundet
jern beregnet som Fe2O3  	28.23

522.45 Koboltoksyder og kobolthydrok-
syder  	 28.24

522.46 Titanoksyder  	 28.25
522.47 Blyoksyder; blymønje og

oransjemonje  	 28.27
522.51 Ammoniakk, også i vandig opp-

løsning  	 28.16
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522.52522.52

522.53
522.54

522.55

522.56
522.57
522.59

523.11

523.12
523.13
523.14
523.15
523.16

523.17
523.18

523.19

523.21
523.22

523.23
523.24

523.25
523.26

523.27

523.28
523.29

523.31

523.32

523.91

523.92
523.93
523.94

523.95

Natriumhydroksyd (kaustisk
soda) i fast form 	  ex 28.17

Natriumhydroksyd oppløst i vann ex 28.17
Kaliumhydroksyd (etskali);

natriumperoksyd og kalium-
peroksyd 	  ex 28.17

Oksyder, hydroksyder og perok-
syder av strontium, barium
eller magnesium  	 28.18

Aluminiumhydroksyd 	  ex 28.20
Kunstig karund 	  ex 28.20
Hydrazin og hydroksylamin og

deres uorganiske salter;andre
uorganiske baser og metall-
oksyder, metallhydroksyder 	 28.26
og metallperoksyder i.e.n. 	 28.28

Fluorider, fluorsilikater,
fluoroborater og andre komp-
lekse fluorsalter  	 28.29

Klorider og aksyklorider  	 28.30
Kloritter og hypokloritter 	 28.31
Klorater og perklorater  	 28.32
Sulfider; polysulfider 	• 	28.35
Ditionitter (hydrosulfitter),

(også stabilisert med orga-
niske stoffer); sulfoksylater 	 28.36

Sulfitter og tiosulfater  	 28.37
Natriumsulfat, natriumhydro-

gensulfat og natriumpyrosul-
fat 	  ex 28.38

Andre sulfater (herunder aluner)
og persulfater 	  ex 28.38

Nitritter og nitrater  	 28.39
Fosfitter, hypofosfitter og

fosfater  	 28.40
Nøytral natriumkarbonat 	  ex 28.42
Karbonater (unntatt nøytral

natriumkarbonat) og perkarbo-
nater, herunder handelsvaren
ammoniumkarbonat som inne-
holder ammoniumkarbonat 	  ex 28.42

Cyanider og komplekse cyanider 	 28.43
Fulminater, cyanater og tio-

cyanater  	 28.44
Silikater, herunder handelsvaren

vannglass 	
Borater og perborater 	
Salter og persalter av uor-

ganiske syrer, i e  n 
Salter av metalloksydsyrer

(f.eks. kromater, permanga-
nater og stannater)  	 28.47

Kolloidale edle metaller; amal-
gamer av edle metaller; salter
og andre uorganiske eller or-
ganiske forbindelser av edle
metaller, herunder albumi-
nater, proteinater, tannater
og liknende • forbindelser,
også om de ikke er kjemisk
definerte  	 28.49

Hydrogenperoksyd, også i fast
form  	 28.54

Fosfider  	 28.55
Kalsiumkarbid 	  ex 28.56
Karbider, unntatt kalsiumkarbid

(f.eks. siliciumkarbid, bor-
karbid, metallkarbider) 	  ex 28.56

Hydrider, nitrider, azider,
silicider og bonder  	 28.57

523.99 Andre uorganiske forbindelser
(herunder destillert vann,
vann for måling av elektrisk
ledningsevne og vann av lik-
nende renhet); amalgamer, unn-
tatt amalgamer av edle metal-
ler; flytende luft (også om
edelgassene er fjernet); kom- 28.53
primert luft  

	
28.58

524
	

Radioaktive stoffer o.l.

524.10 Spaltbare kjemiske grunnstoffer
og isotoper, andre radioaktive
kjemiske grunnstoffer og
radioaktive isotoper; uorga-
niske eller organiske forbin-
delser av slike grunnstoffer
eller isotoper, også om de
ikke er kjemisk définerte;
legeringer, dispersjoner og
"cermets" som inneholder noen
av disse grunnstoffer, iso-
toper eller forbindelser  

	
28.50

524.91 Isotoper og deres uorganiske
eller organiske forbindelser,
også de som ikke er kjemisk
definerte, unntatt de som
hewer under posisjon 524.10 . 	 28.51

524.92 Uorganiske eller organiske for-
bindelser av torium, uran
avsvekket på U235, sjeldne
jordmetaller, yttrium eller
scandium, også innbyrdes blan-
det  

	
28.52

HOVEDGRUPPE 53: FARGE OG
GARVESTOFFER

531 	 Syntetiske organiske farge-
stoffer, naturlig indigo og
substratpigmenter

531.10 Syntetiske organiske farge-
stoffer (herunder organiske
pigmenter) 	  ex 32.05

531.21 Syntetiske organiske produkter
som brukes som luminoforer;
substantive optiske bleike-
midler; naturlig indigo 	  ex 32.05

531.22 Substratpigmenter  	 32.06

Farge- og garveekstrakter, og
syntetiske garvestoffer

532.21 Garveekstrakter av vegetabilsk
opprinnelse; tanniner (garve-
syrer) herunder vannekstrahert
gallepletannin; salter, etere,
estere og andre derivater 32.01
derav  	 32.02

532.22 Fargestoffer av vegetabilsk
eller animalsk opprinnelse
(herunder fargeekstrakter og
andre vegetabilske fargeek-
strakter, unntatt indigo)  	 32.04

532.30 Syntetiske organiske garvestof-
fer samt uorganiske garvestof-
fer; tilberedte garvestoffer,
også med innhold av naturlige
garvestoffer; enzymatiske pre-
parater for forgarving (f.eks.
pyremidler av enzymatisk,
pankreatisk eller bakteriell
opprinnelse)  	 32.03

523 	 Andre uorganiske kjemikalier;
organiske og uorganiske for-
bindelser av edle metaller

28.45
28.46

28.33,28.34
28.41,28.48



Gruppe Vare- 	 CCCN--
ost 	 osisjon

25

533 	 Farger, malinger, fernisser og
liknende stoffer

533.10 Andre fargestoffer; uorganiske
produkter som brukes som lu-
minoforer  	 32.07

533.20 Trykkfarger 	  ex 32.13
533.41 Vanntynnet maling (plastdisper-

sjonsmaling og latexmaling) . ex 32.09
533.42 Andre malinger og lakkmalinger;

fernisser og lakker, i opp-
løsninger av plast 	  ex 32.09

533.43 Pigmenter tykkrevne i lakk eller
maling 	  ex 32.09

533.44 Limmaling; vannpigmentfarger
for lær; pregefolier; farge-
stoffer i form eller pak-
ninger for detaljsalg 	  ex 32.09

533.51 Tilberedte opakiseringsmidler
og fargestoffer (herunder
pigmenter), smeltbare emaljer
og glasurer, lusterfarger og
liknende produkter til bruk
i keramikk-, emalje- og glass-
industrien; engober; fritte
og annet glass, pulverisert,
granulert eller i flak  	 32.08

533.52 Farger til kunstmaling eller
undervisning, plakatfarger,
brekkfarger og liknende i
tabletter, på tuber, krukker,
flasker, glass eller lik-
nende; nevnte farger i sett
eller skrin med eller uten
pensler, paletter, skåler
eller annet tilbehør  	 32.10

533.53 Tilberedte sikkativer  	 32.11
533.54 Kitt; podevoks; sparkelmasse;

ikke ildfaste preparater til
bruk som overflatebelegg;
fyllings- eller tetnings-
midler og liknende, herunder
harpikskitt og harpikssement 	 32.12

HOVEDGRUPPE 54: MEDISINSKE OG
FARMASØYTISKE PRODUKTER

541	 Medisinske og farmasøytiske pro-
dukter

541.10 Provitaminer og vitaminer, na-
turlige eller syntetisk fram-
stilte (herunder naturlige
konsentrater), derivater
derav som hovedsakelig brukes
som vitaminer samt innbyrdes
blandinger av nevnte stoffer;
opplosninger av disse produk-
ter, uansett oppløsningsmiddel 	 29.38

541.31 Penicilliner og derivater derav,
ikke i form av medikamenter
som går inn under undergruppe
541.7 	  ex 29,44

541.32 Streptomyciner og derivater der-
av, ikke i form av medika-
menter som går inn under
undergruppe 541.7 	  ex 29.44

541.33 Tetracykliner og derivater der-
av, ikke i form av medika-
menter som går inn under
undergruppe 541.7  	 ex 29.44

541.39 Andre antibiotika, ikke i form
av medikamenter som , går inn
under undergruppe 541.7 ..... ex 29.44

Vare- 	 CCCN--
Gruppe 	 ost 	 sosisjon

541.40 Vegetabilske alkaloider, natur-
lige eller syntetisk fram-
stilte; salter, etere, estere
og andre derivativer derav,
ikke i form av medikamenter
som går inn under undergruppe
541.7  	 29.42

541.51 Insulin, ikke i form av medika-
menter som går inn under
undergruppe 541.7 	  ex 29.39

541.52 Hypofyseforlappens hormoner og
liknende hormoner, ikke i
form av medikamenter som går
inn under undergruppe 541.7 . ex 29.39

541.53 Binyrebarkhormoner, ikke i form
av medikamenter som går inn
under undergruppe 541.7 	  ex 29.39

541.59 Andre hormoner, derivativer av
hormoner og andre-stereoider,
som hovedsakelig brukes som
hormoner, ikke i form av
medikamenter som går inn under
undergruppe 541.7 	  ex 29.39

541.61 Glykosider, naturlige eller
syntetisk framstilte; salter,
etere, estere og andre deri-
vater derav (til bruk som
medikamenter eller ikke)  	 29.41

541.62 Kjertler og andre organer til
organoterapeutisk bruk, tør-
kede, også pulveriserte;
ekstrakter av kjertler, andre
organer eller deres sekreter,
til organoterapeutisk bruk;
andre animalske stoffer til-
beredt til terapeutisk eller
protylaktisk bruk, ikke nevnt
eller inbefattet annet sted . 30.01

541.64 Immunsera og mikrobielle vak-
siner 	  ex 30.02

541.65 Toksiner, mikrobekulturer (her-
under fermenter, men unntatt
gjær) og liknende produkter . ex 30.02

541.71 Preparater som inneholder anti-
biotika eller derivater derav ex 30.03

541.72 Preparater som inneholder hor-
moner eller produkter med
hormonfunksjon, men ikke anti-
biotika eller derivater derav ex 30.03

541.73 Preparater som inneholder alka-
loider eller derivater derav,
men ikke hormoner eller pro-
dukter med hormonfunksjon
eller antibiotika eller deri-
vater av antibiotika  	 30.03

541.79 Andre medisinske preparater 	  ex 30.03
541.91 Vatt, gas, bind o.l. artikler

(f.eks. forbindinger, heft-
plastre og omslag) impreg-
nert eller belagt med farma-
søytiske stoffer eller i
detaljpakninger til medisinsk
eller kirurgisk bruk  	 30.04

541.99 Andre farmasøytiske varer  	 30.05
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HOVEDGRUPPE 55: FLYKTIGE OLJER,
PARFYMESTOFFER, TOALETT-, REN-
GJØRINGS- OG PUSSEMIDLER

551 	 Flyktige oljer, parfyme og vel-
luktende stoffer

551.30 Flyktige vegetabilske oljer (og-
så terpenfrie); "konkreter"
og "absolutter"; resinoider;
konsentrater av flyktige vege-
tabilske oljer i fett, fete
oljer, voks e.l. utvunnet ved
enfleurage eller macerasjon;
terpentinholdige biprodukter
	

33.01
fra avterpenisering av flyk-
	 33.02

tige vegetabilske oljer  
	

33.03
551.40 Blandinger av to eller flere

velluktende stoffer, naturlige
eller kunstige, og blandinger
på basis av et eller flere .
av disse stoffer (herunder
alkoholiske oppløsninger) til
bruk som råstoff i parfyme-,
drikkevare-, næringsmiddel-
industrien eller annen indu-
stri  
	

33.04

553 	 Parfymer, kosmetikk og toilett-
preparater; vandige destil-
later og vandige oppløsninger
av flyktige vegetabilske
oljer, også til medisinsk
bruk

553.00 Parfymer, kosmetikk og toilett-
preparater; vandige destil-
later og vandige oppløsninger
av flyktige vegetabilske
oljer, også til medisinsk 	 33.05
bruk  	 33.06

554 	 Såpe; rengjørings- og poler-
midler

554.10 Såpe; organiske overflateaktive
produkter og preparater til
bruk som såpe i form av
stenger, blokker, stopte
stykker eller figurer med
eller uten innhold av såpe  
	

34.01
554.20 Organiske overflateaktive stof-

fer; vaske- og rengjørings-
midler og overflateaktive
preparater, med eller uten
innhold av såpe  
	

34.02
554.30 Pusse- og polermidler for sko-

toy, møbler eller golv, metall-
pussemidler, skurepulver o.l.
preparater unntatt tilberedt
voks som hewer under varepost
598.31  

	
34.05

HOVEDGRUPPE 56: KUNSTGJØDSEL

562 	 Kunstgjødsel

562.11 Ammoniumnitrat 	  ex 31.02
562.12 Ammoniumsulfat/nitrat 	  ex 31.02
562.13 Ammoniumsulfat 	  ex 31.02
562.14 Kalsiumnitratinneholdendehøyst

16 vektprosent nitrogen; kal-
siummagnesiumnitrat 	  ex 31.02

562.15 Kalsiumcyanamid inneholdende
høyst 25 vektprosent nitrogen ex 31.02

562.16 Urea   ex 31.02
562.19 Annen nitrogenholdig gjødning

i e  n 	   ex 31.02
562.21 Tomasslagg (tomasfosfat) 	  ex 31.03
562.22 Superfosfater 	  ex 31.03
562.29 Annen mineralsk eller kjemisk

fosfatgjødsel 	  ex 31.03
562.31 Kaliumklorid 	  ex 31.04

562.32 Kaliumsulfat, inneholdende
høyst 52 vektprosent K2O 	 ex 31.04

562.39 Annen mineralsk eller kjemisk
kaligjødsel 	  ex 31.04

562.91 Gjødsel, i.e.n., som inneholder
nitrogen, fosfor og kalium 	  ex 31.05

562.92 Gjødsel, i.e.n., som inneholder
nitrogen og fosfor 	  ex 31.05

562.93 Gjødsel, i.e.n., som inneholder
nitrogen og kalium 	  ex 31.05

562.99 Annen gjødsel i.e.n.; varer
som hewer under gruppe 562
eller undergruppe 271.1,
271.2 og 271.4, i form av
tabletter, piller og liknende
eller i pakninger av brutto-
vekt høyst 10 kg pr. stk. 	  ex 31.05

HOVEDGRUPPE 57: SPRENGSTOFFER
OG PYROTEKNISKE ARTIKLER

572 	 Sprengstoffer og pyrotekniske
artikler

572.11 Krutt  
	

36.01
572.12 Sprengstoffer, tilberedte

(unntatt krutt)  
	

36.02
572.20 Lunter, også detonerende, tenn-

hetter, rivtennere, spreng-
kaplser og andre tennmidler
	

36.03
for krutt og sprengstoffer  
	

36.04
572.30 Pyrotekniske artikler (f.eks.

fyrverkeriartikler, rednings-
raketter, nødbluss, kruttlap-
per)  
	

36.05

HOVEDGRUPPE 58: KUNSTHARPIKSER
OG PLAST, CELLULOSE ESTERE OG
ETERE

582 	 Kondensasjons-, polykondensa-
sjons-, og polyaddisjonspro-
dukter, også modifiserte eller
polymeriserte, herunder lineære
produkter (f.eks. fenoplast,
aminoplast, alkyder, polyalyl-
estere og andre umettede poly-
estere, silikoner)

Fenoplast:
582.11 - ubearbeidd 	  ex 39.01
582.12 - plater, duk, folier eller

	band     ex 39.01
582.19 - andre produkter samt avfall

og skrap 	  ex 39.01

Aminoplast:
582.21 - ubearbeidd 	  ex 39.01
582.22 - plater, duk, folier eller

bånd 	  ex 39.01
582.29 - andre produkter samt avfall

og skrap 	  ex 39.01

Alkyder og andre polyestere:
582.31 - ubearbeidde 	  ex 39.01
582.32 - plater, duk, folier eller

bånd 	  ex 39.01
582.39 - andre produkter samt avfall

og skrap 	  ex 39.01

Polyamider:
582.41 - ubearbeidde 	  ex 39.01
582.42 - plater, duk, folier eller

bånd 	  ex 39.01
582.49 - andre produkter samt avfall

og skrap 	  ex 39.01
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584 	 Regenerert cellulose; cellu-
losenitrat, celluloseacetat
og andre celluloseestere,
celluloseetere og andre kje-
miske cellulosederivater;
også mykgjorte (f.eks. kollo-
dium og celluloid); vulkan-
fibrer

584.10 Regenerert cellulose 	  ex 39.03
584.21 Cellulosenitrat, ikke mykgjort 	 ex 39.03
584.22 Cellulosenitrat, mykgjort 	  ex 39.03
584.31 Celluloseacetat, ikke mykgjort 	 ex 39.03
584.32 Cellulosecetat, mykgjort 	  ex 39.03
584.91 Andre kjemiske cellulosederi-

vater, ikke mykgjorte 	  ex 39.03
584.92 Andre kjemiske cellulosederi-

vater, mykgjorte 	  ex 39.03
584.93 Vulkanfibrer 	  ex 39.03

Polyuretaner:
582.51 - ubearbeidde 	  ex 39.01
582.59 - andre produkter samt avfall

og skrap 	  ex 39.01

Epoksyplast:
582.61 - ubearbeidd 	  ex 39.01
582.69 - epoksyplast, ellers samt

avfall og skrap 	  ex 39.01
582.70 Silikoner 	  ex 39.01
582.80 Sonebyttere av kondensasjons-,

polykondensasjons- eller poly-
addisjonstypen 	  ex 39.01

582.90 Andre kondensasjons-, poly-
kondensasjons- eller poly-
addisjonsprodukter  	 39.01

583 	 Polymerisasjons- og kopoly-
merisasjonsprodukter (f.eks.
polyetylen, polytetrahalo-
etylener, polyisoleutylen,
polystyren, polyvinylklorid,
polyvinylacetat, polyvinyl-
kloracetat og andre polyvin-
ylderivater, polyakryl- og
polymetakrylderi vater,
kumaronindenharpikser)

Polyetylen:
583.11 - ubearbeidd 	  ex 39.02
583.12 - monofilamenter, ror, stayer,

stenger og profiler 	  ex 39.02
583.13 - plater, duk, folier og bånd 	  ex 39.02
583.19 - avfall og skrap 	  ex 39.02

Polypropylen:
583.21 - ubearbeidd 	  ex 39.02
583.22 - plater, duk, folier og bånd 	  ex 39.02
583.29 - andre produkter samt avfall

og skrap 	  ex 39.02

Polystyren og opolymerisasjons-
produkter derav:

583.31 - ubearbeidd 	  ex 39.02
583.32 - monofilamenter, ror, stayer,

stenger og profiler WWI 	  ex 39.02
583.33 - plater, duk, folier og bånd 	  ex 39.02
583.39 - avfall og skrap 	  ex 39.02

Polyvinylklorid:
583.41 - ubearbeidd 	  ex 39.02
583.42 - monofilamenter, ror, stayer,

stenger og profiler 	  ex 39.02
583.43 - plater, duk, folier og band 	  ex 39.02
583.49 - avfall og skrap 	  ex 39.02

Kopolymerisasjonsprodukter av
vinylklorid og vinylacetat:

583.51 - ubearbeidd 	  ex 39.02
583.52 - monofilamenter, ror, stayer,

stenger og profiler 	  ex 39.02
583.53 - plater, duk, folier og bånd 	  ex 39.02
583.59 - avfall og skrap 	  ex 39.02

Polyakryl- og polymetakrylderi-
vater samt kopolymerisasjons-
produkter derav:

583.61 - ubearbeidd 	  ex 39.02
583.62 - plater, duk, folier og bånd 	  ex 39.02
583.69 - andre produkter samt avfall

og skrap 	  ex 39.02
583.70 Polyvinylacetat 	  ex 39.02
583.80 Ionebyttere av polymerisasjon-

eller kopolymerisasjons-
typen 	  ex 39.02

583.90 Andre polymerisasjons- og kopo-
lymerisasjonsprodukter 	  ex 39.02

585 	 Andre kunstharpikser og plast-
materialer

585.10 Naturlige harpikser modifisert
ved smelting; kunstharpikser
framstilt ved forestring av
naturharpikser eller harpiks-
syrer (esterharpikser); kje-
miske derivater av naturgummi
(f.eks. klorkautsjuk, hydro-
klorkautsjuk, oksydert kaut-
sjuk, cyklisert kautsjuk  39.05

585.21 Herdede proteiner (f.eks. herdet
kasein og herdet gelatin) 	 39.04

585.22 Alginsyre samt salter og estere
derav 	  ex 39.06

585.29 Andre hoypolymere forbindelser,
annen kunstharpiks og plast,
i.e.n.; linoxyn   ex 39.06

HOVEDGRUPPE 59: KJEMISKE PRO-
DUKTER, I.E.N.

591 	 Desinfeksjonsmidler, insekt-, .
sopp- og ugrasdrepende midler,
antigromidler, rottegift og
liknende produkter som fore-
ligger i form eller pakninger
for detaljsalg eller som pre-
parater eller artikler (f.eks.
svovelimpregnerte bånd, veker
og lys samt fluepapir)

591.10 Insektsdrepende midler 	  ex 38.11
591.20 Soppdrepende midler 	  ex 38.11
591.30 Ugrasdrepende midler 	  ex 38.11
591.41 Desinfeksjonsmidler 	  ex 38.11
591.49 Antigromidler, rottegift og

liknende produkter 	  ex 38.11

592 	 Stivelse, inulin og gluten av
hvete; albuminer og klebe-
midler

592.11
	

Stivelse; inulin  
	

11.08
592.12 Gluten av hvete, også tørket

	
11.09

592.21 Kasein, kaseinater og andre
kaseinderivater; kaseinlim  

	
35.01

592.22 Albuminer, albuminater og andre
albuminderi vater  

	
35.02

592.23 Gelatin (herunder gelatin i
kvadratiske eller rektangulære
plater også farget eller over-
flatebehandlet) og gelatin-
derivater; beinlim, hornlim,
hudlim og liknende lim; fiske-
lim; husblas  

	
35.03
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35.04

35.05

35.06

38.05
38.06

38.07

38.08

38.09
38.10

38.14

34.04

38.01

38.15

38.12
38.02
38.03

38.16

38.17

Peptoner og andre proteiner
samt derivater derav; hud-
pulver, også inneholdende
kromforbindelser  

Dekstrin og dekstrinlim; opp-
løselig eller røstet stivelse;
stivelsesklister 	

Tilberedte klebemidler i.e.n.;
produkter anvendelige som
klebemidler og pakket for
salg i detalj som klebemidler
i pakninger med en nettovekt
på ikke over 1 kg pr. stk. 	

598 	 Diverse kjemiske produkter
i.e.n.

598.11 Tallolje 	
598.12 Konsentrert sulfittavlut 	
598.13 Terpentinoljer (balsamterpentin,

- treterpentin og sulfatterpen-
tin) og andre terpenholdige
opplosningsmidler framstilt
ved destillasjon eller annen
behandling av nåletrær; rå
dipenten; rå cymen (cymol);
"pineoil"  

598.14 Kolofonium og harpikssyrer samt
derivater derav, unntatt
esterharpikser (som horer
under undergruppe 585.1);
harpiksoljer 	

598.19 Tretjære; tretjæreoljer (unn-
tatt blandete opplosnings- og
fortynningsmidler som hewer
under varepost 598.97); tre-
kreosot; rå metylalkohol;
acetonolje; vegetabilsk bek,
alle slag; 	 bryggeribek og
liknende blandinger på basis
av kolofonium eller vege-
tabilsk bek; kjernebinde-
midler på basis av naturlige
harpiksholdige produkter 	

598.20 Tilberedte preparater for til-
setning til mineraloljer for
å forbedre viskositeten, mot-
virke motorbank, oksydasjon,
korrosjon, sotdannelse eller
liknende  

598.31 Kunstig voks (herunder vann-
oppløselig voks); tilberedt
voks, ikke emulgert og ikke
inneholdende oppløsnings-
midler 	

598.32 Kunstig grafitt, kolloidal gra-
fitt (unntatt suspensjoner i
olje)  

598.33 Tilberedte vulkaniseringsaksle-
ratorer 	

598.91 Tilberedte glanse-, appretur-
og beisemidler til bruk i
tekstil-, papir-, lær- eller
liknende industrier 	

598.92 Aktivkull; aktiverte mineralske
produkter; animalsk kull 	

598.93 Næringspreparater for dyrking
av mikroorganismer 	

598.94 Preparater og ladninger for
brannslokningsapparater;
brannslokningsgranater og
brannslokningsbomber  

CN-
osisjon

598.95 Modellérmasse, også assortert
eller ferdiglaget til bruk
for barn; voks og avtrykks-
masse til dentalbruk, i form
av plater, hestesko, stenger
eller liknende   34.07

598.96 Beisemidler for metaller; fluss-
midler og andre hjelpepre-
parater for lodding eller svei-
sing; pastaer og pulvere for
lodding eller sveising, be-
stående av metall og andre
stoffer; preparater til bruk
som kjerne eller overdrag for
sveisetråd og sveiseelektroder 	38.13

598.97 Blandede oppløsnings- og for-
tynningsmidler for lakker og
liknende produkter  	 38.18

598.98 Katalysatorer, sammensatte 	  ex 38.19
598.99 Andre kjemiske produkter og 	 38.04

preparater, i e  n 	   ex 38.19

VARESEKTOR 6: 	 BEARBEIDDE VARER GRUPPERT
HOVEDSAKELIG ETTER MATERIALE

HOVEDGRUPPE 61: LÆR, LÆRVARER
OG BEREDTE PELSSKINN

611
	

Lær

611.20 Kunstlær på basis av lær eller
lærfibrer, i plater eller
ruller  

	
41.10

611.30 Lær av kalv 	
 

ex 41.02
611.40 Lær av storfe (herunder bøffel)

og dyr av hesteslekten 	
 

ex 41.02
611.50 Lær av sau og lam  

	
41.03

611.61 Lær av geit og kje  
	

41.04
611.69 Annet lær, i e  n 

	
41.05

611.81 Semsket lær  
	

41.06
611.82 Pergament  

	
41.07

611.83 Lakklær og imitert lakklær;
metallisert lær  

	
41.08

612 	 Varer av lær eller kunstlær,
i.e.n.

612.10 Transport- og drivreimer og
andre varer av lær til tek-
nisk bruk  

	
42.04

612.20 Salmakerarbeider for dyr, uan-
sett materiale  

	
42.01

612.30 Deler til fottøy (herunder over-
deler og innleggssåler) av
alle slags materialer unntatt
metall og asbest  

	
64.05

612.90 Andre varer av 'Ian' eller kunst-
lær  

	
42.05

613 	 Pelsskinn, garvede eller beredte
(også sammensydde til plater,
kryss og liknende); klipp og
annet avfall (herunder hoder,
haler og labber); ikke
sammensydde

613.00 Pelsskinn, garvede eller be-
redte (også sammensydde til
plater, kryss og liknende);
klipp og annet avfall (her-
under hoder, haler og labber),
ikke sammensydde  

	
43.02

Gruppe are-
ost

592.24

592.25

592.29 
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Gruppe ost 
CCCTF----G 	 Vare -ruppeosisjon 	 ost osisjon

621 	 Halvfabrikater av gummi (f.eks
pasta, plater, duk, stenger,
tråd og rør)

621.01 Plater, duk og bånd i.e.n. av
uvulkanisert naturlig eller
syntetisk gummi (unntatt
"smoked sheets" og "crepe
sheets" som horer under
undergruppene 232.0 eller
233.1); granulater av uvul-
kanisert naturlig eller syn-
tetisk gummi, ferdig blandet
for vulkanisering; uvulkani-
sert naturlig eller syntetisk
gummi som før eller etter
koaguleringen er tilsatt car-
bon black (med eller uten
tilsetning av mineralolje)
eller siliciumdioksyd (med

.eller uten tilsetning av
mineralolje), såkalte
"masterbatches"  	 40.05

621.02 Uvulkanisert naturlig eller
syntetisk gummi (herunder
gummilatex), i annen form,
eller tilstand (f. eks. sten-
ger, rør og profiler, opp-
løsninger og dispersjoner);
varer av uvulkanisert naturlig
eller syntetisk gummi (f.eks.
impregnert eller belagt tekstil
garn; ringer og skiver)  	 40.06

621.03 Tråd og snorer av vulkanisert
gummi, også overtrukket med
tekstilmateriale; tekstil-
garn, impregnert eller over-
trukket med vulkanisert gummi 40.07

621.04 Plater, duk, bånd, stenger og
profiler av vulkanisert blot-
gummi  	 40.08

621.05 Slanger og rør av vulkanisert
bløtgummi  	 40.09

621.06 Hardgummi (ebonitt og vulkanitt) 9

ubearbeidd; plater, bånd,
stenger, profiler og rør; av-
fall og pulver av hardgummi . 	 40.15

625 	 Ringer, dekk, utskiftbare slite-
baner til dekk samt slanger og
felgbånd, av vulkanisert bløt-
gummi, til alle slags hjul

625.10 Nye dekk til personbiler 	  ex 40.11
625.20 Nye dekk til busser og laste-

biler 	  ex 40.11
625.30 Nye dekk til fly 	  ex 40.11
625.40 Nye dekk til motorsykler,

scootere og sykler 	  ex 40.11
625.91 Slanger 	  ex 40.11
625.99 Andre dekk (også regummierte

dekk), utskiftbare slitebaner
og felgbånd 	  ex 40.11

628 	 Gummivarer i.e.n.

628.10 Hygieniske og farmasøytiske
artikler (herunder tåte-
smokker) av vulkanisert blot-
gummi, også med deler av
hardgummi  

	
40.12

628.20 Drivreimer og transportbånd av
vulkanisert gummi  

	
40.10

628.98 Andre varer av vulkanisert
blotgummi  

	
40.14

628.99 Varer av hardgummi (ebonitt og
vulkanitt), i e  n  

	
40.16

HOVEDGRUPPE 63: VARER AV TRE
OG KORK, UNNTATT MØBLER

633 	 Varer av kork

633.01 Varer av naturlig kork  	 45.03
633.02 Presset kork (med eller uten

bindemiddel) og varer av
presset kork  	 45.04

634
	

Finér, kryssfinér, laminerte
plater, kunstig tre og annet
bearbeidd tre i.e.n.

634.10 Trelast, sagskåret i lengderet-
ningen, knivskåret eller skrel-
let men ikke videre bearbeidd,
av tykkelse høyst 5 mm; finér
av tykkelse høyst 5 mm  

	
44.14

634.20 Krysgfinér, helt av finér  
	

ex 44.15
634.31 Spesialbehandlet tre . i plater,

blokker eller liknende  
	

44.17
634.32 Kunstig tre framstilt av spon,

sagflis, tremel eller annet
treavfall ved sammenpressing
med naturlige eller kunstige
harpikser eller andre organis-
ke bindemidler, i plater, blok-
ker eller liknende  

	
44.18

634.41 Møbelplater, finért tre og
andre finérte plater også be-
lagt med annet materiale 	  ex 44.15

634.42 Innlagt tre (marketeri) 	  ex 44.15
634.43 Lamellplater med innvendig hul-

rom (celleplater) også belagt
med uedelt metall  

	
44.16

634.91 Emner av tre til tonnebånd;
kløyvde stokker; stolper og
staurer, spissede men ikke
saget på langs; trespon;
tråd; herunder spon anvendeli g
til bruk ved framstilling av
eddik eller til klaring av
væsker; emner av tre, grovt
tildannet eller avrundet, men
ikke dreid, bøyd eller bear-
beidd på annen måte, anven-
delig til framstilling av
spaserstokker, paraplyhåndtak,
verktøyskaft o.l 	

634.92 Profilert og arnamentert liste-
verk av tre for møbler, ram-
mer, innvendige dekorasjoner
og liknende 	

634.93 Treull og tremel 	

635
	

Trevarer i.e.n.

635.10 Komplette pakkasser, sprinkel-
kasser, dunker, esker og lik-
nende emballasje av tre  

635.20 Fat, tonner, kar, baljer, bøtter
og annet bøkkerarbeid og deler
dertil av tre, herunder
staver 	

635.30 Tømmermanns- og bygningssnekker-
arbeider (herunder ferdighus,
lemmehus og sammensatt
parkett) 	

635.41 Rammer av tre til bilder,
speil o.l 	

635.42 Husholdningsartikler av tre 	

ex 44.09
44.10

ex 44.11

44.19
44.12

44.21

44.08
44.22

44.23

44.20
44.24
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Annet kreppet eller plissert
papir, også mønsterpreget
eller perforert i ruller
eller ark 	

Bølgepapir og bølgepapp (med
eller uten påklistret plant
papir eller papp) monster-
preget eller perforert
(unntatt kreppet og plissert
papir), i ruller eller ark .

Papir (unntatt trykk- eller
skrivepapir) og papp, be-
stroket eller impregnert med
plast (unntatt klebestoffer),
i ruller eller ark 	

Papir og papp, bestroket eller
impregnert med tjære, bitumen
eller asfalt, i ruller eller
ark  

Papir og papp, impregnert, be-
stroket, overflatefarget,
overflatedekorert eller for-
synt med trykk (unntatt trykk-
saker som hører inn under
gruppe 892), i ruller eller
ark 	

Papir og papp som består av
sammenklebte lag, uten over-
drag eller impregnering, også
med innvendig forsterkning, i
ruller eller ark 	

Filtrerblokker og filtrerplater
av papirmasse 	

Tapeter og linerusta, vindus-
papir 	

641.73

641.74

641.81

641.82

641.89

641.92

641.96

641.97

30

CCCN-
osisjon

635.49 Golvlamper, bordlamper og
annet belysningsutstyr av
tre; møbelgjenstander av
tre som ikke hører under
hovedgruppe 82; skrin,
esker, serveringsbrett,
fruktskåler, dekorasjonsgjen-
stander og liknende varer av
tre; kasser, etuier og lik-
nende, av tre, for spise-
bestikk, instrumenter etc.;
gjenstander av tre til per-
sonlig bruk eller pynt be-
regnet til å bæres i lomme,
håndveske eller på person;
deler av tre til foran-
nevnte gjenstander  

	
44.27

635.91 Verktøy og redskaper samt hånd-
tak, skaft og andre deler
dertil, av tre; børstetre og
håndtak eller skaft av tre,
til børster eller koster;
lister og blokker av tre,
for fottøy  

	
44.25

635.92 Dreide spoler, bobiner, triad-
sneller og liknende, av tre . 	 44.26

44.06
635.99 Andre varer av tre i.e.n. ..... ex 44.11

44.28

HOVEDGRUPPE 64: PAPIR OG PAPP
OG VARER DERAV

641 	 Papir og papp

641.10 Avispapir  	 ex 48.01
641.21 Trykkpapir, (unntatt avispapir)

og skrivepapir i ruller eller
ark, uten overdrag (også 	 ex 48.01
håndlaget)  	 48.02

641.22 Trykkpapir (unntatt avispapir)
og skrivepapir i ruller eller
ark, med overdrag, impreg-
nert, overflatefarget, over-
flatedekorert eller trykket
(unntatt trykksaker som går 	 48.06
inn under gruppe 892) 	  ex 48.07

641.31 Kraftliner i ruller eller ark 	  ex 48.01
641.32 Sekkepapir i ruller eller ark 	  ex 48.01
641.39 Kraftpapir og kraftpapp i

ruller eller ark i.e.n. 	  ex 48.01
641.51 Korrigeringspapir for bølgepapp

i ruller eller ark 	  ex 48.01
641.52 Sulfittemballasjepapir i ruller

eller ark 	  ex 48.01
641.53 Pergament- eller greaseproof-

papir, pergament- eller
greaseproofpapp og etterlik-
ninger derav samt pergamyn,
i ruller eller ark  	 48.03

641.59 Annet papir og papp (herunder
cellulosevatt) i ruller
eller ark 	  ex 48.01

641.61 Bygningsplater av papirmasse,
trefibrer eller andre vege-
tabilske fibrer, også med
bindamidlerav naturlige eller
kunstige harpikser og lik-
nende, harde 	  ex 48.09

641.62 Bygningsplater av papirmasse,
trefibrer eller andre vege-
tabilske fibrer, også med
bindemidler av naturlige
eller kunstige harpikser og
liknende, halvharde og porøse ex 48.09

641.71 Kraftpapir, kreppet, plissert,
også mønsterpreget eller per-
forert, i ruller eller ark 	  ex 48.05

641.72 Papir (unntatt kraftpapir),
kreppet, plissert, også
mønsterpreget eller perforert,
for husholdnings- eller toa-
lettbruk, i ruller eller ark ex 48.05

642 	 Papir og papp, tilskåret, og
varer av papir eller papp

642.10 Esker, sekker, poser og annen
emballasje av papir eller papp;
sorterings- og oppbevarings-
esker, brevkasser og liknende
varer som vesentlig brukes i 	 48.16
kontorer, butikker og liknende 	 48.17

642.20 Skriveblokker, konvolutter, kort-
brev, brevkort (ikke illustrerte)
og korrespondansekort; esker,
mapper og liknende, av papir
eller papp, som inneholder et
utvalg av brevpapir, konvo-
lutter og liknende  	 48.14

642.30 Protokoller, skrivebøker, notis-
bøker, notisblokker, ordre-
bøker, kvitteringsbøker, dag-
bøker, skriveunderlag, brev-
ordnere, samlepermer (los-
blad og andre); album for
prover og samlinger samt bok-
permer av papir eller papp  	48.18

642.41 Sigarettpapir, tilskåret i for-
mat, også i pakker; sigarett-
hylser   48.10

642.42 Karbonpapir og annet kopipapir
(herunder stensiler) og over-
foringspapir, tilskåret, også
i esker   48.13

642.43 Toilettpapir, tilskåret, i
ruller eller ark 	  ex 48.15

642.44 Papir påført klebestoff i strim-
ler eller ruller 	  ex 48.15

642.49 Annet tilskåret papir og papp,
i e  n 	ex 48.15

642.81 Bobiner, spoler og liknende av
papirmasse, papir eller papp,
også perforerte eller herdede 48.20

642.82 Kort for punchemaskiner, også i
strimler 	  ex 48.21

642.83 Fat, tallerkener, kopper og
liknende varer av papirmasse,
papir eller papp 	  ex 48.21

642.84 Lommetørklær, håndklær, servi-
etter, duker, laken og annet
sengetoy av papir; undertøy
av papir   ex 48.21

CCCN-
osisjon

ex 48.05

ex 48.05

ex 48.07

ex 48.07

ex 48.07

48.04

48.08

48.11

Vare-Gruppe ost
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651

C-CT-W=7-
posisjon 

ex 51.01

ex 51.01

ex 56.05

ex 56.05

ex 56.05

ex 56.06

ex 51.01

ex 51.01

ex 51.01

ex 56.05

ex 56.05

ex 56.05

CCCN--
• osisjon

Sanitærbind og tamponger;
bleier av papir eller
cellulosevatt 	  ex 48.21

Andre varer av papirmasse, pa-
pir, papp eller cellulosevatt ex 48.21

HOVEDGRUPPE 65: TEKSTILGARN,
TEKSTILSTOFFER OG TEKSTIL-
VARER

Tekstilgarn

651.11 Garn av silke unntatt schappe-
silke og bourettesilke, ikke
i detaljopplegging  

	
50.04

651.16 Garn av schappesilke eller
bourettesilke, ikke i detalj- 	 50.05
opplegging  

	
50.06

651.17 Garn av silke, schappesilke og
bourettesilke, i detaljopp-
legging; wormgut; katgut- 	 50.07
imitasjoner av silke  

	
50.08

651.21 Ull"tops" 	
 

ex 53.05
651.22 Garn av kardet ull (kardegarn)

inneholdende minst 85 vekt-
prosent ull, ikke i detalj-
opplegging 	

 
ex 53.06

651.23 Garn av kjemmet ull (kamgarn)
inneholdende minst 85 vekt-
prosent ull, ikke i detalj-
opplegging 	

 
ex 53.07

651.24 Garn av fine dyrehår (kardet
eller kjemmet), ikke i detalj
opplegging  

	
53.08

651.25 Garn av tagl eller andre grove
dyrehår, ikke i detaljoppleg-
ging  

	
53.09

651.26 Garn, inneholdende minst 85
vektprosent ull eller fine
dyrehår, i detaljopplegging 	

 
ex 53.10

651.27 Garn, inneholdende under 85
vektprosent kardet ull, ikke
i detaljopplegging 	

 
ex 53.06

651.28 Garn, inneholdende under 85
vektprosent kjemmet ull, ikke
i detaljopplegging 	

 
ex 53.07

651.29 Garn, inneholdende under 85
vektprosent ull eller fine
dyrehår, tagl eller grove
dyrehår, i detaljopplegging . ex 53.10

Garn av bomull, ikke i detalj-
opplegging, hvor det enkelte
garn måler pr. kg.:

651.31 - høyst 14 000 meter 	  ex 55.05
651.32 - over 14 000 meter men høyst

40 000 meter 	  ex 55.05
651.33 - over 40 000 meter men under

80 000 meter 	  ex 55.05
651.34 - 80 000 meter og derover 	  ex 55.05
651.35 Garn av bomull, i detaljopp-

legging  	 55.06

Garn inneholdende minst 85 vekt-
prosent syntetiske tekstil-
fibrer, ikke i detaljopp-
legging:

651.41 - teksturert garn av endeløse
polyamidfibrer 	  ex 51.01

651.42 - annet garn av endeløse poly-
amidfibrer, ikke snodd eller
snodd høyst 50 ganger pr.

	

meter     ex 51.01

Vare-Gruppe ost

- annet garn av endeløse
polyamidfibrer 	

- teksturert garn av endeløse
polyesterfi brer 	

- annet garn av endeløse poly-
esterfibrer, ikke snodd eller
snodd høyst 50 ganger pr.
meter 	

- annet garn av endeløse poly-
esterfibrer 	

- garn av andre endeløse syn-
tetiske tekstilfibrer 	

Garn, inneholdende minst 85
vektprosent korte syntetiske
tekstilfibrer, ikke i detalj-
opplegging 	

651.49 Monofilamenter, strimler (kun-
stige strå og liknende) og
katgutimitasjoner av syn-
tetiske tekstilmaterialer

651.51 Garn inneholdende minst 85 vekt-
prosent endeløse syntetiske
tekstilfibrer, i detaljopp-
legging 	

651.52 Garn inneholdende minst 85 vekt-
prosent korte syntetiske.
tekstilfibrer, i detaljopp-
legging 	

651.66 Garn, inneholdende under 85
vektprosent korte syntetiske
tekstilfibrer blandet hoved-
sakelig eller bare med bomull,
ikke i detaljopplegging 	

651.67 Garn, inneholdende under 85
vektprosent korte syntetiske
tekstilfibrer blandet hoved-
sakelig eller bare med ull
eller fine dyrehår, ikke i
detaljopplegging 	

651.68 Garn, inneholdende under 85
vektprosent korte syntetiske
tekstilfibrer blandet hoved-
sakelig eller bare med andre
tekstilfibrer enn bomull, ull.
eller fine dyrehår, ikke i
detaljopplegging 	

651.69 Garn, inneholdende under 85
vektprosent korte syntetiske
tekstilfibrer, i detaljopp-
legging 	

651.71 Garn av endeløse viskosefibrer
(rayon), ikke i detaljopp-
legging 	

651.72 Garn av endeløse asetatfibrer,
ikke i detaljopplegging 	

651.73 Garn av andre endeløse kunstige
tekstilfibrer, ikke i detalj-
opplegging  

651.74 Garn, inneholdende minst 85
vektprosent korte kunstige
tekstilfibrer, ikke i detalj-
opplegging 	

651.75 Garn, inneholdende under 85
vektprosent korte kunstige
tekstilfibrer blandet hoved-
sakelig eller bare med bomull,
ikke i detaljopplegging 	

651.76 Garn, inneholdende under 85
vektprosent korte kunstige
tekstilfibrer blandet hoved-
sakelig eller bare med ull
eller fine dyrehår, ikke i
detaljopplegging  

Gruppe are-
ost

642.85

642.89 

651.43

651.44

651.45

651.46

651.47

651.48

ex 51.01

ex 51.01

ex 51.01

ex 56.05

ex 51.02

ex 51.03

ex 56.06



651.77 Garn, inneholdende under 85
vektprosent korte kunstige
tekstilfibrer blandet hoved-
sakelig eller bare med andre
tekstilfibrer enn bomull,
ull eller fine dyrehår, ikke
i detaljopplegging 	

Monofilamenter, strimler (kun-
stige strå og liknende) og
katgutimitasjoner av kunstige
tekstilmaterialer 	

Garn av endeløse kunstige tek-
stilfibrer, i detaljopplegg-
ing  

Garn av korte kunstige tekstil-
fibrer, i detaljopplegging

Garn av tekstilfibrer i for-
bindelse med metalltråd eller
overtrukket med metall  	 52.01

651.95 Garn, bånd og forgarn av
glassfiber 	  ex 70.20

651.96 Garn av lin og rami, ikke i
detaljopplegging  	54.03

651.97 Garn av lin og rami, i detalj-
opplegging  	54.04

651.98 Garn av jute eller andre
bastfibrer av bast som hører
under undergruppe 264.0  

	
57.06

651.99 	 57.05Garn av andre vegetabilske
tekstilfibrer i.e.n.; papir- 	 57.08
garn  

	
57.07

Vevnader av bomull
652.11 Slyngvevnader, ubleikte, ikke

merserisert 	  ex 55.07
652.12 Håndklefrotté og andre slyng-

vevnader av bomull, ubleikt,
ikke merserisert 	  ex 55.08

652.14 Andre vevnader som inneholder
minst 85 vektprosent bomull,
ubleikt, ikke merserisert 	  ex 55.09

652.15 Andre vevnader som inneholder
under 85 vektprosent bomull,
ubleikt, ikke merserisert 	  ex 55.09

652.21 Slyngvevnader av bomull, bleikt,
merserisert, farget eller
trykt, eller bearbeidd på
annen måte 	  ex 55.07

652.22 Håndklefrotté og liknende frotté-
vevnader av bomull, bleikt,
merserisert, farget, trykt
eller bearbeidd på annen måte ex 55.08

652.23 Fløyel, plysj og chenille-
vevnader av bomull 	  ex 58.04

652.24 Andre vevnader som inneholder
minst 85 vektprosent bomull,
bleikt, merserisert, farget,
trykt eller bearbeidd på
annen måte 	  ex 55.09

652.25 Andre vevnader som inneholder
under 85 vektprosent bomull,
bleikt, merserisert, farget,
trykt eller bearbeidd på
annen måte 	  ex 55.09 	 654

651.78

651.81

651.82

651.91

652652

ex 56.05

ex 51.02

ex 51.03

ex 56.06

653 	 Vevnader av syntetiske eller
kunstige tekstilfibrer

653.14 Cordvevnader av endeløse syn-
tetiske tekstilmaterialer 	 ex 51.04

653.15 Vevnader som inneholder minst
85 vektprosent endeløse synte-
tiske tekstilmaterialer 	

 
ex 51.04

653.16 Vevnader som inneholder under
85 vektprosent endeløse syn-
tetiske tekstilmaterialer 	 ex 51.04

653.20 Vevnader som inneholder minst
85 vektprosent korte synte-
tiske tekstilfibrer 	

 
ex 56.07

32
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ex 56.07

ex 56.07

ex 56.07

ex 56.07

ex 51.04

ex 51.04

ex 51.04

ex 56.07

ex 56.07

ex 56.07

ex 56.07

ex 56.07

ex 58.04

ex 58.04

50.09
50.10

ex 53.11

ex 53.11

ex 53.11

653.41 Vevnader som inneholder under
85 vektprosent korte syn-
tetiske tekstilfibrer blandet
helt eller delvis med bomull

653.42 Vevnader som inneholder under
85 vektprosent korte syn-
tetiske tekstilfibrer blandet
helt eller delvis med ull
eller fine dyrehår 	

653.43 Vevnader som inneholder under
85 vektprosent korte synte-
tiske tekstilfibrer blandet
helt eller delvis med ende-
løse kunstige eller synte-
tiske tekstilmaterialer  

653.49 Vevnader som inneholder under
85 vektprosent korte synte-
tiske tekstilfibrer blandet
helt eller delvis med andre
tekstilfibrer enn bomull,
ull, fine dyrehår eller ende-
løse kunstige eller syntetiske
tekstilmaterialer 	

653.54 Cordvev av endeløse kunstige
tekstilmaterialer 	

653.55 Vevnader som inneholder minst
85 vektprosent endeløse kuns-
tige tekstilmaterialer 	

653.56 Vevnader som inneholder under
85 vektprosent endeløse kuns-
tige tekstilmaterialer 	

653.60 Vevnader som inneholder minst
85 vektprosent korte kuns-
tige tekstilfibrer  

653.81 Vevnader som inneholder under
85 vektprosent korte kunstige
tekstilfibrer blandet helt
eller delvis med bomull 	

653.82 Vevnader som inneholder under
85 vektprosent korte kunstige
tekstilfibrer blandet helt
eller delvis med ull eller
fine dyrehår 	

653.83 Vevnader som inneholder under
85 vektprosent korte kunstige
tekstilfibrer blandet helt
eller delvis med endeløse syn-
tetiske eller kunstige teks-
tilfibrer 	

653.89 Vevnader som inneholder under
85 vektprosent korte kunstige
tekstilfibrer blandet helt
eller delvis med andre fibrer
enn bomull, ull, fine dyrehår
eller endeløse kunstige eller
syntetiske tekstilfibrer

653.97 Fløyel-, plysj- og chenillevev-
nader av syntetiske tekstil-
fibrer  

653.98 Fløyel-, plysj- og chenille-
vevnader av kunstige tekstil-
fibrer 	

Tekstilvevnader av andre materi-
aler enn bomull, syntetiske
og kunstige tekstilfibrer

654.10 Vevnader av silke 	

654.21 Vevnader som inneholder minst
85 vektprosent kardet ull
eller fine dyrehår 	

654.22 Vevnader som inneholder minst
85 vektprosent kjemmet ull
eller fine dyrehår  

654.31 Vevnader som inneholder under
85 vektprosent ull eller fine
dyrehår, blandet helt eller
delvis med endeløse syntetiske
tekstilfibrer 	
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654.32 Vevnader som inneholder under
85 vektprosent ull eller
fine dyrehår, blandet helt
eller delvis med korte
syntetiske tekstilfibrer 	 ex 53.11

654.33 Vevnader som inneholder under
85 vektprosent ull eller fine
dyrehår, blandet helt eller
delvis med andre tekstil-
fibrer enn korte eller ende-
lose syntetiske tekstilfibrer ex 53.11

654.34 Floyel-, plysj- eller chenille-
vevnader av ull eller fine
dyrehår 	  

ex 58.04
654.40 Vevnader av lin eller rami  	54.05
654.50 Vevnader av jute eller av andre

tekstilfibrer av bast som
hører Under undergruppe 264.0

	
57.10

654.60 Vevnader av glassfibrer 	
 

ex 70.20
654.91 Vevnader av metalltråd eller av

'gam i forbindelse med metall
til klær, møbeltrekk o.l.  

	
52.02

654.92 Vevnader av tagl eller andre
	

53.12
grove dyrehår  

	
53.13

654.98 Vevnader av andre vegetabilske
	

57.09
tekstilfibrer; vevnader av 	 57.11
papir  

	
57.12

654.99 Fløyel-, plysj- og chenille-
vevnader, i e  n 	

 
ex 58.04

655	 Trikotasje, som metervare,
unntatt elastisitetstriko-
tasje og gummiert trikotasje

655.10 Trikotasje av syntetiske tek-
stilfibrer unntatt elastikk-
trikotasje og gummiert tri-
kotasje 	  ex 60.01

655.21 Trikotasje av ull eller fine
dyrehår unntatt elastikk-
trikotasje eller gummiert
trikotasje 	  ex 60.01

655.22 Trikotasje av bomull unntatt
elastikktrikotasje eller
gummiert trikotasje 	  ex 60.01

655.23 Trikotasje av kunstige tekstil-
fibrer unntatt elastikktri-
kotasje eller gummiert tri-
kotasje 	  ex 60.01

655.29 Trikotasje av andre tekstilfib-
rer unntatt elastikktriko-
tasje eller gummiert triko-

	

tasje    ex 60.01
655.30 Elastikktrikotasje eller

gummiert trikotasje 	  ex 60.06

656 	 Tyll, kniplinger, broderier,
bånd og liknende

656.01 Vevde bånd bestående av varp
uten veft, limt sammen med
klebestoff  	 58.05

656.02 Vevde etiketter, merker o.l.
ikke brodert, som metervare,
bånd eller tilskåret  	 58.06

656.03 Chenillegarn; omspunnet garn,
(unntatt garn omspunnet med
metall eller omspunnet garn
av tagl); fletninger samt
possementmakerarbeider og
liknende varer som metervare;
dusker, pomponger o.l  	 58.07

656.04 Tyll og andre nettstoffer,
umønstrede  	 58.08

656.05 Tyll og andre nettstoffer
(unntatt vevde eller triko-
terte stoffer) mønstrede;
blonder og kniplinger hånd-
eller maskinlagede, som
metervarer, bånd eller mo-
tiver  	 58.09

656.06 Broderier som metervare, bånd
eller motiver  	 58.10

657 	 Spesielle tekstilstoffer og
-artikler

657.10 Filt og varer av filt, i.e.n.,
også med impregnering eller
belegg   ex 59.02

657.20 Fiberduk (herunder liknende duk
framstilt av garn) og varer
derav, også med impregnering
eller belegg   59.03

657.31 Tekstilstoff belagt med gummi-
lim eller stivelsesholdige
stoffer, av en beskaffenhet
som nyttes til framstilling
av bokpermer, etuier og lik-
nende; kalkerlerret; prepa-
rert malerlerret; "rullebook"
og liknende tekstilstoff til
framstilling av hatter  

	
59.07

657.32 Tekstilstoff impregnert, over-
trukket, belagt eller lami-
nert med cellulosederivater
eller andre plastmaterialer   59.08

657.33 Gummiert tekstilstoff, unntatt
av trikotasje  

	
59.11

657.39 Tekstilstoff impregnert eller
belagt med andre materialer;
teaterkullisser, atelierbak-
tepper og liknende av malt 59.09
tekstilstoff  

	
59.12

657.40 Elastikkstoff og elastikkposse-
ment (unntatt trikotasje) av
tekstilmaterialer sammen med
gummitråder   59.13

657.51 Kyssing, snorer, liner og tau
også flettede  

	
59.04

657.52 Nettstoff av snorer, liner og
tau; fiskenett av garn,
snorer, liner eller tau  

	
59.05

657.59 Andre varer framstilt av garn,
hyssing, snorer, liner eller
tau, (unntatt tekstilstoff og
varer derav)   59.06

657.61 Hatteemner av filt, ikke form-
presset eller med tildannet
brem; plane og sylindriske
hatteemner av filt   65.01

657.62 Hatteemner, flettede eller
framstilt av fletninger,
strimler og liknende, av et-
hvert materiale, ikke form-
pressede eller med tildannet
brem  

	
65.02

657.71 Vatt og varer av vatt i.e.n.,
fnugg, stew og lo av tekstil-
materialer  

	
59.01

657.72 Veker av vevd, flettet eller
strikket tekstilmateriale, til
lamper, ovner, fyrtøy, lys og
liknende; gassglodenett, også
impregnert og rundstrikkede
varer til framstilling av så-
danne  

	
59.14
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657.73 Tekstilstoff og tekstilvarer,
av en beskaffenhet som vanlig
vis nyttes til teknisk bruk .

657.91 Slanger og liknende varer av
tekstilmateriale, også med
foring, armering eller til-
behør av annet materiale ...

657.92 Drivreimer og transportbånd av
tekstilmateriale, også for-
sterket med metall eller
annet materiale 	

658 	 Andre ferdige varer, helt eller
delvis framstilt av tekstil-
materialer

658.10 Sekker og poser til emballasje 	 62.03
658.21 Presenninger, seil, markiser,

telt og campingartikler av
bomull 	  ex 62.04

658.21 Presenninger, seil, markiser,
telt og campingartikler av
andre tekstilmaterialer enn
bomull 	  ex 62.04

Pledd og tepper (ikke elek-
triske), unntatt av triko-
tasje:

658.31 - av ull eller fine dyrehår .. 	 ex 62.01
658.32 - av bomull 	  ex 62.01
658.33 - av syntetiske fibrer 	  ex 62.01
658.39 - av andre fibrer 	  ex 62.01
658.41 Sengelinnet av bomull 	  ex 62.02
658.42 Sengelinnet av andre tekstil-

fibrer 	  ex 62.02
658.43 Duker av bomull 	  ex 62.02
658.44 Duker av andre tekstilfibrer 	  ex 62.02
658.45 Toalett- og kjøkkenhåndklær av

bomull 	  ex 62.02
658.46 Toalett- og kjøkkenhåndklær av

andre tekstilmaterialer 	  ex 62.02
658.48 Andre utstyrsvarer av bomull . 	 ex 62.02
658.49 Andre utstyrsvarer av andre

tekstilfibrer 	  ex 62.02
658.91 Håndvevde tapisserier av typene

Gobeliner, Flandern, Aubusson,
Beauvais og liknende samt
håndbroderte tapisserier
(f.eks. "petit paint" og
korsstingsbroderier)  	 58.03

658.98 Ferdige varer av trikotasje,
ikke elastikktrikotasje eller
gummiert trikotasje 	  ex 60.05

658.99 Andre ferdige tekstilvarer
(herunder snittmonstre)  	 62.05

659 	 Golvbelegg m.v.

659.11 Golvbelegg med underlag av
papir eller papp, med eller
uten linoleumsmasse, også
tilskåret  	48.12

659.12 Linoleum til all slags bruk,
også tilskåret; golvbelegg
som består av tekstilbunn
med annet belegg enn lino-
leumsmasse, også tilskåret . 	 59.10

659.21 Golvtepper og golvteppestoffer ,

knyttede (ferdige eller som
metervarer) av ull eller
fine dyrehår 	  ex 58.01

659.29 Golvtepper og golvteppestoffer ,

knyttede (ferdige eller som
metervarer) av andre tekstil-
materialer 	  ex 58.01

659.30 Tepper av typene "Kelim",
"Schumachs", "Karamanie" og
liknende 	  ex 58.02

CCCN-
osisjon

ex 58.02

ex 58.02

ex 58.02

ex 58.02

ex 58.02

ex 58.02

ex 58.02

ex 58.02

ex 59.02

46.01
46.02

Vare-
post 

659.41 Golvtepper, golvteppestoffer ,

og matter av ull eller fine
dyrehår, tuftede  

659.42 Golvtepper, golvteppestoffer og
matter av ull eller fine dyre-
hår, vevde  

659.49 Golvtepper, golvteppestoffer og
matter av ull eller fine dyre-
hår, unntatt knyttede, tuf-
tede, vevde av trikotasje
eller av filt 	

659.51 Golvtepper, golvteppestoffer og
matter av kunstige eller syn-
tetiske tekstilfibrer i.e.n.,
tuftede  

659.52 Golvtepper, golvteppestoffer og
matter av kunstige eller syn-
tetiske tekstilfibrer i.e.n.,
vevde  

659.59 Golvtepper, golvteppestoffer og
matter av kunstige eller syn-
tetiske tekstilfibrer i.e.n.
unntatt knyttede, tuftede,
vevde av trikotasje eller av
filt 	

659.61 Golvtepper, golvteppestoffer og
matter av andre tekstil-
materialer i.e.n., tuftede 	

659.62 Golvtepper, golvteppestoffer og
matter av andre tekstil-
materialer i.e.n., andre enn
knyttede, tuftede eller av
filt 	

659.63 Golvbelegg av filt, tufted filt
eller nålefilt 	

659.70 Fletninger og liknende produk-
ter av flettematerialer til
ethvert bruk, også sammenfoyde
i båndform; plater (herunder
matter o.1.) bundet av para-
lellagte flettematerialer eller
vevd; flaskéhylser av strå .

HOVEDGRUPPE 66: VARER AV IKKE-
METALLISKE MINERALER

661 	 Kalk, sement og bygningsmateri-
aler, unntatt glass og leir-
varer

661.10 Kalk, ulesket eller lesket samt
hydraulisk kalk unntatt kalsi
umoksyd og kalsiumhydroksyd . 25.22

661.20 Portlandsement, aluminatsement,
slaggsement og liknende hy-
draulisk sement, også farget
eller i form av klinker  

	
25.23

661.31 Bruleggingsstein, kantstein og
heller, av naturlig stein,
unntatt skifer  

	
68.01

661.32 Bearbeidd monument- og byg-
ningsstein og varer derav,
herunder stein til mosaikk-
arbeider, men ikke varer som
hewer under varepost 661.31
eller gruppe 662  

	
68.02

661.33 Bearbeidd skifer og varer av
naturlig eller agglomerert
skifer  

	
68.03

661.81 Varer av asfalt eller liknende
materialer  

	
68.08

,661.82 Plater, fliser, blokker og lik-
nende varer av plantefibrer,
trefibrer, halm, trespon
eller treavfall (herunder
sagflis) agglomerert med
sement, gips eller andre
mineralske bindemidler  

	
68.09

661.83 Varer av asbestsement, cellulose
sement og liknende  

	
68.12

CCCN-
posisjon

59.17 

Gruppe  

59.15

5916 



35

Gruppe
are-
ost posisjon

Gruppe
are-
ost 	posisjon     

69.01

69.02

38.19

69.04

69.05
69.06

69.07

69.08

664

68.04
68.05

68.11

68.07

.662 	 Teglverksprodukter o.l.

662.31 Varmeisolerende murstein,
blokker, fliser og andre
varmeisolerende varer av
kiselholdig fossilmel eller
liknende kiselholdige jord-
arter (f.eks. kiselgur,
trippel eller diatoméjord)

662.32 Ildfaste murstein, ildfaste
blokker, fliser og liknende
ildfast bygningsstein, som
ikke hører under varepost
662.31  

662.33 Ildfast mørtel, sement og
liknende sammensetninger 	

662.41 Murstein, herunder blokker, hul-
stein og liknende 	

662.42 Takstein, skorsteinspiper,
pipehatter, gesimser og andre
varer til bygningsbruk, her-
under bygningsornamenter

662.43 Rør, rennerog rørdeler 	
662.44 Golv-, vegg- og bruleggings-

fliser, uglasserte 	
662.45 Golv-, vegg- og bruleggings-

fliser, glasserte 	

663 	 Mineralske produkter i.e.n.

663.10 Mollesteiner, slipesteiner og
liknende (herunder skiver,
hoder og spisser for sliping,
hvessing, polering, avretting
og skjæring), av naturlig
stein (også agglomerert), av
agglomererte naturlige og
kunstige slipestoffer eller
av keramisk materiale, også
med skaft, aksler og liknende
av annet materiale, men uten
stativer; segmenter og andre
ferdige deler til slike
steiner; bryne- og polér-
steiner for hånd, av natur-
lig stein, av agglomererte
naturlige eller kunstige
slipestoffer eller av kera-
misk materiale 	

663.20 Naturlige og kunstige slipe-
stoffer i form av pulver
eller korn på underlag av
vevnad, papir, papp eller
andre materialer, også
tilskåret, sydd eller på
annen måte sammenføyd 	

663.31 Varer av gips eller av blan-
dinger på basis av gips 	

663.32 Varer av sement (herunder slagg-
sement) betong eller kunstig
stein (herunder granulert
marmor agglomerert med sement),
også armerte 	

663.33 Bearbeidd glimmer og varer av
glimmer, herunder glimmer-
blad på underlag av tekstil
eller papir (f.eks. mikanitt,
mikafolier) 	

663.39 Varer av stein eller andre
mineralske stoffer (herunder
torv), i e  n 	

663.50 Slaggull, steinull og liknende
mineralsk ull; ekspandert
vermikulitt, leire og lik-
nende ekspanderte mineralske
materialer; varme- eller lyd-
isolerende blandinger av
mineralske materialer og varer
derav unntatt de som går inn
under varepostene 661.83
eller 663.81 eller inn under
keramiske produkter 	

663.70 Ildfaste varer (f.eks. retor-

ter, digler, mufler, dyser,
stoppere, rør og stenger)
i e  n 

663.81 Bearbeidd asbest og varer av
asbest (f.eks. plater, tråd,
vevnad, klær, hodeplagg,
fottøy, pakninger), også
forsterket (unntatt varer som
går inn under varepost 663.82);
blandinger på basis av asbest,
på basis av asbest og magnes-
iumkarbonat samt varer av
slike blandinger 	

663.82 Friksjonsbelegg til bremser,
koplinger og liknende (i form
av segmenter, skiver, ringer,
bånd, plater, ruller og lik-
nende), på basis av asbest,
andre mineralske stoffer
eller cellulose, også i
forbindelse med tekstil eller
annet materiale 	

663.91 Laboratorieutstyr og varer til
kjemisk eller teknisk bruk;
krybber, kar og liknende be-
holdere for landbruket;
krukker og liknende beholdere
anvendelige til transport
eller emballering av varer 	

663.92 Andre varer av keramisk materi-
ale, i e  n 	

Glass

664.14 Glassmasse (unntatt optisk
glass); glasskår og annet
glassavfall 	

664.15 Glass i kuler, stenger og rør,
ubearbeidd (unntatt optisk
glass) 	

664.20 Optisk glass og varer derav,
ikke optisk bearbeidd; emner
til korrigerende brilleglass

664.30 Trukket eller blåst glass, ube-
arbeidd (herunder overfanget
glass), i kvadratiske eller
rektangulære plater  

664.40 Stopt, valset, trukket eller
blåst glass (herunder over-
fanget eller armert glass), i
kvadratiske eller rektangu-
lære plater, planslipt eller
polert, men ikke videre be-
arbeidd

664.50 Stopt eller valset glass, ube-
arbeidd (herunder overfanget
eller armert glass), i kva-
dratiske eller rektangulære
plater, også monstret  

664.60 Blokker, fliser, heller og
andre varer av presset eller
stopt glass, til bygnings-
bruk; skumglass eller celle-
glass i blokker, plater o.l.

664.70 Sikkerhetsglass, herdet eller
bestående av flere lag, også
formet  

664.80 Speil av glass (herunder kjøre-
speil og liknende), med eller
uten ramme  

664.91 Stopt, valset, trukket eller
blåst glass (herunder over-
fanget eller armert glass),
tilskåret i annen form enn
kvadratisk eller rektangulær,
eller bøyd eller bearbeidd på
annen måte, f.eks. kantslipt
eller gravert (også planslipt
eller polert); isolasjons-
glass bestående av flere lag;
glass i blyinnfatning og lik-
nende 	

68.06

68.10

68.15

68.16

69.03

68.13

68.14

69.09

69.14

70.01
ex 70.02

ex 70.02
70.03

70.18

70.05

70.06

70.04

70.16

70.08

70.09

70.07
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664.92 Åpne glasskolber og åpne bear-
beidde glassrør, uten til-
behør, for glødelamper, lys-
rør og liknende  	 70.11

664.93 Urglass og liknende (herunder
glass til solbriller, ikke
anvendelig som korrigerende
glass), buede, bøyde og lik-
nende, herunder hule kuler
og segmenter til framstilling
av urglass og liknende  	 70.15

664.94 Glassfibrer (herunder glassull)
og varer derav i e  n 	 	 ex 70.20

665 	 Glassvarer

665.11 Ballonger, flasker, krukker,
tablettror og liknende be-
holdere av glass, til tran-
sport eller emballering av

-varer; propper, lokk og
andre lukkemidler av glass  

665.12 Glassbeholdere til termos-
flasker og andre vakuumiso-
lerte beholdere 	

665.20 Husholdnings- og toalettartik-
ler, kontorutstyrsvarer, deko-
rasjonsgjenstander og liknen-
de, av glass som ikke hører
under varepost 665.82  

665.81 Glassvarer til laboratorie-
bruk eller til hygienisk eller
farmasøytisk bruk, også
graderte eller kalibrerte;
ampuller av glass• 	

665.82 Glassperler, imiterte perler,
imiterte edle steiner og
liknende artikler av glass
til dekorasjon samt varer
derav; terninger, små glass-
plater og glassbiter til
mosaikkarbeider og liknende,
også på underlag av papir
eller tekstil; kunstige
øyne ikke til bruk for
mennesker; dekorasjons-
gjenstander framstilt ved
såkalt "lampearbeid"; glass-
korn (ballotini) 	

665.89 Andre varer av glass i.e.n. .

666 	 Keramiske produkter

666.40 Bordservise, kjøkkenutstyr og
andre husholdningsartikler
samt toalettartikler, av
porselen 	

666.50 Bordservise, kjøkkenutstyr og
andre husholdningsartikler
samt toalettartikler, av
annet keramisk materiale 	

666.60 Statuetter, nips og andre dekora-
sjonsartikler samt gjenstander
til pynt på person; utstyrs-
varer  

667 	 Perler, edle og halvedle stei-
ner, ubearbeidde eller bear-
beidde

667.10 Natur- eller kulturperler,
ubearbeidde eller bearbeidde,
ikke monterte, innfattede
eller trædd (unntatt,usor-
terte perler som av tran-
sporthensyn er trædd på tråd)

667.21 Usorterte diamanter, ubear-
beidde (unntatt industri-
diamanter)  

667.22 Sorterte diamanter, ubear-
beidde, enkelt sagd,
kløyvd eller grovslipte
(unntatt industridiamanter) . ex 71.02

667.29 Diamanter (unntatt industri-
diamanter) slipte eller på
annen måte bearbeidde, men
ikke monterte eller inn-
fattede   ex 71.02

667.30 Andre edle eller halvedle
steiner, ubearbeidde, slipte
eller på annen mate bear-
beidde, men ikke monterte
eller innfattede (herunder
usorterte steiner som av
transporthensyn er trædd på
tråd) 	  ex 71.02

667.40 Syntetiske eller rekonstruerte
edle eller halvedle steiner,
ubearbeidde, slipte eller
bearbeidde på annen mate,
men ikke monterte eller inn-
fattede (herunder usorterte
steiner som av transport-
hensyn er trædd på tråd) ... 	 71.03

HOVEDGRUPPE 67: JERN OG STAL

671 	 Råjern, speiljern, jernsvamp,
pulverisert jern og stål og
ferrolegeringer

671.20 Råjern, støpejern og speiljern
i barrer, blokker, klumper o.l. 	 73.01

671.31 Granulert jern og stål, også
knust eller sortert; tråd-
korn av jern eller stål  	 73.04

671.32 Pulverisert jern og stål, her-
under pulverisert jernsvamp 	 ex 73.05

671.33 Jern- og stålsvamp (unntatt
pulverisert) 	  ex 73.05

671.61 Ferromangan 	  ex 73.02
671.62 Ferrosilicium 	  ex 73.02
671.69 Andre ferrolegeringer 	  ex 73.02

672 	 Blokker (ingots) og andre pri-
mære former av jern eller
stål

672.41 Blokker (ingots) av jern eller
stål (unntatt av karbonrikt
eller legert stål) 	  ex 73.06

672.42 Blokker (ingots) av karbonrikt
stål 	  ex 73.15

672.43 Blokker (ingots) av rustfritt
eller varmefast stål 	  ex 73.15

672.44 Blokker (ingots) av annet
legert stål 	  ex 73.15

672.45 Smeltestykker og pakketert jern
og stål; klumper og liknende,
av jern eller stål 	  ex 73.06

672.51 Blooms, billets, slabs, platiner
og råsmidde emner, av jern
eller stål, unntatt av karbon-
rikt stål eller legert stål . 	 73.07

672.52 Blooms, billets, slabs, platiner
og råsmidde emner av karbon-
rikt stål 	  ex 73.15

672.54 Blooms, billets, slabs, pla-
tiner og råsmidde emner av
rustfritt eller varmefast
stål  

	
ex 73.15

672.55 Blooms, billets, slabs, pla-
tiner og råsmidde emner av
annet legert stål  

	
ex 73.15

672.71 Plateemner i ruller, av jern
eller stål,unntatt av karbon-
rikt stål eller legert stål .	 73.08

70.10

70.12

70.13

70.17

70.19
70.21

69.11

69.12

69.13

71.01

ex 71.02
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672.72

672.74

672.75

Plateemner i ruller av karbon-
rikt stål 	

Plateemner i ruller av rust-
fritt eller varmefast stål

Plateemner i ruller av annet
legert stål 	

673 	 Stenger, valsetråd, profiler
(herunder spunnveggjern), av
jern eller stål

Valsetråd av jern eller stål
unntatt av karbonrikt eller
legert stål  

	Valsetråd av karbonrikt stål 	
Valsetråd av rustfritt eller

varmefast stål 	
Valsetråd av annet legert stål
Stangstål og hult bergborestål,

av karbonrikt stål 	
Stangstål og hult bergborestål

av rustfritt eller varmefast
stål  

Stangstål og hult bergborestål
av annet legert stål 	

Stangstål,varmvalset eller
strengpresset,men ikke videre
bearbeidd, unntatt av karbon-
rikt eller legert stål 	

Stangstål, smidd, kaldbearbeidd
eller kalibrert (unntatt av
karbonrikt eller legert stål);
hult bergborestål  

U,I og H profiler av jern eller
stål, varmvalset eller streng-
presset men ikke videre bear-
beidd, under 80 mm (unntatt
av karbonrikt eller legert
stål)

673.32 U, I og H profiler av jern
eller stål, varmvalset eller
strengpresset men ikke videre
bearbeidd, 80 mm eller over,
vinkel-og profilstål, smidd
men ikke videre bearbeidd
(unntatt av karbonrikt eller
legert stål) 	

673.33 Annet vinkel- eller profilstål,
varmvalset eller strengpres-
set men ikke videre bearbeidd
av jern eller stål (unntatt
av karbonrikt eller legert
stål)  

673.34 Vinkel- og profilstål, kald-
bearbeidd eller kalibrert men
ikke videre bearbeidd, av jern
eller stål (unntatt av kar-
bonrikt eller legert stål) .. ex 73.11

673.35 Annet vinkel- og profilstål,
av jern eller stål (unntatt
av karbonrikt eller legert
stål) 	 	 ex 73.11

673.36 Spundveggjern av jern eller
stål (unntatt av karbonrikt
eller legert stål) 	 	 ex 73.11

673.37 Vinkel- og profilstål av
karbonrikt stål 	 	 ex 73.15

673.38 Vinkel- og profilstål av rust-
fritt eller varmefast stål 	 	ex 73.15

673.39 Vinkel- og profilstål av annet
legert stål 	 	 ex 73.15

674 	 Universaljern og -stål; plater
av jern og stål

674.14 Universaljern og -stål unntatt
av karbonrikt eller legert
stål  

	
73.09

674.15 Universaljern og -stål, karbon-
rikt eller legert 	

	
ex 73.15

674.41‘ Plater av jern og stål, valset,
men ikke videre bearbeidd,
med tykkelse over 4,75 mm
(unntatt universalplater),
unntatt av karbonrikt eller
legert stål 	

674.42 Plater av karbonrikt stål,
valset, men ikke videre be-
arbeidd, med tykkelse over
4,75 mm (unntatt universal-
plater) 	

674.43 Plater, av rustfritt eller
varmefast stål, valset, men
ikke videre bearbeidd, med
tykkelse over' 4,75 mm (unn-
tatt universalplater) 	

674.44 Plater av annet legert stål,
valset, men ikke videre be-
arbeidd, med tykkelse over
4,75 mm (unntatt universal-
plater)  

674.51 Plater av jern og stål, valset,
men ikke videre bearbeidd, av
tykkelse minst 3 mm men ikke
over 4,75 mm, unntatt av
karbonrikt eller legert stål

674.52 Plater av karbonrikt stål,
valset, men ikke videre be-
arbeidd, av tykkelse minst
3 mm men ikke over 4,75 mm

674.53 Plater av rustfritt eller varme-
fast stål, valset, men ikke
videre bearbeidd, av tykkelse
minst 3 mm men ikke over
4,75 mm 	

674.54 Plater av annet legert stål,
valset, men ikke videre be-
arbeidd, av tykkelse minst
3 mm men ikke over 4,75 mm av
annet legert stål 	

674.61 Plater av jern og stål, valset,
men ikke videre bearbeidd, av
tykkelse under 3 mm, unntatt
av karbonrikt eller legert
stål 	

674.62 Plater av karbonrikt stål,
valset, men ikke videre be-
arbeidd, av tykkelse under
3 mm 	

674.63 Plater av rustfritt eller varme-
fast stål, valset, men ikke
videre bearbeidd, av tykkelse
under 3 mm 	

674.64 Plater av annet legert stål,
valset, men ikke videre bear-
beidd, av tykkelse under 3 mm

674.70 Plater av stål (unntatt av
karbonrikt eller legert stål)
med overdrag av tinn 	

674.91 Andre plater av jern eller stål,
bearbeidd (f.eks. polerte,
med overdrag av annet metall,
oppdelt, perforerte, riflede,
forsynt med riller eller spor,
preget eller avrundet) unn-
tatt av karbonrikt eller
legert stål (unntatt fortinn-
ede plater) 	

674.92 Andre plater av karbonrikt stål,
bearbeidd (f.eks. polerte, med
overdrag av annet metall, opp-
delt, perforerte, riflede,
forsynt med riller eller spor,
preget eller avrundet) 	

674.93 Andre plater av rustfritt eller
varmefast stål, bearbeidd,
(f.eks. polerte, med overdrag
av annet metall, oppdelt,
perforerte, riflede, forsynt
med riller eller spor, preget
eller avrundet) 	

673.11

673.12
673.14

673.15
673.22

673.24

673.25

673.26

673.27

673.31

ex 73.15

ex 73.15

ex 73.15

ex 73.10
ex 73.15

ex 73.15
ex 73.15

ex 73.15

ex 73.15

ex 73.15

ex 73.10

ex 73.10

ex 73.11

ex 73.11

ex 73.11

ex 73.13

ex 73.15

ex 73.15

ex 73.15

ex 73.13

ex 73.15

ex 73.15

ex 73.15

ex 73.13

ex 73.15

ex 73.15

ex 73.15

ex 73.13

ex 73.13

ex 73.15

ex 73.15
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674.94 Andre plater av legert stål,
bearbeidd, (f.eks. polerte,
med overdrag av annet metall,
oppdelt, perforerte, riflede,
forsynt med riller eller spor,
preget eller avrundet) 	

675 	 Bånd av jern eller stål, varm-
eller kaldvalset

675.01 Bånd av jern eller stål, varm-
eller kaldvalset, unntatt av
karbonrikt eller legert stål

675.02 Bånd av jern eller stål, varm-
eller kaldvalset, av karbon-
rikt stål  

675.04 Bånd av jern eller stål, varm-
eller kaldvalset,av rust-
fritt eller varmebestandig
stål 	

675.05 Bånd av jern eller stål, varm-
eller kaldvalset, av annet
legert stål 	

676 	 Skinner og annet skinnemateri-
ell av jern eller stål

676.01 Skinner av jern eller stål 	
676.02 Annet skinnemateriell av jern

eller stål (f.eks. mot-
skinner, sporvekseltunger,
sporkryss, sporvekselstag,
tonnskinner, sviller, lasker,
skinnestoler, stolkiler,
underlagsplater, klemplater,
traversjern og annet spesi-
elt materiell til sammen-
føyning eller festing av
skinner) 	

	
ex 73.16

679	 Støpte, smidde eller pressede
varer av jern eller stål;
ubearbeidde, i.e.n.

679.30 Smidde eller pressede varer,
ubearbeidde 	  ex 73.40

	

679.41 Støpegods av jern, ubearbeidd 	 ex 73.40

	

679.42 Støpegods av stål, ubearbeidd 	 ex 73.40

HOVEDGRUPPE 68: METALLER,
UNNTATT JERN OG STAL

681 	 Sølv og platinametaller

681.12 Uedelt metall plettert med sølv,
ubearbeidd eller som halv-
fabrikater  	 71.06

681.13 Sølv (herunder forgylt og
platinert sølv); ubearbeidd 	 ex 71.05

681.14 Sølv (herunder forgylt og
platinert sølv), halvfabri-
kater, f.eks. stenger, rør,
folier, bånd, tråd og rør 	  ex 71.05

681.22 Uedelt eller edelt metall plet-
tert med platina eller annet
platinametall, ubearbeidde
eller som halvfabrikater  	71.10

681.23 Platina og platinalegeringer,
ubearbeidde 	  ex 71.09

681.24 Andre platinametaller og
platinametallegeringer;
ubearbeidde 	  ex 71.09

681.25 Platina, andre platinametaller
og platinalegeringer som
halvfabrikater, f.eks. stenger,
plater, folier, bånd, tråd
og rør 	  ex 71.09

ex 73.15

ex 73.12

ex 73.15

ex 73.15

ex 73.15

ex 73.16

677 	 Tråd av jern eller stål (unn-
tatt valsetråd), også med
overdrag, men uten elektrisk
isolasjon

Tråd av jern eller stål (unn-
tatt valsetråd), også med
overdrag, men uten elektrisk
isolasjon

677.01 - av annet enn karbonrikt
eller legert stål  	 73.14

677.02 - av karbonrikt stål 	  ex 73.15
677.04 - av rustfritt eller varmefast

stål 	  ex 73.15
677.05 - av annet legert stål 	  ex 73.15

678 	 Rør, rov-emner og rørdeler av
jern eller stål

678.10 Rør av støpejern  	 73.17
678.20 Sømløse ror; røremner av jern

eller stål (unntatt rør av
støpejern og høytrykksrør av
stål for hydroelektriske
kraftanlegg) 	  ex 73.18

678.30 Andre ror av jern eller stål
(unntatt rør av støpejern og
høytrykksrør av stål for
hydroelektriske kraftanlegg) 	 ex 73.18

678.40 Høytrykksrør av stål for
hydroelektriske kraftanlegg
(også forsterket)  	 73.19

678.50 Rørdeler (fittings) f.eks.
muffer, knær, flenser av
jern eller stål  	 73.20

682	 Kopper

682.11 Uraffinert kopper, herunder
blærekopper, men unntatt
sementkopper 	  ex 74.01

682.12 Raffinert kopper (herunder legat
kopper, men unntatt kopper-
forlegeringer), ubearbeidd . ex 74.01

682.13 Kopperforlegeringer   74.02
682.21 Stenger, profiler og tråd av

kopper  	 74.03
682.22 Plater og bånd av kopper  	 74.04
682.23 Folier av kopper, også mønster-

presset, tilskåret, perforert,
forsynt med overdrag, trykt
eller med underlag av papir
eller annet materiale, av tyk-
kelse ikke over 0,15 mm
(underlag ikke medregnet)  	74.05

682.24 Pulver og flak av kopper  	 74.06
682.25 Ror, røremmer og hule stenger av

kopper  	 74.07
682.26 Rørdeler (fittings) f.eks.

muffer, knær, flenser av
kopper  	 74.08

683	 Nikkel

683.10 Nikkel og nikkellegeringer,
ubearbeidd (unntatt anoder) . ex 75.01

683.21 Stenger, profiler og tråd av
nikkel  	 75.02

683.22 Plater, bånd, folier av nikkel;
pulver og flak av nikkel  	75.03

683.23 Rør, røremner, hule stenger og
rørdeler (fittings) f.eks.
muffer, knær, flenser, av
nikkel  	 75.04

683.24 Anoder til bruk ved fornikling,
også bearbeidd, herunder ano-
der framstilt ved elektrolyse 	 75.05



CCO-
osisjon

Uran og torium, legeringer av
uran eller torium, ubearbeidd
eller bearbeidd og varer der-
av, i.e.n.; avfall og skrap
av uran eller torium

Uran og torium, legeringer av
uran eller torium, ubearbeidd
eller bearbeidd og varer der-
av, i.e.n.; avfall og skrap
av uran eller torium  

Andre ikke-jernholdige uedle
metaller, til bruk i metal-
lurgien; "cermets"

Wolfram, ubearbeidd; avfall og
skrap av wolfram 	

Molybden, ubearbeidd; avfall
og skrap av molybden 	

Tantal, ubearbeidd; avfall og
skrap av tantal 	

Avfall og skrap av magnesium 	
Magnesium, ubearbeidd 	
Beryllium, ubearbeidd; avfall

og skrap av beryllium 	
Andre uedle metaller, i.e.n.,

ubearbeidd "cermets", ubear-
beidd; avfall og skrap av
uedle metaller, i.e.n., og av
"cermets" 	

HOVEDGRUPPE 69: VARER AV
METALLER, I.E.N.

ex 81.04

ex 81.01

ex 81.02

ex 81.03
ex 77.01
ex 77.01

ex 77.04

81.04

Konstruksjoner og deler dertil
av jern, stål eller aluminium

Jern- og stålkonstruksjoner samt
deler dertil (f.eks. hangarer
og andre bygningskonstruk-
sjoner, bruer og bruseksjoner,
sluseporter, tårn, master, tak
og taksperrer, dew- og vin-
dusrammer, skodder, rekkverk,
søyler og pilarer); plater,
bånd, stenger, profiler, rør
og liknende, av jern eller stål
bearbeidd til bruk i konstruk-
sjoner  

	
73.21

Konstruksjoner av aluminium og
deler dertil (f.eks. hangarer
og andre bygningskonstruksjoner,
bruer og bruseksjoner, sluse-
porter, tårn, master, tak og
taksperrer, dor- og vindus-
rammer, skodder, rekkverk,
søyler og pilarer); plater,
bånd, stenger, profiler, ror
og liknende, av aluminium
bearbeidd til bruk i konstruk-
sjoner  

	
76.08

Gruppe

. 684

684.10

684.21

684.22
684.23

684.24
684.25

684.26

685

685.11
685.12

685.13
685.21

685.22
685.23

685.24

686

686.10

686.31

686.32
686.33
686.34

687

687.10

are-
ost

692 	 Metallbeholdere for lagring
eller transport

692.11 Tanker, kar og liknende be-
holdere av jern eller stål
for ethvert materiale (unn-
tatt beholdere for kompri-
merte eller flytende gasser)
med rominnhold over 300 liter,
også fóret eller forsynt med
varmeisolasjon, men uten
mekanisk eller termisk utstyr

692.13 Tanker, kar og liknende be-
holdere av aluminium for et-
hvert materiale (unntatt be-
holdere for komprimerte eller
flytende gasser) med rominn-
hold over 300 liter, også
fóret eller forsynt med varme-
isolasjon, men uten mekanisk
eller termisk utstyr 	

80.02
80.03

80.04

80.05

39

CCCN-
• Gruppe
osisjon

Vare-
ost

Aluminium 688

Aluminium og aluminiumleger-
inger, ubearbeidd 	 ex 76.01

Stenger, profiler og tråd av
aluminium 	

Plater og bånd av aluminium 	
76.02
76.03 688.00

Folier av aluminium (også
monsterpresset, tilskåret,
perforert, forsynt med over-
drag, trykt eller med under-
lag av papir eller annet
materiale) av tykkelse ikke
over 0,20 mm (underlag ikke
medregnet) 	 76.04

689

Pulver og flak av aluminium 	 76.05 689.11
Rely', 	 røremner og hule stenger av

aluminium 	 76.06 689.12
Rørdeler (fittings), 	 f.eks.

muffer, knær, flenser av 689.13
aluminium 	 76.07

689.14
Bly 689.15

Uraffinert bly 	 ex 78.01 689.91

Raffinert bly (unntatt bly-
legeringer) ubearbeidd 	 ex 78.01 689.99

Blylegeringer, ubearbeidd 	 ex 78.01
Stenger, profiler og tråd av

bly 	 78.02
Plater og bånd av bly 	 78.03
Folier av bly av vekt ikkeover

1,7 kg. 	 pr. 	 m2 	(bortsett fra
eventuelt underlag), også
monsterpresset, tilskåret,
perforert, forsynt med over-
drag, trykt eller med under-
lag av papir eller annet
materiale; 	 pulver og flak

691

691.10
av bly    78.04

Rør, 	 reiremner, hule stenger og
rørdeler 	 (fittings), 	 f. 	 eks.
muffer, 	 knær, flenser, s-rør,
av bly 	 78.05

Sink

Sink og sinklegeringer, ube-
arbeidd 	 ex 79.01

Stenger, profiler og tråd av
sink 	

Plater, bånd og folier av sink
79.02

ex 79.03 691.20

Pulver, 	 stem/ og flak av sink 	 ex 79.03
Rør, røremner, hule stenger og

rørdeler (fittings) 	 f.eks.
muffer, flenser, knær, av
sink 	 79.04

Tinn

Tinn og tinnlegeringer, ubear-
beidd 	 ex 80.01

687.21 Stenger, profiler og tråd av
tinn 	

687.22 Plater og bånd av tinn 	
687.23 Folier av tinn av yekt ikke

over 1 kg. pr. m4 (bortsett
fra eventuelt underlag), også
mønsterpresset, tilskåret,
perforert, forsynt med
overdrag, trykt eller med
underlag av papir eller
annet materiale; pulver og
flak av tinn 	

687.24 Reir, røremner, hule stenger og
rordeler (fittings), f.eks.
muffer, knær, flenser av tinn

73.22

76.09



are-
ost

Gruppe
osisjon

40

N-
osisjon

82.01

82.02

ex 82.03
ex 82.03

ex 82.03

82.04

82.05

82.06

82.07

82.11
82.12

82.13

82.14

82.15

82.09
82.10

are-
ost

692.41 Fat, tromler, spann, bokser,
esker og andre liknende be-
holdere av jern- eller stål-
plater, for transport eller
pakking av varer   73.23

692.42 Fat, tromler, spann, bokser,
esker og liknende beholdere
av aluminium, herunder rør-
formede beholdere (tablett-
rør), for transport eller
pakking av varer   76.10

692.43 Beholdere av jern eller stål
for komprimerte eller fly-
tende gasser   73.24

692.44 Beholdere av aluminium for
komprimerte eller flytende
gasser  	 76.11

695 	 Håndverktøy og maskinverktøy

695.10 Håndverktøy av følgende slag:
spader, skyfler, hakker,
greip, høygafler, river og
raker; okser og liknende
hoggeredskaper; ljåer, sig-
der, høykniver, hekksakser,
tommerkiler og andre hand-
redskaper til hagebruk,
jord- og skogbruk 	

695.31 Håndsager og sagblad (også uten
tenner) for hånd- og maskin-
sager  

695.32 Fastnøkler og skiftenøkler
(unntatt gjengtappnøkler)

695.33 Filer og rasper 	
695.34 Annet håndverktøy f.eks. tenger

(herunder avbitertenger),
pinsetter, blikksakser, bolt-
sakser og liknende; hull-
tenger og hullpiper; rør-
kuttere 	

695.39 Håndverktøy (herunder glass-
skjærediamanter) i.e.n.,
blåselamper, ambolter; skru-
stikker, skrutvinger o.l.
unntatt deler og tilbehør til
verktøymaskiner; feltesser;
slipeskiver og slipesteiner
med stativ, for hånd eller fot-
kraft 	

695.41 Utskiftbart verktøy for hånd-
verktøy, håndmaskiner og verk-
tøymaskiner (f.eks. for press-
ing, preging, stansing, boring,
gjenging, brosjing, valsing,
fresing, dreiing, pussing,
tapping og skrutrekking);
trekkskiver for trådtrekking,
pressdyser for metall samt
bergbor 	

695.42 Kniver og knivblad for maskiner
og mekaniske redskaper 	

695.43 Skjær, plater, spisser og lik-
nende umonterte formstykker
for verktøy, av sintrede
metallkarbider (f.eks. wol-
fram, molybden eller vanadin)

696 	 Kniver, skjeer, gafler, sakser
m.v.

696.03 Barberkniver, barberhøvler og
barberblader, herunder emner
til barberblad, også i lengder

696.04 Sakser og sakseblad 	
696.05 Andre skjære-og klipperedskaper

(f.eks. beskjæresakser, hår-
klippere, hoggekniver for
slaktere, papirkniver); gjen-
stander og sett for manikyr
og pedikyr, herunder negle-
filer 	

696.06 Skjeer, gafler, fiskebestikk,
smørkniver, kakespader og
liknende husholdningsartikler

696.07 Skaft av uedelt metall for
varer som hewer inn under
varepostene 696.05, 696.06
og 696.08  

696.08 Kniver med skjærende egg, også
sagtakket, (herunder sammen-
foldbare gartnerkniver), unn-
tatt kniver som hører inn
under varepost 695.42; kniv-
blad 	

Gruppe

693 	 Metalltrådvarer, unntatt
. isolerte elektriske ledninger

693.11 Kabler, tau, liner, flettede
bånd, stropper og liknende
varer av jern- eller stål-
tråd, uten elektrisk isola-
sjon   73.25

693.12 Kabler, tau, liner, flettede
bånd, stropper og liknende
varer av koppertråd, uten
elektrisk isolasjon   74.10

693.13 Kabler, tau, liner, flettede
bånd, stropper og liknende
varer av aluminiumstråd,
uten elektrisk isolasjon  	 76.12

693.20 Piggtråd av jern eller stål;
vridd flat tråd eller bånd,
med eller uten pigger samt
lost snodd dobbelt tråd til
bruk som gjerdetråd, av
jern eller stål  	 73.26

693.51 Duk, netting, gitter og lik-
nende varer av jern eller
ståltråd; strekkmetall av 73.27
jern eller stål  	73.28

693.52 Duk, netting, gitter og lik-
nende varer av koppertråd; 	 74.11
strekkmetall av kopper  	 74.12

694 	 Spiker, skruer, muttere, bolter,
nagler og liknende varer av
jern, stål eller kopper

694.01 Spiker, stifter, tegnestifter,
soil, kramper, hakestifter og
bølgestifter av jern eller
stål, også med hode av
annet materiale (unntatt
varer med hode av kopper) 	 73.31

694.02 Bolter og muttere (med eller
uten gjenger), skruer,
skruekroker, øyeskruer og
liknende, av jern eller
stål; nagler (unntatt rør
og splittnagler), kiler,
splittpinner, underlags-
skiver og sprengskiver av
jern eller stål   73.32

694.03 Spiker, stifter, tegnestifter,
ugjengede kroker, kramper og
hakestifter helt av kopper,
eller av jern eller stål med
hode av kopper; bolter og
muttere (med eller uten
gjenger), skruer, skrue-
kroker, øyeskruer, nagler
(unntatt rør- og splittnag-
ler), kiler, splittpinner,
underlagsskiver og spreng-	 74.14
skiver av kopper  	 74.15
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ost

CCCN- 	 Vare-
Gruppeposisjon 	ost

CCCN-
posisjon

697 	 Husholdningsartikler av
uedle metaller i.e.n.

697.31 Komfyrer, stekeovner, gass-
apparater, og tallerken-
varmere med brennere, til
husholdningsbruk, unntatt
elektriske, av jern eller
stål 	

 
ex 73.36

697.32 Ovner (herunder slike som kan
brukes til sentraloppvarming)
og kaminer o.l. varmeapparater,
bryggepanner til husholdnings-
bruk, unntatt elektriske,
av jern eller stål 	

 
ex 73.36

697.33 Deler, i.e.n. av jern eller
stål til varer som hewer inn
under varepostene 697.31 og
697.32 	

 
ex 73.36

697.34 Koke- og varmeapparater til
-husholdningsbruk, ikke elek-
triske, samt deler dertil, av
kopper  

	
74.17

697.35 Varmtvannsberedere til hushold-
ningsbruk, ikke elektriske,
samt deler dertil 	

 
ex 84.17

697.41 Husholdningsartikler, i.e.n.,
av jern eller stål; stålull,
gryteskrubber og liknende 	 ex 73.38
varer av jern eller stål  

	
73.39

697.42 Husholdningsartikler, i.e.n.,
av kopper, og deler dertil 	

 
ex 74.18

697.43 Husholdningsartikler, i.e.n.,
av aluminium, og deler dertil ex 76.15

697.51 Sanitærartikler og deler dertil
av jern eller stål ...... 	 ex 73.38

697.52 Sanitærartikler og deler dertil
av kopper 	

 
ex 74.18

697.53 Sanitærartikler og deler dertil
av aluminium 	  ex 76.15

697.81 Kaffekverner, kjøttkverner,
saftpresser og andre mekaniske
redskaper av vekt ikke over
10 kg som brukes i hushold-
ningen ved tilberedning,
servering og liknende, av
mat og drikkevarer  

	
82.08

697.82 Statuetter og andre pyntegjen-
stander til innendørs bruk,
av uedelt metall; rammer til
fotografier, malerier og
liknende av uedelt metall;

	
83.06

speil av uedelt metall  
	

83.12

699 	 Andre varer av uedle metaller,
i.e.n.

699.11 Låser og hengelåser (nøkkel-
laser, kombinasjonslåser og
elektriske låser) og deler
dertil av uedelt metall;
boyler og rammer med lås, for
håndvesker, kofferter og
liknende samt deler dertil,
av uedelt metall; nøkler for
nevnte varer, av uedelt
metall  	 83.01

699.12 Pengeskap, pansrede eller for-
sterkede bokser, garneringer
og dører for pengeskap og
kassahvelv samt penge- og
dokumentskrin, av uedelt
metall  	 83.03

699.13 Beslag og utstyr av uedelt
metall, til 'nobler, dører,
trapper, vinduer, rullegar-
diner, karosserier, sal-
makerarbeider, kofferter,
skrin og liknende (herunder
automatiske dørlukkere);
hattehyller, knagger, knekter
og liknende, av uedelt
metall  	 83.02

699.20' Kjeder og kjettinger samt
deler dertil, av jern eller
stål  

	
73.29

699.31 Synåler, brodernåler, teppe-
nåler, strikkepinner, trekk-
nåler, heklenåler og lik-
nende samt prener, av jern
eller stål  

	
73.33

699.32 Knappenåler, sikkerhetsnåler,
hårnåler, krollndler og lik-
nende varer, av jern eller
stål, unntatt hattenåler og
andre pyntenåler  

	
73.34

699.33 Knepplåser, boyler og rammer
med knepplås for håndvesker
og liknende, spenner, hekter,
kroker, maljer og liknende,
av 1Jedelt metall, til klær,
reiseeffekter, håndvesker
eller andre tekstil- og lær-
varer; rør- og splittnagler
av uedelt metall; perler og

	
83.09

paljetter av uedelt metall  
	

83.10
699.41 Fjærer og fjærblad av jern eller

stål  
	

73.35
699.42 Fjærer av kopper  

	
74.16

699.61 Bøyelige ror av uedelt metall  
	

83.08
699.62 Klokker, bjeller og gongonger

(ikke elektriske) og deler
dertil, av uedelt metall  

	
83.11

699.63 Propper, "crowncorks", flaske-
kapsler, skrukorker, spunser
og spunsdeksler, segl, plom-
ber, hjørnebeskyttere og
annet emballasjetilbehør, av
uedelt metall  

	
83.13

699.64 Skilter, navneplater, tall,
bokstaver og liknende, av
uedelt metall  

	
83.14

699.65 Tråd, stenger, rør, plater,
elektroder og liknende, av
uedelt metall eller av metall-
karbider, med belegg av eller
ifylt flussmiddel, for svei-
sing, lodding, slaglodding
etc.; tråd og stenger av
agglomerert uedelt metall-
pulver, til metallsprøyting

	
83.15

699.71 Ankere og dregger samt deler
dertil, av jern eller stål .	 73.30

699.79 Andre varer i.e.n., av jern
eller stål    

	
ex 73.40

74.09
699.81 Andre varer i.e.n., av kopper . 	 74.13

74.19
699.82 Andre varer i.e.n., av nikkel

	
75.06
76.13

699.83 Andre varer i.e.n., av alu- 	 76.14
minium  

	
76.16

699.84 Andre varer i.e.n., av bly 	  • • •
	 78.06

79.05
699.85 Andre varer i.e.n., av sink

	
79.06

699.86 Andre varer i.e.n., av tinn ... 	 80.06
699.91 Wolfram, bearbeidd og varer

derav i e  n 	 ex 81.01
699.92 Molybden, bearbeidd og varer

derav i e  n 	 ex 81.02
699.93 Tantal, bearbeidd og varer der-

av i e  n 	 ex 81.03
699.94 Stenger, profiler, tråd, plater,

bånd og folie av magnesium;
spon sortert etter størrelse
samt pulver og flak av magnesi-
um; rør, røremner og hule
stenger av magnesium; samt

	
77.02

andre varer av magnesium .... 	 77.03
699.95 Beryllium, bearbeidd og varer

derav i e  n 	 ex 77.04
699.99 Andre uedle metaller, bearbeidd

og varer derav, i.e.n.; cer-
mets bearbeidd og varer av
cermets i e  n 	 ex 81.04
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716 	 Roterende elektriske maskiner
og apparater og deler dertil,
i.e.n.

716.10 Likestromsgeneratorer og motorer ex 85.01
716.21 Vekselstrømsmotorer (herunder

universalmaskiner) 	  ex 85.01
716.22 Vekselsstromsgeneratorer 	  ex 85.01
716.23 Generatoraggregater 	  ex 85.01
716.30 Roterende omformere 	  ex 85.01
716.90 Deler til roterende elektriske

maskiner og apparater 	  ex 85.01

718 	 Andre kraftmaskiner og deler
dertil, i.e.n.

718.70 Atomreaktorer og deler dertil . ex 84.59
718.81 Vannturbiner   ex 84.07
718.82 Andre hydrauliske kraftmaskiner

(herunder vannhjul) 	  ex 84.07
718.88 Andre kraftmaskiner og motorer,

i e  n 	   ex 84.08
718.89 Regulatorer og deler til kraft-

maskiner og motorer som horer
inn under varepostene 718.81
og 718.82 	  ex 84.07

.VARESEKTOR 7: 	 MASKINER OG TRANSPORTMIDLER

HOVEDGRUPPE 71: KRAFT-
MASKINER OG -UTSTYR

711 	 Kjeler for vanndamp eller annen
damp; hetvannskjeler og
hjelpeapparater for slike
kjeler, samt deler dertil

711.10 Kjeler for vanndamp eller
annen damp, (unntatt sentral-
varmtvannskjeler som også
kan produsere lavtrykksdamp);
hetvannskjeler 	

 
ex 84.01

711.20 Hjelpeapparater for kjeler som
horer inn under varepost
711.10 (f.eks. forvarmere,
overhetere, sotfjernere,
dampakkumulatorer og lik-
nende); kondensatorer for
dampmaskiner 	

 
ex 84.02

711.91 Deler til kjeler som horer inn
under varepost 711.10 	

 
ex 84.01

711.99 Deler til apparater som hører
inn under varepost 711.20 	

 
ex 84.02

712 	 Dampmaskiner uten kjele; damp-
maskiner med egen dampkjele
(også mobile men unntatt
damptraktorer som hewer inn
under gruppe 722 og veg-
valser med egen fremdrifts-
motor); samt deler dertil

712.60 Dampmaskiner uten kjele;
dampmaskiner med egen damp-
kjele (også mobile men unn-
tatt damptraktorer som
hører inn under gruppe 722
og vegvalser med egen frem- 	 84.04
driftsmotor) 	  ex 84.05

712.90 Deler til maskiner som horer
inn under varepost 712.60 	  ex 84.05

713 	 Stempeldrevne forbrennings-
motorer og deler dertil,
i.e.n.

713.11 Flymotorer 	  ex 84.06
713.19 Deler til flymotorer under

varepost 713.11 	  ex 84.06
713.20 Motorer til kjøretøyer som

faller inn under hovedgruppe
78; gruppe 722 og varepostene
744.11 og 951.01 	  ex 84.06

713.31 Utenbordsmotorer 	  ex 84.06
713.32 Andre båtmotorer 	  ex 84.06
713.80 Andre stempeldrevne forbrenn-

ingsmotorer, i e  n 	   ex 84.06
713.90 Deler til forbrenningsmotor

som hører inn under under-
gruppene 713.2, 713.3 og
713.8 	  ex 84.06

714 	 Kraftmaskiner og motorer, ikke
elektriske (unntatt de som
hører inn under varegruppene
712, 713 og 718); deler
i.e.n.,til maskiner og moto-
rer som horer inn under vare-
gruppe 714 og varepost 718.88

714.40 Reaksjonsmotorer 	  ex 84.08
714.81 Turbopropmotorer 	  ex 84.08
714.88 Andre gassturbiner 	  ex 84.08
714.91 Deler i.e.n., til reaksjons-

motor og turbopropmotorer 	  ex 84.08
714.99 Deler i.e.n., til motorer som

horer inn under varepostene
714.88 og 718.88 	  ex 84.08

HOVEDGRUPPE 72: MASKINER FOR
SPESIELLE INDUSTRIER

721 	 Landbruksmaskiner (unntatt
traktorer) og deler dertil

721.11 Ploger 	  ex 84.24
721.12 Såmaskiner, plantemaskiner,

priklemaskiner, kunst- og
naturgjodselspredere 	  ex 84.24

721.13 Ugrasrensere, kultivatorer,
hakker, harver og lukemaskiner
(ikke håndverktøy) 	  ex 84.24

721.18 Andre landbruks- og hagebruks-
maskiner og apparater for
bearbeiding og kultivering av
jorden; ruller for plener og
sportsplasser 	  ex 84.24

721.19 Deler til maskiner som går inn
under undergruppe 721.1 	  ex 84.24

721.21 Plenklippemaskiner 	  ex 84.25
721.22 Skurtreskere 	  ex 84.25
721.23 Andre maskiner for innhøsting

og tresking; slåmaskiner
(unntatt plenklippere);
halm- og fôrpresser 	  ex 84.25

721.24 Rensemaskiner for fro, korn og
belgfrukter; sorteringsmask-
iner for egg og andre land-
bruksprodukter (unntatt de
som horer inn under varepost
727.11) 	  ex 84.25

721.29 Deler til maskiner som hører
inn under undergruppe 721.2 . ex 84.25

721.31 Melkemaskiner 	  ex 84.26
721.38 Andre meierimaskiner, i.e.n. 	  ex 84.26
721.39 Deler til maskiner som horer

inn under undergruppe 731.3 . ex 84.26
721.91 Presser, knusemaskiner og andre

maskiner til bruk ved frem-
stilling av vin, sider,
fruktsaft o.l 	  ex 84.27

721.97 Andre maskiner og apparater til
landbruk, hagebruk, fjærfe-
avl og birøkt, herunder spire-
anlegg med mekanisk eller
termisk utstyr samt rugemas-
kiner og kyllingmødre for
fjærfe 	  ex 84.28

721.98 Deler til maskiner som hewer
inn under varepost 721.91 	  ex 84.27

721.99 Deler til maskiner og utstyr
som hører inn under varepost
721.97 	  ex 84.28
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.722 	 Traktorer (unntatt de som
hører inn under varepost
744.11 og undergruppe 783.2)
med eller uten kraftuttak,
vinsjer eller reimskiver

722.30 Beltetraktorer 	
 

ex 87.01
722.40 Traktorer med hjul (unntatt de

som hewer inn under 744.11 og
783.2) 	

 
ex 87.01

723 	 Anleggsmaskiner og -utstyr samt
deler dertil

723.30 Vegvalser med egen framdrifts-
motor  

	
84.09

723.41 Bulldosere, angeldosere og veg-
hevler med egen framdrifts-
motor  

	
ex 84.23

723.42 Mekaniske skyfler og grave-
maskiner med egen framdrifts-
motor  

	
ex 84.23

723.43 Andre maskiner med egen fram-
driftsmotor for graving,
planering, stamping og boring
av jord, mineraler og malmer 	 ex 84.23

723.44 Boremaskiner uten egen fram-
driftsmotor  

	
ex 84.23

723.45 Påledrivere og snoploger uten
egen framdriftsmotor samt
snoplogutstyr  

	
ex 84.23

723.46 Andre maskiner uten egen fram-
driftsmotor, for graving,
planering, stamping og ut-
vinning av jord, mineraler
og malmer 	  ex 84.23

723.48 Maskiner og mekanisk utstyr til
bygge- og anleggsdrift, i.e.n. ex 84.59

723.90 Deler til maskiner og utstyr
som hører inn under vare-
postene 723.41 og 723.46 ... 	 84.23

724 	 Maskiner for tekstil- og lær-
industrien og deler dertil

724.31 Symaskiner 	
 

ex 84.41
724.39 Symaskinnåler; møbler for sy-

maskiner; deler til sy-
maskiner 	

 
ex 84.41

724.41 Maskiner og apparater til ut-
pressing av syntetiske eller
kunstige tekstilfibrer 	

 
ex 84.36

724.42 Maskiner og apparater for be-
arbeiding av tekstilfibrer . 	 ex 84.36

724.43 Maskinerfor spinning, tvinninq,
dublering, spoling eller
hesping av tekstilgarn 	

 
ex 84.36

724.49 Deler, i.e.n. og tilbehør til
maskiner som hører inn under
undergruppe 724.4 	

 
ex 84.38

724.51 Vevemaskiner 	
 

ex 84.37
724.52 Strikkemaskiner 	

 
ex 84.37

724.53 Maskiner til framstilling av
omspunnet garn, tyll, blonder,
broderier, possement, flet-
ninger og nettvarer; mas-
kiner for bearbeiding av garn
til bruk på slike maskiner,
herunder varpemaskiner og
varplinemaskiner  

	
ex 84.37

724.54 Maskiner og apparater til
framstilling og etterbehand
ling av filt (metervarer
eller tilformet), herunder
hatteformer og maskiner til
framstilling av filthatter

	
84.39

724.61 Hjelpemaskiner og apparater
til maskiner som hører inn
under varepostene 724.51,
724.52, 724.53 f.eks. skaft-
og jacquardmaskiner, auto-
matiske trådvoktere, skyttel
skiftemekanismer, etc 	

724.69 Deler og tilbehør til maskiner
og apparater som hører inn
under varepostene 724.51,
724.52 og 724.53 eller til
hjelpemaskiner som hewer inn
under varepost 724.61 	

724.71 Vaskemaskiner for toy, med
kapasitet på over 6 kg tort
toy 	

	724.72 Maskiner for kjemisk rensing 	
724.73 Tørkemaskiner, for industribruk

(unntatt de som hewer inn
under undergruppene 741.6 og
743.5) 	

724.74 Maskiner og apparater for
vasking (unntatt vaskemaskiner
for klær), rensing (unntatt
for kjemisk rensing), tørking
(unntatt tørkemaskiner for
klær som hewer inn under vare-
post 775.12) bleking, farging,
appretering eller annen etter-
behandling av tekstilgarn,-
stoff eller ferdige tekstil-
varer; folde-, opprulle- og
skjæremaskiner for tekstil-
stoff; maskiner til pålegg-
ing av masse på tekstil eller
annet underlag ved framstil-
ling av linoleum eller annet
golvbelegg; maskiner av
typer som brukes ved trykking
på tekstil, lær, tapeter,
innpakningspapir, linoleum
eller andre materialer 	

724.79 Deler, i.e.n. til maskiner som
hører inn under undergruppene
724.7 og 775.1 (herunder
graverte og etsede plater og
valser til trykkemaskiner som
hewer inn under varepost
724.74 	

724.80 Maskiner og apparater (unntatt
symaskiner) for beredning og
bearbeiding av huder, skinn
eller lær, (herunder maskiner
til framstilling av skotøy og
lærvarer) samt deler dertil .

725 	 Maskiner for framstilling og
etterbehandling av papirmasse,
papir og papp, samt deler der-
til

725.11 Maskiner for framstilling av
papirmasse 	

725.12 Maskiner for framstilling eller
etterbehandling av papir eller
PaPP  

725.20 Andre maskiner og apparater til
videre bearbeiding av papir-
masse, papir eller papp, her-
under alle slags papir- og
pappskjæremaskiner og -appa-
rater  

725.91 Deler til maskiner som horer
inn under undergruppe 725.1 .

725.99 Deler til maskiner som horer
inn under undergruppe 725.2 .

ex 84.38

ex 84.38

ex 84.40
ex 84.40

ex 84.40

ex 84.40

ex 84.40

84.42

ex 84.31

ex 84.31

ex 84.33

ex 84.31

ex 84.33
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726 	 Trykke- og bokbindemaskiner,
samt deler dertil

726.31 Maskiner, apparater og ut-
styr til typestoping og
typesetting; maskiner til
framstilling av klisj6er og
liknende, unntatt de som
hewer under undergruppe 728.1
eller gruppe 736 	

 
ex 84.34

726.32 Trykktyper og utfyllingsmateri-
ell, matriser, klisjéer og
andre trykkeformer, plater,
sylindrer og litografiske
steiner, preparert for gra-
fisk bruk 	

 
ex 84.34

726.41 Rotasjonspresser 	
 

ex 84.35
726.42 Digeltrykkpresser 	

 
ex 84.35

726.71 Trykkemaskiner 	
 

ex 84.35
726.72 Hjelpemaskiner og -apparater

.for trykkemaskiner 	
 

ex 84.35
726.81 Bokbindemaskiner (herunder sy-

maskiner til hefting av bøker) ex 84.32
726.89 Deler til bokbindemaskiner,

i e  n 	
 

ex 84.32
726.91 Deler, i.e.n., til maskiner som

hører inn under varepost
726.31 	

 
ex 84.34

726.99 Deler, i.e.n., til maskiner som
hører inn under undergruppene
726.4 og 726.7 	

 
ex 84.35

727 	 Maskiner til næringsmiddelindu-
strien (unntatt til hushold-
ningsbruk) og deler dertil,
i.e.n.

727.11 Møllemaskiner for korn samt
andre maskiner for bearbei-
ding av korn og tørkede
belgfrukter (unntatt land-
bruksmaskiner) 	  ex 84.29

727.19 Deler til maskiner som hører
inn under varepost 727.11 	  ex 84.29

727.21 Maskiner og mekaniske apparater
til olje- og fettindustrien
(animalsk og vegetabilsk) 	  ex 84.59

727.22 Andre maskiner og apparater til
bruk i næringsmiddelindustri-
en; til framstilling av
bakervarer, sukker- og sjoko-
ladevarer, makaroni o.l. mel-
varer, for tilberedning av
kjøtt, fisk, frukt eller
grønnsaker (herunder hakke-
og skjæremaskiner) og til
sukkerframstilling eller
brygging  

	
ex 84.30

727.29 Deler til maskiner som hører
inn under varepost 727.22 ... ex 84.30

Vare-Gruppe ost

728.19' Deler og tilbehør som ute-
lukkende eller fortrinnsvis
brukes til maskiner som hører
under undergruppe 728.1 	

728.31 Maskiner og apparater for sor-
tering, harping eller vasking
av jord, stein, malmer eller
andre faste mineralske maten i
aler (også i pulver eller
pastaform) 	

728.32 Maskiner og apparater for knu-
sing eller maling av jord,
stein, malmer eller andre
faste mineralske materialer
(også i pulvet. eller pasta-
form)  

728.33 Maskiner og apparater for
blanding eller elting av jord,
stein, malmer eller andre
faste mineralske materialer
(også i pulver eller pasta-
form) 	

728.34 Maskiner og apparater for pres-
sing eller forming av fast
brensel, keramisk masse,
sement, kalk eller andre
mineralske produkter i pulver
eller pastaform og maskiner
til framstilling av sandstøpe-
former 	

728.39 Deler, i.e.n., til maskiner som
honer under undergruppe 728.3 ex 84.56

728.41 Maskiner og apparater til fram-
stilling og bearbeiding av
glass, glassvarer i varm til-
stand; maskiner til montering
av elektriske lamper og rør
(glødetråd-, lysstoff-, elek-
troniske o.l. lamper og rør)

	
84.57

728.42 Maskiner og mekaniske appa-
rater til gummi- og plast-
industrien, i e  n 	

 
ex 84.59

728.43 Maskiner og mekaniske apparater
til tobakkindustrien 	

 
ex 84.59

728.44 Maskiner og mekaniske apparater
til trevareindustrien 	

 
ex 84.59

728.45 Maskiner og mekaniske apparater
til metall- eller metall-
karbidindustrien 	

 
ex 84.59

728.48 Andre maskiner og mekaniske
apparater med spesielle funk-
sjoner i e  n 	

 
ex 84.59

728.49 Deler til maskiner og apparater
som honer under varepostene
723.48, 727.21 og 728.42 til
728.48  

	
84.59

HOVEDGRUPPE 73: METALLBEARBEI-
DINGSMASKINER

CaN=7--
• osisjon

ex 84.48

ex 84.56

ex 84.56

ex 84.56

ex 84.56

728 	 Andre maskiner og utstyr for
spesielle industrier i.e.n.,
samt deler dertil

728.11 Verktøymaskiner for bearbeiding
av stein, keramiske produkter,
betong, asbestsement e.l.
mineralske materialer, eller
for bearbeiding av glass i
kald tilstand, unntatt mas-
kiner som hewer under vare-
post 745.11 	

728.12 Verktøymaskiner for bearbeiding
av tre, kork, bein, ebonitt,
harde kunstige plastmateri-
aler e.l. harde materialer,
unntatt maskiner som hører
under varepost 745.11  

736 	 Verktøymaskiner for bearbeiding
av metaller og metallkarbider
samt utstyr og deler dertil

736.11 Verktøymaskiner for bearbeiding
av metaller og metallkarbider
styrt ved elektriske, elek-
troniske eller ultrasoniske
prosesser  

736.12 Tannhjulsframstillingsmaskiner
736.13 Dreiebenker for metall 	
736.14 Fresemaskiner for metall 	
736.15 Boremaskiner for metall 	
736.16 Maskinsager og skjæremaskiner

for metall 	
736.17 Høvlemaskiner for metall 	
736.18 Gjengemaskiner 	

84.46

8447

ex 84.45
ex 84.45
ex 84.45
ex 84.45
ex 84.45

ex 84.45
ex 84.45
ex 84.45
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741.50 Luftkondisjoneringsapparater
sammenbygd til en enhet som
består av en motordrevet
vifte og elementer for end-
ring av luftens temperatur og

741.60 Apparater og andre innretninger
fuktighet  

for behandling av materialer
(også med elektrisk oppvarming

ved en prosess som medfører
endring i temperatur, f.eks.
oppvarming, koking, steking,
destillering, rektifisering,
sterilisering, pasteurisering,
damping, tørking, fordamping,
kondensering eller kjøling
(unntatt husholdningsappa-
rater); ikke-elektriske
varmtvannsberedere*,
deler i e  n •
	

ex 84.17

742 	 Pumper (herunder motor- og
turbopumper) for væsker, også
med måleutstyr; væskeeleva-
torer utstyrt med bøtter,
kjeder, skruer, bånd e.l.
samt deler dertil, i.e.n.

742.10 Stempelpumper (unntatt de som
hører under varepost 742.81)

	
ex 84.10

742.20 Sentrifugalpumper (unntatt
de som hører under varepost

ex 84.10742.81) 	
742.30 Rotasjonspumper (unntatt de som

ex 84.10horer under varepost 742.81)
742.81 Brensel- og smøreoljepumper av

det slag som brukes på bensin-
stasjoner, forsynt med eller

ex 84.10konstruert for måleapparater
742.88 Pumper for væsker, i.e.n. og

væskeelevatorer utstyrt med
bøtter, kjeder, skruer,

ex 84.10bånd e.l 	
742.90 Deler, i.e.n. til pumper og

væskeelevatorer som hører
ex 84.10under gruppe 742 	

736.19 Slipe- og polermaskiner samt
slipe- og riflemaskiner for

	

valser   ex 84.45
736.21 Hammere, slegger og andre smi-

maskiner for metall 	  ex 84.45
736.22 Knekkemaskiner, rundemaskiner,

sikkemaskiner for metall 	  ex 84.45
736.23 Klippe- og stansemaskiner for

metall 	  ex 84.45
736.28 Andre presser for metall 	  ex 84.45
736.70 Andre verktøymaskiner for metall

og metallkarbider 	 exex 84.45
736.80 Holdere for verktøy eller ar-

beidsstykke, selvåpnede
gjengehoder og delehoder for
maskinverktøy  	 ex 84.48

736.90 Deler og tilbehør som ute-
lukkende eller fortrinnsvis
brukes til verktøymaskiner
undergruppe 736 	  ex 84.48

737 	 Metallbearbeidingsmaskiner
(unntatt verktøymaskiner)
samt deler dertil

737.11 Konvertere, støpeøser, kokiller
til støping av blokker
(ingots) og støpemaskiner til
bruk i metallstøperier og i
metallurgien 	

 
ex 84.43

737.19 Deler og utstyr til maskiner
som hører under varepost
737.11 	

 
ex 84.43

737.21 Valseverk 	
 

ex 84.44
737.29 Valser og andre deler til valse

verk 	
 

ex 84.44
737-.31 Maskiner og apparater for

sveising, hardlodding, skjæ-
ring og overflateherding med
gass samt deler dertil  

	
84.50

737.32 Maskiner og apparater for
elektrisk sveising, hardlodd-
ing eller skjæring og deler
dertil 	

 
ex 85.11

84.12

743 	 Pumper (unntatt for væsker) og
kompressorer; vifter og
blåsere; sentrifuger; filt-
rerings- og renseapparater;
samt deler dertil, i.e.n.

743.10 Luftpumper, vakuumpumper og luft-
og gasskompressorer (herunder
motor- og turbopumper og kom-
pressorer) 	  ex 84.11

743.20 Deler, i.e.n. til pumper og
kompressorer som hører under
undergruppe 743.1 	  ex 84.11

743.30 Fristempelgeneratorer for gass-
turbiner samt deler dertil,
i e  n 	   ex 84.11

743.40 Vifter, blåsere o.l. samt deler
dertil, i e  n 	   ex 84.11

743.50 Sentrifuger 	  ex 84.18
743.60 Maskiner og apparater for fil-

trering og rensing av væsker
og gasser (unntatt trakter
for væsker, melkefiltere o.l.) ex 84.18

743.90 Deler i.e.n. for maskiner og
apparater som hører under
undergruppene 743.5 og 743.6 	 ex 84.18

744 	 Mekanisk utstyr for håndtering
av gods, samt deler dertil,
i.e.n.

744.11 Trucker, mekanisk drevne, av
den typen som brukes i fabrik-
ker, lagre, havneområder eller
på flyplasser for korte tran-
sporter eller for håndtering
av gods (f.eks. plattform-
trucker, gaffeltrucker og
portaltrucker); traktorer av
den typcn som brukes på jern-
baneperronger 	

 
ex 87.07

HOVEDGRUPPE 74: ANDRE INDUSTRI-
MASKINER OG -UTSTYR, I.E.N.

741 	 Varme- og kjøleutstyr samt
deler dertil, i.e.n.

741.10 Generatorer for generatorgass
og varmgass, også med rense-
anlegg; acetylengassgenera-
torer (vannprosess) o.l.
gassgeneratorer, også med
renseanlegg  

	
84,03

741.20 Brennere til fyrsteder, for
flytende brensel (atomi-
sarer) pulverisert fast bren-
sel eller gass; mekaniske
stokere, fyrrister, aske-
fjernere o.l. utstyr, samt
deler dertil  

	
8413

741.31 Industri- og laboratorieovner,
herunder apparater for be-
handling av materialer ved
induktiv eller dielektrisk
oppvarming, samt deler der-
til 	

 
ex 85.11

741.32 Industri- og laboratorieovner,
ikke-elektriske, samt deler
dertil  

	
84.14

741.41 Maskiner, apparater og utstyr
for kjøling eller frysing
(også elektriske) unntatt til
husholdningsbruk 	

 
ex 84.15

741.49 Deler, i.e.n. til maskiner,
apparater og utstyr for
kjøling eller frysing 	

 
ex 84.15



749.91 Formrammer til metallstoping;
støpeformer for metall
(unntatt kokiller til sto-
ping av blokker (ingots)),
metallkarbider, glass og
mineralske materialer
(f.eks. keramisk pasta,
betong, sement etc.),
gummi eller plast 	

749.92 Pakninger av metallplater i
forbindelse med andre materi-
aler (f.eks. asbest, filt,
papp) eller av laminert
metallfolie; sett eller ut-
valg av forskjellige slags
pakninger for maskiner, ror,
e.l. pakket i poser, konvo-
lutter e.l 	

749.99 Deler til maskiner og apparater
i.e.n. som ikke innbefatter
elektriske forbindelsesdeler,
isolatorer, spoler, kontakter
eller andre elektrotekniske
deler  

84.60

, 84.64

84.65

HOVEDGRUPPE 75: KONTORMASKINER
OG AUTOMATISK DATABEHANDLINGS-
UTSTYR

751 	 Kontormaskiner

Elektriske skrivemaskiner 	
 

ex 84.51
Ikke-elektriske skrivemaskiner

	
ex 84.51

Andre skrivemaskiner, i.e.n.;
sjekkbeskyttere 	

 
ex 84.51

Regnemaskiner 	
 

ex 84.52
Bokholderimaskiner 	

 
ex 84.52

Kassakontrollapparater med
regneverk 	

 
ex 84.52

Frankeringsmaskiner, bilett-
maskiner og liknende maskiner
med regneverk 	

 
ex 84.52

Duplikatorer, hektografer og
stensilduplikatorer 	

 
ex 84.54

Fotokopieringsapparater (med
optisk system eller av kon-
takttypen) og termokopierings-
apparater 	

 
ex 90.10

Andre kontormaskiner i.e.n.
(f.eks. adressemaskiner,
maskiner for telling, sor-
tering og pakking av mynt;
blyantspisse-, perforer- og
heftemaskiner)   ex 84.54

Automatiske databehandlings-
maskiner og enheter dertil;
magnetiske og optiske lesere,
maskiner for overføring av
data til databærere i kodet
form samt maskiner for bear-
beiding av slike data, i.e.n.

Analogmaskiner og hybridmaskiner ex 84.53
Komplette digitalmaskiner som

består av en sentralenhet og
minst en innleseenhet (input)
og en utleseenhet (output)
samlet i samme kabinett 	  ex 84.53

Komplette digitale sentralen-
heter; digitale behandlings-
enheter som består av regne-
elementene, de logiske ele-
menter og styreelementene 	  ex 84.53

Særskilt leverte digitale hoved-
lagerenheter 	  ex 84.53

Perifere enheter, herunder styre-
og tilpasningsenheter som
kan koples direkte eller in-
direkte til sentralenheten 	  ex 84.53

Annet databehandlingsutstyr,
i e  n 	   ex 84.53

751.11
751.12
751.18

751.21
751.22
751.23

751.28

751.81

751.82

751.88

752

752.10
752.20

752.30

752.40

752.50

752.80
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744.19 Deler til trucker og traktorer
som hewer under varepost
744.11 	  ex 87.07

744.21 Taljer (unntatt skipstaljer);
vinsjer og capstans 	  ex 84.22

744.22 Løftekraner (unntatt kabel-
kraner) 	  ex 84.22

744.23 Elevatorer og transportører,
prevmatiske 	  ex 84.22

744.24 Heiser og installasjoner med
heisespann 	  ex 84.22

744.25 Rulletrapper og bevegelige for-
tau 	  ex 84.22

744.28 Andre maskiner for lofting,
lasting, lossing og hånd-
tering av gods, i.e.n. 	  ex 84.22

744.90 Deler, i.e.n. til maskiner som
hører under undergruppe 744.2 ex 84.22

745 	 Andre ikke-elektriske maskiner,
apparater og verktøy, samt
deler dertil i.e.n.

745.11 Håndverktøy, prevmatisk eller
sammenbygd med ikke-elektrisk
motor 	  ex 84.49

745.19 Deler til verktøy som horer
under varepost 745.11 	  ex 84.49

745.21 Kalandrer o.l. valsemaskiner
(unntatt valsemaskiner for
metall og glass) samt valser
og deler dertil  	 84.16

745.22 Maskiner for rensing og tørking
av flasker eller andre be-
holdere; maskiner for fyll-
ing, lukking, forsegling,
kapsling eller etikettering
av flasker, bokser, sekker
eller andre beholdere; andre
pakkemaskiner; maskiner for
karbonisering av drikke-
vann; oppvaskmaskiner
(unntatt for husholdnings-
bruk) 	  ex 84.19

745.23 Deler i.e.n. for maskiner som
hewer under varepost 745.22
og undergruppe 775.3 	  ex 84.19

745.24 Salgsautomater (f.eks. fri-
merke-, sigarett-, sjokolade-
og matvareautomater) men
unntatt spilleautomater  	 84.58

745.25 Vekter og veieinnretninger
(unntatt de som er følsomme
for 50 mg eller mindre);
herunder telle- og kontroll-
vekter 	  ex 84.20

745.26 Lodder til vekter av alle slag
samt deler i.e.n. for vekter
som horer under varepost
745.25  	 84.20

745.27 Mekaniske apparater (også for
håndkraft) til spredning og
sprøyting av væsker og pulver;
brannslokningsapparater
(også ladde); sprøytepistoler
o.1.; damp- og sandblåse-
maskiner o.1., samt deler
dertil  	 84.21

749 	 Ikke-elektrisk utstyr og deler
for maskiner, i.e.n.

749.10 Kule- og rullelagre  	 84.62
749.20 Kraner, ventiler o.l. tilbehør

til ror, kjeler, tanker, kar
o.1., herunder reduksjons-
ventiler og termostatventiler 	 84.61

749.30 Drivaksler, veivaksler, lager-
bokser, glidelagre, tannhjul
og utvekslinger (herunder
friksjonshjul, gir o.a. regu-
lerbare utvekslinger), sving-
hjul, reimskiver, tauskiver,
blokker og koplinger (her-
under akselkoplinger)  	 84.63
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.759 	 Deler og tilbehør (unntatt
deksler, bærekasser o.1.)
som utelukkende eller for-
trinnsvis brukes til maskiner
som hewer under gruppene 751
eller 752

759.11 Deler, i.e.n. og utstyr for
skrivemaskiner som hører
under undergruppe 751.1 	

 
ex 84.55

759.15 Deler,i.e.n. og utstyr til
maskiner som hører under vare-
postene 751.81 og 751.88 og
sjekkbeskyttere under vare-
post 751.18 	

 
ex 84.55

759.19 Deler, i.e.n. og utstyr for
fotokopierings- og termo-
kopieringsutstyr som hører
under varepost 751.82 	

 
ex 90.10

759.90 Deler, i.e.n. og utstyr for
maskiner som hører under
undergruppe 751.2 eller
gruppe 752 	

 
ex 84.55

HOVEDGRUPPE 76: TELEKOMMUNIKA-
SJONSAPPARATER OG APPARATER
OG UTSTYR FOR OPPTAK OG GJEN-
GIVELSE AV LYD

	

761 	 Mottakere for fjernsyn, også
kombinert med radio og -
apparater for opptak og
gjengivelse av lyd

764 	 Telekommunikasjonsutstyr,
i.e.n. og deler, i.e.n. samt
tilbehør for apparater og
utstyr som hewer under hoved-
gruppe 76

764.10 Elektrisk utstyr for linjetele-
foni og -telegrafi, herunder
bærefrekvensutstyr  

764.20 Mikrofoner og stativer dertil;
høyttalere; hørefrekvens-
forsterkere 	

764.30 Sendere for fjernsyn, kring-
kasting, radiotelegrafi og
radiotelefoni  

764.81 Mottakere for radiotelefoni og
radiotelegrafi 	

764.82 Fjernsynskameraer 	
764.83 Apparater for radionavigasjon;

radiofjernstyring; radar-
apparater 	

764.91 Deler, i.e.n. for apparater som
hewer under undergruppe 764.1

764.92 Deler, i.e.n. til apparater og
utstyr som hører under under-
gruppe 764.2  

764.93 Deler, i.e.n. for apparater og
utstyr som hewer under gruppene
761, 762 og undergruppene
764.3 og 764.8 	

764.99 Deler, i.e.n. og tilbehør for
apparater som hører under
gruppe 763 	

ex 85.13

ex 85.14

ex 85.15

ex 85.15
ex 85.15

ex 85.15

ex 85.13

ex 85.14

ex 85.15

ex 92.13

762

761.10 Mottakere for fargefjernsyn,
også kombinert med radio og
apparater for opptak og
gjengivelse av lyd 	  ex 85.15

761.20 Mottakere for svart/hvitt fjern-
syn, også kombinert med radio
og apparater for opptak og
gjengivelse av lyd 	  ex 85.15

Mottakere for radio, også kom-
binert med apparater for opp-
tak og gjengivelse av lyd

762.10 Bilradiomottakere, også kom-
binert med apparater for
opptak og gjengivelse av
lyd   ex 85.15

762.20 Reiseradiomottakere, også kom-
binert med apparater for
opptak og gjengivelse av lyd 	 ex 85.15

762.80 Andre radiomottakere, også
kombinert med apparater for
opptak og gjengivelse av lyd 	 ex 85.15

HOVEDGRUPPE 77: ELEKTRISKE
MASKINER, APPARATER OG DELER,
I.E.N.

771 	 Elektriske kraftmaskiner (unntatt
roterende omformere som hører
under gruppe 716), samt deler
dertil, i.e.n.

771.11 Dielektriske væsketransforma-
torer 	

 
ex 85.01

771.18 Andre elektriske transforma-
torer 	

 
ex 85.01

771.21 Statiske omformere, likerettere
og likeretterapparater 	

 
ex 85.01

771.22 Induktorer 	
 

ex 85.01
771.29 Deler, i.e.n. til elektriske

kraftmaskiner som hewer
under gruppe 771 	

 
ex 85.01

772 	 Elektriske apparater til å
slutte, bryte, sikre eller
forbinde elektriske strøm-
kretser (f.eks. brytere,
reléer, sikringer, lynav-
ledere, spenningsdempere,
stikkontakter, lampeholdere
og koplingsbokser); motstan-
der, faste eller variable
(herunder potensiometre)
unntatt hetelegemer; trykte
kretser; bryter- og kontroll-
tavler (unntatt sentralbord);
deler, i.e.n. til slike appa-
rater

772.10 Elektriske apparater til å
slutte, bryte, sikre eller
forbinde elektriske strøm-
kretser (f.eks. brytere,
reléer, sikringer, lynav-
ledere, spenningsdempere,
stikkontakter, lampeholdere
og koplingsbokser); bryter- og
kontrolltavler (unntatt sen-
tralbord), i.e.n. samt deler,
i.e.n. til slike apparater .. ex 85.19

763 	 Grammofoner, diktérapparater og
andre apparater for opptak og
gjengivelse av lyd, herunder
plate- og båndspillere med
eller uten lydhode; appa-
rater for magnetisk opptak
og gjengivelse av bilder og
lyd for fjernsyn

763.11 Grammofonautomater 	
763.18 Andre elektriske grammofoner

og platespillere 	
763.81 Apparater for magnetisk opptak

og gjengivelse av bilder og
lyd for fjernsyn  

763.88 Diktérmaskiner og andre appa-
rater for opptak og gjen-
givelse av lyd, i.e.n. 	

ex 92.11

ex 92.11

ex 92.11

ex 92.11
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772.20 Trykte kretser samt deler
dertil 	  ex 85.19

772.30 Motstander, faste eller vari-
able (herunder potensio-
metre), unntatt hetelegemer,
samt deler, i.e.n. til slike
apparater 	  ex 85.19

773 	 Utstyr for overføring av elek-
trisitet

773.10 Tråd, kabel (herunder koaksi-
alkabel), stenger, bånd o.l.
med elektrisk isolasjon (her-
under lakkert eller anodi-
sert), også med forbindelses-
deler  	 85.23

773.21 Elektriske ledningsrør og
forbindelsesdeler dertil, av
uedelt metall foret med

• isolerende materiale  	 85.27
773.22 Elektriske isolatorer av glass 	 ex 85.25
773.23 Elektriske isolatorer av kera-

misk materiale 	  ex 85.25
773.24 Elektriske isolatorer av annet

materiale 	  ex 85.25
773.25 Isolasjonsdetaljer (unntatt

isolatorer som hører under
varepost 773.22) til elek-
triske maskiner, apparater
eller elektrisk materiell,
som består helt av glass,
bortsett fra mindre kompo-
nenter av metall som er
istopt utelukkende for
sammenføyning 	  ex 85.26

773.26 Isolasjonsdetaljer (unntatt
isolatorer som hører under
varepost 773.23) til elek-
triske maskiner, apparater
eller elektrisk materiell,
som består helt av keramisk
materiale, bortsett fra
mindre komponenter av
metall som er istopt ute-
lukkende for sammenføyning 	  ex 85.26

773.27 Isolasjonsdetaljer (unntatt
isolatorer som hører under
varepost 773.24) til elek-
triske maskiner, apparater
eller elektrisk materiell
som består helt av annet
isolerende materiale enn
de nevnt under varepostene
773.26 og 773.27, bortsett fra
mindre komponenter av metall
som er istopt utelukkende for
sammenføyning 	  ex 85.26

774 	 Elektriske instrumenter og
apparater til medisinsk bruk
og radiologiske apparater

774.10 Elektriske apparater til medi-
sinsk bruk (unntatt radio-
logiske apparater) 	  ex 90.17

774.20 Apparater basert på bruk av
røntgenstråler eller ut-
stråling fra radioaktive
stoffer (herunder røntgen-
fotografiapparater og -tera-
piapparater); rontgengenera-
torer; røntgenrør; røntgen-
skjermer; rontgenhoyspen-
ningsgeneratorer; røntgen-
kontrollpulter og -tavler;
bord, stoler o.l. til bruk
ved røntgenundersøkelse
eller -behandling; samt
tilbehør, utstyr og deler,
i.e.n. til slike apparater
og tilbehør  	 90.20

775 	 Elektriske og ikke-elektriske
husholdningsartikler, i.e.n.

775.11 Vaskemaskiner for høyst 6 kg
tørt tøy, til husholdnings-
bruk 	  ex 84.40

775.12 Tørkemaskiner til husholdnings-
bruk 	  ex 84.40

775.21 Kjøleskap (elektriske og ikke-
elektriske) også med fryse-
rom, til husholdningsbruk 	  ex 84.15

775.22 Dypfrysere til husholdningsbruk ex 84.15
775.30 Oppvaskmaskiner til husholdnings-

bruk 	  ex 84.19
Barbermaskiner og hårklippe-775.40

maskiner sammenbygd med
elektromotor samt deler der-
til, i.e.n. (unntatt blader
og 'skjærehoder)  	85.07

Støvsugere og golvbonemaskiner 	 ex 85.06775.71
Damphetter og kjøkkenvifter 	  ex 85.06775.72
Maskiner for maling eller bland-775.73

ing av matvarer; fruktpresser
og saftsentrifuger 	  ex 85.06

Andre elektriske husholdnings-775.78
apparater sammenbygd med
elektromotor, i e  n 	   ex 85.06

Deler, i.e.n. til elektriske775.79
husholdningsartikler som hører
under undergruppe 775.7 	  ex 85.06

Elektriske varmtvannsberedere,775.81
-beholdere og varmekolber 	  ex 85.12

Elektriske jord- og romopp-775.82
varmingsapparater 	  ex 85.12

Elektriske hårpleieapparater775.83
(f.eks. hårtørreapparater,
krollapparater og krolltang-
varmere) 	  ex 85.12

Elektriske strykejern 	  ex 85.12775.84
Elektriske tepper 	  ex 62.01775.85
Elektrotermiske husholdnings-775.86

apparater, i e  n 	   ex 85.12
Elektriske hetelegemer (ikke775.87

av kull) 	  ex 85.12
i.e.n. til elektro-775.89

termiske apparater som hører
under varepostene 775.81,
775.82, 775.83, 775.84, 775.86
og 775.87 	  ex 85.12

776 	 Elektronrør (varmkatode-, kald-
katode- og fotokatoderør)
herunder damp- eller gass-
fylte rør, katodestrålerør,
kvikksolvlikeretterrør og
ror til fjernsynskameraer;
fotoceller; monterte piezoel-
ektriske krystaller; dioder,
transistorer o.l. halvleder
komponenter; elektroniske
mikrokretser; og deler dertil,
i.e.n.

776.10 Katodestrålerør og billedrør
for fjernsynsmottakere 	  ex 85.21

776.20 Andre elektronrør (herunder
rør for fjernsynskameraer) 	  ex 85.21

776.30 Dioder, transistorer o.l. halv-
lederkomponenter; fotoceller
(herunder fotodioder og foto-
transistorer) 	  ex 85.21

776.40 Elektroniske mikrokretser 	  ex 85.21
776.81 Monterte piezoelektriske

krystaller 	  ex 85.21
776.89 Deler, i.e.n. til elektroniske

komponenter som hører under
gruppe 776 	  ex 85.21

778 	 Elektriske maskiner og appa-
rater, i.e.n.

778.11 Galvaniske elementer og batteri-
er samt deler dertil  

	
85.03



778.12 Elektriske akkumulatorer 	
778.19 Deler, i.e.n. for elektriske

akkumulatorer 	
778.21 Glødelamper (unntatt ultrafio-

lette og infrarøde lamper)
778.22 Lysstofflamper (unntatt ultra-

fiolette lamper) 	
778.23 Lynlyslamper som ikke hører inn

under varepost 778.22 	
778.24 Infrarøde lamper, ultrafiolette

lamper og buelamper 	
778.29 Deler til lamper som hewer

under undergruppe 778.2 	
778.31 Elektrisk start- og tennings-

utstyr til forbrennings-
motorer (herunder tennmag-
neter, magnetgeneratorer,
tennspoler, startmotorer,
tennplugger og glødeplugger);
generatorer (for likestrøm
eller vekselstrøm) og vipper
til bruk i forbindelse med
forbrenningsmotorer; deler
til slikt utstyr, i.e.n.

778.32 Elektrisk lys- og signalutstyr,
elektriske vinduspussere,
antifrost- og antiduggappa-
rater til sykler og motor-
kjøretøyer; samt deler der-
til, i e  n 	

778-40 Håndverktøy med innebygd elek-
tromotor; samt deler dertil,
i e  n 

778.81 Elektromagneter; permanent-
magneter og emner dertil;
elektromagnetiske og perma-
nentmagnetiske chucker o.1.;
elektromagnetiske koplinger
og bremser; elektromagne-
tiske letehoder 	

778.82 Elektrisk trafikkregulerings-
utstyr for jernbaner, veier,
elver, kanaler, havner og
flyplasser 	

778.83 Elektrisk signalutstyr,
akustisk eller optisk (f.eks.
ringeklokker, sirener,
nummertavler, tyveri- og
brannalarmapparater, unntatt
de som hører under vare-
postene 778.32 og 778.81 	

778.84 Elektriske kondensatorer, faste
eller variable 	

778,85 Partikkelakseleratorer samt
deler dertil, i e  n 	

778.86 Andre elektriske apparater og
utstyr som har selvstendige
funksjoner, i e  n 

778.87 Kullbørster, buelampekull,
batterikull, kullelektroder
og andre varer av kull til
elektrisk bruk 	

778.89 Elektriske deler til maskiner
og apparater, i e n 	

HOVEDGRUPPE 78: KJØRETØYER
FOR VEG

781 	 Personbiler (herunder stasjons-
vogner)

781.00 Personbiler (herunder stasjons-
vogner) 	

ex 85.04

ex 85.04

ex 85.20

ex 85.20

ex 85.20

ex 85.20

ex 85.20

85.08

85.09

85.05

85.02

85.16

85.17

85.18

ex 85.22

ex 85.22

ex 85.24

85.28

ex 87.02
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782 	Motorkjøretøyer for transport
av gods samt kjøretøyer ut-
styrt for spesielle formal

782.10 Motorkjøretøyer for transport
av gods 	  ex 87.02

782.20 Servicebiler, brannbiler,
feiebiler, stigebiler,
sprøytebiler, kranbiler,
verkstedbiler, lyskaster-
biler, røntgenbiler og
andre kjøretøyer utstyrt
for spesielle formål  	 87.03

783 	 Andre motorkjøretøyer for veg,
i.e.n.

783.10 Busser 	  ex 87.02
783.20 Trekkvogner til "semitrailers" 	 ex 87.01

784	 Deler og tilbehør til motor-
kjøretøyer som hører under
gruppene 722, 781, 782 og 783

784.10 Understell med motor, for motor-
kjøretøyer som hewer under
gruppene 722, 781, 782 og 783

784.20 Karosserier (herunder førerhus)
for motorkjøretøyer som
horer under gruppene 722, 781,
782 og 783 	

784.90 Andre deler og tilbehør til
motorkjøretøyer, i.e.n. som
horer under gruppene 722,
781, 782 og 783 	

Motorsykler, scootere og andre
sykler, med eller uten motor;
invalidevogner

785.10 Motorsykler (herunder sykler
med hjelpemotor), med eller
uten sidevogn; sidevogner
av alle typer  	 87.09

785.20 Sykler (herunder trehjulte
• varesykler) uten motor  	 87.10

785.31 Invalidevogner med eller uten
mekanisk drivanordning, også 	 87.11
med motor 	  ex 87.13

785.39 Deler, i.e.n. og tilbehør for
varer som hører inn under 	 87.12
gruppe 785 	  ex 87.13

786 	 Tilhengervogner (trailere) og
andre kjøretøyer uten egen
framdriftsmotor, i.e.n.;
transportbeholdere (containere)
spesielt bestemt og utstyrt
for transport

786.11 Campingvogner 	
 

ex 87.14
786.12 Tilhengervogner for transport

av varer 	
 

ex 87.14
786.13 Transportbeholdere (containere)

spesielt bestemt og utstyrt
for transport med ett eller
flere slags transportmidler . 	 86.08

786.81 Andre kjøretøyer uten egen fram-
dn iftsmotor 	

 
ex 87.14

786.89 Deler, i.e.n. til tilhenger-
vogner som horer under vare-
postene 786.11 og 786.12 og
til kjøretøyer som hører
under varepost 786.81 	

 
ex 87.14

87.04

87.05

87.06

785
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HOVEDGRUPPE 79: ANDRE
TRANSPORTMIDLER

791 	 Rullende materiell og tilhørende
utstyr for jernbaner eller
sporveier

791.10 Elektriske lokomotiver (med
strøm fra akkumulator eller
ledningsnett)  

	
86.02
86.01

791.20 Andre lokomotiver; tendere .. 	 86.03
791.30 Vogner og dresiner med egen

framdriftsmotor for jernbaner
eller sporveier  

	
86.04

791.40 Passasjervogner, bagasjevogner,
postvogner, hospitalsvogner,
fangevogner og andre spesial-
vogner for jernbaner eller
sporveier  

	
86.05

791.51 Verkstedvogner, kranvogner og
andre servicevogner for jern-
baner eller sporveier, dre-
siner uten motor  

	
86.06

791.52 Gods- og lastevogner for jern-
baner eller sporveier  

	
86.07

791.91 Stasjonært materiell for jern-
baner eller sporveier; meka-
nisk utstyr, ikke elektrisk
drevet, for signalisering,
sikring, kontroll og manøv-
rering for alle slags kom-
munikasjonsmidler samt deler,
i e  n 

	
86.10

791.99 Deler, i.e.n. til rullende
materiell for jernbaner og
sporveier  

	
86.09

792
	

Luftfartøyer, samt utstyr og
deler

792.10 Helikoptre 	  ex 88.02
792.20 Fly med tomvekt høyst 2 000 kg	 ex 88.02
792.30 Fly med tomvekt over 2 000 kg

men ikke over 15 000 kg 	  ex 88.02
792.40 Fly med tomvekt over 15 000 kg 	 ex 88.02
792.81 Luftfartøyer uten mekanisk driv-

anordning (glidefly og
drager); rotochutes (roter-
ende fallskjermer) 	  ex 88.02

792.82 Ballonger og luftskip  	 88.01
792.83 Katapulter o.l. startutstyr for

luftfartøyer; stasjonære fly-
treningsmaskiner, samt deler
dertil  

	
88.05

792.90 Deler, i.e.n. (unntatt dekk,
motorer og elektriske deler)
til luftfartøyer som hører
under gruppe 792  

	
88.03

793 	 Skip, båter (herunder luftpute-
fartøyer) og annet flytende
materiell

793.10 Krigsfartøyer 	
 

ex 89.01
793.21 Lystfartøyer og lystbåter 	

 
ex 89.01

793.22 Tankfartøyer 	  ex 89.01
793.23 Andre handelsfartøyer (herunder

fartøyer for transport av
både passasjerer og gods) 	

 
ex 89.01

793.24 Trålere og andre fiskefartøyer;
fabrikkskip og andre fartøyer
som brukes i tilknytning til
fiske 	

 
ex 89.01

793.28 Andre skip, båter og fartøyer,
i e  n 	

 
ex 89.01

793.30 Skip, båter og andre fartøyer
til opphogging  

	
89.04

793.81 Fartøyer spesielt konstruert
for å slepe (taubåter) eller
skyve andre fartøyer  

	
89.02

793.82 Fyrskip, brannbåter, mudderverk,
flytekraner og andre far-
tøyer hvis manøvreringsevne
er av underordnet betydning i
forhold til hovedfunksjonen;
flytedokker  

	
89.03

793.83 Annet flytende materiell (f.eks.
kofferdammer (senkekasser,
flytebrygger, -bøyer, -merker
og -staker)  

	
89.05

VARESEKTOR 8: FORSKJELLIGE FERDIGE VARER

HOVEDGRUPPE 81: SANITÆR-,
VARME- OG LYSUTSTYR, I.E.N.

812 	 Sanitær-, varme- og lysutstyr,
samt deler dertil i.e.n.

812.10 Kjeler (unntatt kjeler som
hører under undergruppe
711.1) og radiatorer til
sentraloppvarming, ikke
elektrisk oppvarmet, samt
deler dertil, av jern eller
stål; varmluftaggregater og
varmluftfordelere (herunder
apparater som også kan avgi
kald eller kondisjonert luft),
ikke elektrisk oppvarmet,
med motordrevet vifte eller
blåser, samt deler dertil,
av jern eller stål  	 73.37

812.20 Oppvaskkummer, vasker, bidet-
og klosettskåler, urinaler,
badekar o.l. sanitærutstyr
av keramisk materiale   69.10

812.41 Belysningsartikler av glass;
glass til signalutstyr og
glass med optisk virkning,
ikke optisk bearbeidd eller
av optisk glass   70.14

812.42 Lamper og annet belysningsut-
styr, samt deler dertil, av
uedelt metall (unntatt brytere,
elektriske lampeholdere,
elektriske lykter for kjøre-
tøyer, elektriske batteri- og
dynamolykter som hører under
varesektor 7 unntatt varepost
778.86)  	 83.07

812.43 Bærbare elektriske batteri- og
generatorlykter unntatt lykter
som hører under varepost
778.32  	 85.10

HOVEDGRUPPE 82: MØBLER OG
DELER DERTIL

821 	 Møbler og deler dertil

821.11 Stoler, benker o.l. (unntatt de
som hører under varepost
821.21) herunder slike som kan
omgjøres til senger 	  ex 94.01

821.19 Deler, i.e.n. til møbler som
hører under varepost 821.11 . ex 94.01

821.21 Møbler til medisinsk eller kir-
urgisk bruk (f.eks. operasjons-
bord, undersøkelsesbord, syke-
senger med mekanisk utstyr);
tannlegestoler og andre stoler
med mekaniske heve-, dreie-
og vippeanordninger; deler til
disse varer, i e  n  

	
94.02



831 	 Reiseeffekter (f.eks. garderobe-
kofferter, hattesker, reiseves-
ker, ryggsekker), shopping-
vesker, håndvesker, ransler,
dokumentmapper, lommebøker,
pengepunger, toalettvesker,
verktøyetuier, tobakkspunger
samt slirer, etuier og esker
(f.eks. for våpen, musikk-
instrumenter, kikkerter,
smykker, flasker, fottøy,
børster) o.l. beholdere av
lær, eller kunstlær, vulkan-
fibrer, plast (av plater,
duk eller folier), papp
eller tekstilstoff

831.01 Håndvesker (unntatt av kurv
eller flettverk) 	  ex 42.02

831.02 Reiseeffekter og toalettvesker ex 42.02
831.03 Skolevesker og dokumentmapper . ex 42.02
831.09 Andre liknende varer av lær

eller kunstlær, av vulkan-
fibrer, plast, papp eller
tekstilstoff 	  ex 42.02

HOVEDGRUPPE 84: KLER OG TIL-
BEHØR TIL KLER

842 	 Yttertøy for menn eller gutter,
av tekstilstoff unntatt av
trikotasje

843.11

843.12

843.13

843.19

843.21

843.22
843.23

843.29
843.31

843.32
843.33

843.39
843.41

843.42
843.43

843.49
843.51
843.52

843.59
843.91

843.92

843.93

843.94

843.99

842.11 Ulstere, frakker og kapper av
ull eller fine dyrehår 	

 
ex 61.01

842.19 Ulstere, frakker og kapper av
andre tekstilfibrer 	

 
ex 61.01

842.21 Dresser av ull eller fine dyrehår 	 ex 61.01
842.22 Dresser av bomull 	

 
ex 61.01

842.23 Dresser av syntetiske eller kun-
stige tekstilfibrer 	

 
ex 61.01

842.29 Dresser av andre tekstilfibrer 	 ex 61.01
842.31 Benklær av ull eller fine dyre-

hår 	
 

ex 61.01
842.32 Benklær av bomull 	

 
ex 61.01

842.33 Benklær av syntetiske eller kuns-
tige tekstilfibrer 	

 
ex 61.01

842.39 Benklær av andre tekstilfibrer 	 ex 61.01
842.41 Jakker, blazere, sportsjakker,

anorakker o.l 	  av ull eller fine
dyrehår  
	

ex 61.01
842.42 Jakker, blazere, sportsjakker,ano-

rakker o.l. av bomull 	
 

ex 61.01
842.43 Jakker, blazere, sportsjakker,

anorakker o.l. av syntetiske
eller kunstige tekstilfibrer 	 ex 61.01

842.49 Jakker, blazere, sportsjakker,
anorakker o.l 	

 
av andre tekstil-

fibrer  
	

ex 61.01
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821.22 Sengebunner; sengeutstyr o.l.,
forsynt med fjærer, stopning,
eller innlegg av ethvert mate-
riale eller framstilt av ek-
spandert gummi, skumgummi eller
svampgummi ellerav tilsvarende
materiale av plast, med eller
uten trekk (f.eks. madrasser,
tepper, dyner og puter) 	

821.91 Møbler, i.e.n. av metall 	
821.92 Møbler, i.e.n. av tre 	
821.99 Møbler, i.e.n. av annet mate-

riale samt deler, i.e.n. til
møbler som hører under under-
gruppe 821.9  

HOVEDGRUPPE 83: REISEEFFEKTER,
HANDVESKER O.L.

94.04
ex 94.03
ex 94.03

94.03

842.91 Annet yttertøy for menn eller
gutter, av materialer som
hører under varepostene
657.32, 657.33 og 657.39 	 ex 61.01

842.92 Annet yttertøy for menn eller
gutter, av ull eller fine
dyrehår 	  ex 61.01

842.93 Annet yttertøy for menn eller
gutter, av bomull 	  ex 61.01

842.94 Annet yttertøy for menn eller
gutter, av syntetiske eller
kunstige tekstilfibrer   ex 61.01

842.99 Annet yttertøy for menn eller
gutter, av andre tekstil-
fibrer 	  ex 61.01

843	 Yttertøy for kvinner, piker og
småbarn, av tekstilstoffer
(unntatt av trikotasje)

Ulstere, kåper, kapper, sports-
jakker, anorakker o.l. av ull
eller fine dyrehår  

Ulstere, kåper, kapper, sports-
jakker, anorakker o.l. av
bomull 	

Ulstere, kåper, kapper, sports-
jakker, anorakker o.l. av
syntetiske eller kunstige
tekstilfibrer 	

Ulstere, kåper, kapper, sports-
jakker, anorakker o.l. av
andre tekstilfibrer 	

Drakter av ull eller fine dyre-
hår 	

Drakter av bomull 	
Drakter av syntetiske eller

kunstige tekstilfibrer  
Drakter av andre tekstilfibrer
Kjoler av ull eller fine dyre-

hår 	
Kjoler av bomull 	
Kjoler av syntetiske eller

kunstige tekstilfibrer 	
Kjoler av andre tekstilfibrer 	
Skjørt av ull eller fine dyre-

hår 	
Skjørt av bomull 	
Skjørt av syntetiske eller

kunstige tekstilfibrer 	
Skjørt av andre tekstilfibrer
Bluser av bomull 	
Bluser av syntetiske eller

kunstige tekstilfibrer 	
Bluser av andre tekstilfibrer
Annet yttertøy for kvinner,

piker eller småbarn, av
materialer som hører under
varepostene 657.32, 657.33 og
657.39 	

Annet yttertøy for kvinner,
piker eller småbarn, av ull
eller fine dyrehår 	

Annet yttertøy for kvinner,
piker eller småbarn, av bom-
ull 	

Annet yttertøy for kvinner
piker eller småbarn, av syn-
tetiske eller kunstige tek-
stilfibrer 	

Annet yttertøy for kvinner,
piker eller småbarn, av andre
tekstilfibrer 	

ex 61.02

ex 61.02

ex 61.02

ex 61.02

ex 61.02
ex 61.02

ex 61.02
ex 61.02

ex 61.02
ex 61.02

ex 61.02
ex 61.02

ex 61.02
ex 61.02

ex 61.02
ex 61.02
ex 61.02

ex 61.02
ex 61.02

ex 61.02

ex 61.02

ex 61.02

ex 61.02

ex 61.02
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ex 61.03

ex 61.03

ex 61.03

ex 61.03

osisjon

ex 61.03

ex 61.03

ex 60.05

ex 60.05

ex 60.05

ex 60.05

ex 60.05

ex 60.05

ex 60.05
ex 60.05
ex 60.05
ex 60.05
ex 60.05

ex 61.04

ex 61.04

ex 61.04

ex 60.05

ex 60.05

ex 60.05

ex 60.05

Gruppe are-
ost

844 	 Undertøy av tekstilstoff
(unntatt av trikotasje)

844.11 Skjorter for menn eller gutter,
av bomull 	

844.12 Skjorter for menn eller gutter,
av syntetiske tekstilfibrer .

844.19 Skjorter for menn eller gutter,
av andre tekstilfibrer 	

844.21 Undertøy (unntatt skjorter) for
menn eller gutter, av bomull

844.22 Undertøy (unntatt skjorter) for
menn eller gutter, av syn-
tetiske tekstilfibrer 	

844.29 Undertøy (unntatt skjorter)
for menn eller gutter, av
andre tekstilfibrer  

844.31 Undertøy for kvinner, piker
eller småbarn, av bomull 	

844.32 Undertøy for kvinner, piker
eller småbarn av syntetiske
tekstilfibrer 	

844.39 Undertøy for kvinner, piker
eller småbarn, av andre
tekstilfibrer 	

845 	 Yttertøy og andre varer av
trikotasje unntatt elastikk-
trikotasje og gummiert triko-
tasje

845.11 Pullovere, gensere, jumpere,
cardigans og jakker av ull
eller fine dyrehår  

845.12 Pullovere, gensere, jumpere,
cardigans og jakker av bomull

845.13 Pullovere, gensere, jumpere,
cardigans og jakker av
syntetiske tekstilfibrer

845.14 Pullovere, gensere, jumpere,
cardigans og jakker av kun-
stige tekstilfibrer  

845.19 Pullovere, gensere, jumpere,
cardigans og jakker av andre
tekstilfibrer 	

845.21 Kjoler, drakter, dresser,
skjørt og bukser for kvinner,
piker eller småbarn, av ull
eller fine dyrehår 	

845.22 Kjoler, drakter, dresser,
skjørt og bukser for kvinner,
piker eller småbarn, av
bomull 	

845.23 Kjoler, drakter, dresser,
skjørt og bukser for kvinner,
piker eller småbarn, av
syntetiske tekstilfibrer

845.24 Kjoler, drakter, dresser,
skjørt og bukser for kvinner ,

piker eller småbarn, av
kunstige tekstilfibrer 	

845.29 Kjoler, drakter, dresser,
skjørt og bukser for kvinner,
piker eller småbarn, av
andre tekstilfibrer 	

Annet yttertøy og tilbehør til
klær (unntatt vanter, strømper
o.l.) av trikotasje, unntatt
elastisitetstrikotasje og
gummiert trikotasje

845.91 - av ull eller fine dyrehår
845.92 - av bomull 	
845.93 - av syntetiske fibrer 	
845.94 - av kunstige fibrer 	
845.99 - av andre tekstilfibrer 	

846 	 Undertøy av trikotasje

846.11 Strømpebukser av ull eller
fine dyrehår 	

846.19 Annet undertøy av ull eller
fine dyrehår 	

846.21 Skjorter for menn eller gutter,
av bomull 	

846.29 Annet undertøy av bomull 	
846.31 Strømpebukser av syntetiske

tekstilfibrer 	
846.32 Skjorter for menn eller gutter,

av syntetiske tekstilfibrer .
846.33 Undertøy (unntatt skjorter) for

menn eller gutter, av syn-
tetiske tekstilfibrer 	

846.34 Undertøy (unntatt strømpebukser)
for kvinner, piker eller små-
barn, av syntetiske tekstil-
fibrer  

846.41 Undertøy av kunstige tekstil-
fibrer 	

846.49 Undertøy av andre tekstil-
fibrer, i e  n 	

846.51 Bysteholdere, også med elastikk
846.52 Korsetter, hofteholdere, strøm-

peholdere, seler o.l. også
med elastikk 	

847 	 Tilbehør til klær, av tekstil-
stoff, i.e.n.

847.11 Lommetørklær, unntatt av triko
tas je 	

847.12 Sjal, skjerf, kragebeskyttere,
hals -tørklær, mantiljer o.l.,
unntatt av trikotasje 	

847.13 Slips, unntatt av trikotasje 	
847.14 Hansker, vanter, votter, strøm-

per og sokker, unntatt av
trikotasje 	

847.19 Krager, forstykker, jaboter,
mansjetter, kapper, bære-
stykker o.l. utstyr for klær

847.21 Hansker, vanter og votter av
trikotasje, unntattelastikk-
trikotasje og gummiert triko-
tasje 	

847.22 Strømper, sokker, ankelsokker,
strømpebeskyttere o.l. av
trikotasje (unntatt strømpe-
bukser), unntatt elastikk-
trikotasje og gummiert triko
tasje  	 60.03

847.23 Andre varer av trikotasje med
elastikk eller gummiert
(herunder knebeskyttere og
strømper) 	 	 ex 60.06

848 	 Klær og tilbehør til klær,
unntatt av tekstilmateriale;
hodeplagg alle slags

848.10 Klær og tilbehør til klær, av
lær eller kunstlær  	 42.03

848.21 Klær og tilbehør til klær
(herunder hansker) av plast . ex 39.07

848.22 Klær og tilbehør til klær (her
under hanske) av vulkanisert
bløtgummi  	40.13

848.31 Varer av pelsskinn, i.e.n 	 43.03.
848.32 Kunstig pelsskinn og varer der-

av, i e  n  	 43.04
848.41 Hatter og andre hodeplagg av

filt (framstilt av hatte-
emner som hører under vare-
post 657.61) også garnerte

• 	

65.03

osisjon

ex 60.04

ex 60.04

ex 60.04
ex 60.04

ex 60.04

ex 60.04

ex 60.04

ex 60.04

ex 60.04

ex 60.04
ex 61.09

ex 61.09

61.05

61.06
61.07

61.10

61.08
61.11

60.02



are-
ost

848.42

848.43

848.48

848.49

Gruppe
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Hatter og andre hodeplagg,
flettede eller framstilt av
fletninger, strimler o.l. av
ethvert materiale, også
garnerte 	

Hatter og andre hodeplagg (her-
under hårnett) av trikotasje
eller av blonder, kniplinger,
filt eller andre tekstil-
metervarer (men ikke av
strimler), også garnerte 	

Svettereimer, fór, trekk,
underformer, hattestell
(herunder fjærstell til
klapphatter) lueskygger og
hakereimer, for hodeplagg 	

Andre hodeplagg, også garnerte

HOVEDGRUPPE 85: FOTTØY

65.04

65.05

65.07
65.06

64.01

64.02

64.03

64.04

64.06

90.05

90.06

90.11

90.12

90.13

ex 90.17

ex 90.17

90.18

873 	 Måle- og telleapparater, i.e.n

873.10 Forbruks- og produksjonsmålere
for gasser, væsker og elek-
trisitet; justeringsmålere
dertil   90.26

873.20 Omdreiningstellere, produksjons-
tellere, taksametre, kilo-
metertellere, skritt-tellere
o.1.,hastighetsmålere (også
magnetiske) og takometre
(unntatt varer som hører
under underpost 874.1), ikke
elektriske; stroboskoper  

	
90.27

874 	 Instrumenter og apparater for
måling, analyse og kontroll,
i.e.n., deler og utstyr,

til instrumenter og
apparater som hører under vare-
gruppene 873 og 874

874.11 Navigasjonsinstrumenter, ikke
elektriske; kompasser 	  ex 90.14

874.12 Geodetiske (også fotogrammetris-
ke), hydrografiske, meteor-
ologiske, hydrologiske og geo-
fysiske instrumenter, ikke
elektriske; avstandsmålere
(unntatt radarapparater) 	  ex 90.14

874.21 Tegne-, risse- og regneinstru-
menter og -apparater (f.eks.
pantografer, tegne- og merke-
bestikk, regnestaver, regne-
skiver o.1.); instrumenter,
apparater og maskiner for
måling eller kontroll, ikke
elektriske, i.e.n. (f.eks.
mikrometermål, skyvelærer,
målestokker og -band, av-
balanseringsapparater); pro-
filprojektører 	  ex 90.16

874.29 Deler, i.e.n. til maskiner,
apparater og utstyr som hører

.under varepost 874.21 	 • ex 90.16
874.30 Instrumenter og apparater for

måling, kontroll eller auto-
matisk regulering av gjennom-
strømning, dybde, trykk eller
andre variable forhold ved
væsker og gasser og for auto-
matisk regulering av tempera-
tur (f.eks. manometre, termo-
stater, nivåvisere, gjennom-
strømningsmålere, varmemålere,
automatiske trekkregulatorer),
men ikke artikler som hewer
under undergruppe 874.1   90.24

874.40 Instrumenter og apparater til
bruk ved kjemiske og fysiske
analyser (ikke mekaniske og
elektriske) f.eks. polari-
metre, refraktometre, spek-
tometre, gassanalyseapparater;
instrumenter og apparater for
måling eller kontroll av vis-
kositet, porøsitet, utvidelse,
overflatespenning og liknende;
instrumenter og apparater for
måling eller kontroll av varme
lys- og lydmengder (f.eks.
kalorimetre og fotometre (her-
under eksponeringsmålere));
mikrotomer  	 90.25

874.51 Vekter (ikke elektriske) føl-
somme for 50 mg eller mindre,
også med lodder  	 90.15

874.52 Instrumenter, apparater og
modeller til demonstrasjons-
formål (f.eks. ved undervis-
ning eller utstilling), ikke
anvendelige til annet bruk  	 90.21

851 	 Fottøy

851.01 Fottøy med yttersåle og over-
del av gummi eller plast ...

851.02 Fottøy med yttersåle av lær,
kunstlær, gummi eller plast
(unntatt fottøy som hører ,
under varepost 851.01)  

851.03 Fottøy med yttersåle av tre
eller kork 	

851.04 Fottøy med yttersåle av
annet materiale 	

851.05 Gamasjer, leggings, puttis,
leggbeskyttere o.l. varer
samt deler dertil  

HOVEDGRUPPE 87: VITENSKAPELIGE
OG TEKNISKE INSTRUMENTER OG
APPARATER, I.E.N.

871 	 Optiske instrumenter og appa-
rater

871.01 Kikkerter, med eller uten
prismer 	

871.02 Astronomiske instrumenter (f.
eks. speilkikkerter, passasje-
instrumenter og ekvatorial-
teleskoper) og stativer for
slike, men unntatt instru-
menter for radioastronomi ..

871.03 Elektroniske og protoniske
mikroskoper og diffrak-
sjonsapparater  

871.04 Optiske mikroskoper, også
forsynt med utstyr for foto-
grafering, kinematografiske
filmopptak eller projisering

871.09 Optiske instrumenter og appa-
rater, i.e.n. (omfatter ikke
annet lysutstyr enn lys-
kastere) 	

872 	 Medisinske instrumenter og
apparater, i.e.n.

872.01 Tannlegeinstrumenter og
-apparater 	

872.02 Instrumenter og apparater til
medisinsk, kirurgisk eller
veterinærbruk (herunder
oftalmiske apparater unntatt
elektromedisinske apparater)

872.03 Mekano-terapeutisk utstyr;
massasjeapparater; psyko-
tekniske apparater; kunstig
åndedretts-, oson-, surstoff-
og andre respirasjonsapparater
(herunder gassmasker 0.1.) 	
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882 	 Kjemiske produkter, plater og
film til fotografisk bruk,
unntatt eksponert og framkalt
kinofilm

882.10 Kjemiske produkter til foto-
grafisk bruk, herunder lyn-
lyspreparater   37.08

882.21 Fotografiske plater og foto-
grafisk planfilm, lysomfint-
lig, ueksponert, av annet
materiale enn papir, papp
eller tekstilstoff  	 37.01

882.22 Lysømfintlig film i ruller,
ueksponert, også perforert .

• 	

37.02
882.23 Lysømfintlig papir, papp og

tekstilstoff, ueksponert
eller eksponert, men ikke
framkalt  	 37.03

882.24 Lysømfintlige plater og film,
eksponerte, men ikke fram-
kalte, negative eller posi-
tive  	 37.04

882.25 Plater, uperforert og perfo-
rert film (unntatt kinemato-
graffilm), eksponerte og
framkalte, negative eller
positive  	 37.05

883 	 Kinematograffilm, eksponert og
framkalt, også lydinnspilt
eller bare lydinnspilt, nega-
tiv eller positiv

883.00 Kinematograffilm, eksponert og
framkalt, også lydinnspilt
eller bare lydinnspilt, nega- 	 37.06
tiv eller positiv  	 37.07

884 	 Optiske artikler i.e.n.

884.11 Uinnfattede linser, prismer,
speil og andre optiske ele-
menter av ethvert materiale
(unntatt slike varer av ikke-
optiskbearbeidd glass); pla-
ter av polariserende materi-
ale   90.01

884.12 Innfattede linser, prismer,
speil og andre optiske ele-
menter av ethvert materiale,
som utgjør deler eller til-
behør til instrumenter og
apparater (unntatt slike varer
av ikke -optisk bearbeidd
glass)  

	
90.02

884.21 Innfatninger og deler dertil,
til briller, lorgnetter,
beskyttelsesbriller o.l.  	90.03

884.22 Briller, lorgnetter o.l. (be-
skyttende, korrigerende og
andre)   90.04

Ur

885.11 Lommeur, armbåndsur o.1., her-
under stoppeur  

	
91.01

885.12 Andre ur med lommeurverk  
	

91.02
885.13 Sammensatte lommeurverk  

	
91.07

885.14 Urkasser og deler derav  
	

91.09
885.21 Ur til instrumentbord o.1., ur

for kjøretøyer, fly og far-
toyer  

	
91.03

885.22 Andre ur  
	

91.04
885.23 Apparater for kontroll og mål-

ing av tidsperioder, forsynt
med urverk eller synkron-
motor (f.eks. tidsstemplings-
ur og vaktur)  

	
91.05

874.53 Maskiner og apparater (ikke
elektriske) for mekanisk
proving av hardhet, styrke,
trykkfasthet, elastisitet
o.l. egenskaper hos materi-
aler (f.eks. metaller, tre,
tekstiler, papir og plast-
materialer)  

	
90.22

874.54 Densimetre, areometre, flyte-
vekter o.l. instrumenter;
termometre, pyrometre, baro-
metre, hygrometre og psyko-
metre, også med registrerings-
utstyr; kombinasjoner av
slike instrumenter  

	
90.23

374.81 Elektroniske automatiske regu-
latorer 	

 
ex 90.28

874.82 Elektroniske instrumenter og
apparater for måling eller
påvising av ioniserende
stråling 	

 
ex 90.28

874.83 Andre elektroniske male - , analyse-
og kontrollapparater 	

 
ex 90.28

874.84 Elektromekaniske (ikke elek-
troniske)automatiske regu-
latorer 	

 
ex 90.28

874.89 Andre elektriske (ikke elek-
troniske) måle-, analyse-
eller automatiske kontroll-
instrumenter og -apparater
i e  n 	

 
ex 90.28

874.90 Deler og tilbehør utelukkende
eller fortrinnsvis til bruk
for en eller flere av de
varer som horer under vare-
gruppe 873, undergruppe 874.3,
varepost 874.54 eller
undergruppe 874.8  

	
90.29

HOVEDGRUPPE 88: FOTOGRAFISKE
OG OPTISKE ARTIKLER, I.E.N.;
UR

881 	 Fotografiapparater og -utstyr
i.e.n.

881.11 Fotografiapparater 	  ex 90.07
881.12 Lynlysapparater 	  ex 90.07
881.19 Deler og tilbehør til fotografi-

apparater og lynlysapparater 	 ex 90.07
881.21 Kinematografiske filmopptaker-

og framviserapparater;
kinematografiske lydopptakere
og -gjengivere; kombinasjoner
av slike apparater for film
under 16 mm bredde   ex 90.08

881.22 Kinematografiske filmopptaker-
og framviserapparater; kine-
matografiske lydopptakere og
-gjengivere; kombinasjoner
av slike apparater for film
av bredde 16 mm eller over 	  ex 90.08 	 885

881.29 Deler, i.e.n. og tilbehør til
kinematografiske filmopptaker-
og framviserapparater; kine-
matografiske lydopptakere og
-gjengivere; samt kombina-
sjoner av slike apparater 	  ex 90.08

881.31 Lysbildeapparater; fotografiske
forstørrelses- og forminsk-
elsesapparater  	 90.09

881.39 Fotografisk og kinematografisk
laboratorieutstyr i.e.n.;
projeksjonsskjermer 	  ex 90.10



are-
os.tGruppe

55

CCCN
osisjon

885.24 Tidsstrombrytere med urverk
eller synkronmotor  

	
91.06

885.25 Andre sammensatte urverk  
	

91.08
885.26 Andre urkasser og liknende

kasser til andre varer under
denne hovedgruppe; deler der-
til  

	
91.10

885.29 Andre urdeler  
	

91.11

HOVEDGRUPPE 89: FORSKJELLIGE
FERDIGE VARER, I.E.N.

892 	 Trykksaker

892.11 Bøker, hefter, brosjyrer o.l.
trykksaker, også enkle blad . 	 49.01

892.12 Billedbøker, tegne- og male-
!poker for barn, også inn-
bundne  

	
49.03

892.13 Trykte karter, alle slags, her-
under atlaser, veggkarter og
topografiske karter; trykte
glober (jord- og himmel-
glober)  

	
49.05

892.20 Aviser, journaler og tids-
skrifter, også illustrerte  

	
49.02

892.41 Overføringstrykk (dekal-
komanier)  

	
49.08

892.42 Illustrerte postkort, lykkonsk-
ningskort o.1., trykte, også
med utstyr  

	
49.09

892.81 Etiketter av papir eller papp,
med eller uten trykk eller
illustrasjoner, også gummi-
erte  

	
48.19

892.82 Bygnings- og maskintegninger
samt andre tekniske tegninger,
i original eller som foto-
grafiske reproduksjoner;
håndskrevne og maskinskrevne
arbeider  

	
49.06

892.83 Ubrukte frimerker, stempel-
merker o.l. gyldige i be-
stemmelseslandet; papir for-
synt med slike merker; penge-
sedler, aksjer, obligasjoner
o.l. verdipapirer; sjekk-
hefter og -blanketter  

	
49.07

892.84 Kalendrer, alle slags, av papir
eller papp, herunder kalender-
blokker  

	
49.10

892.85 Noter, håndskrevne eller trykte,
med eller uten illustrasjoner,
også innbundne  

	
49.04

892.86 Reklametrykksaker, handels-
kataloger o 1 	

 
ex 49.11

892.89 Andre trykksaker herunder
trykte billeder og fotogra-
fier 	

 
ex 49.11

893 	 Varer, i.e.n. av plast

893.10 Beholdere for transport eller
pakking (herunder begre uten
håndtak som også kan brukes
som engangsdrikkebegre)
kapsler, korker, lokk o.l.
varer 	  ex 39.07

893.20 Sanitær- og toalettartikler 	  ex 39.07
893.30 Pynte- og dekorasjonsgjenstander,

også til personlig bruk 	  ex 39.07
893.50 Lamper og lampedeler 	  ex 39.07
893.91 Golvbelegg av polyvinylklorid 	  ex 39.02
893.92 Golvbelegg av kopolymerisasjons-

produkter av vinylklorid og
vinylacetat 	  ex 39.02

893.93 Rullegardiner, markiser, persi-
enner o.l. varer 	  ex 39.07

893.94 Kontor- og skoleartikler 	  ex 39.07
893.99 Andre varer i.e.n. av materi-

aler som honer inn under
hovedgruppe 58 	  ex 39.07

Vare-
Gruppe ost

894 	 Barnevogner, leketøy, spill og
sportsartikler

894.10 Barnevogner og deler, i.e.n.
894.21 Leketøyskjøretøyer for barn

(f.eks. to- og trehjuls-
sykler og tråbiler); dukke-
vogner 	

894.22 Dukker 	
894.23 Annet leketøy i.e.n.; modeller

til hobbybruk  	 97.03
894.24 Selskapsspill (herunder spille-

automater o.1., bordtennis-
utstyr, biljardbord og andre
spesialbord for spill)  	 97.04

894.25 Karnevalsartikler; underhold-
ningsartikler (f.eks. for
tryllekunster o.1.); jule-
trepynt og annen julepynt
(f.eks. kunstige juletrær,
julekrybber og figurer dertil) 	 97.05

894.61 Signalpistoler, pistoler og
revolvere for lose skudd,
lineutskytningsgeværer o.l.
skytevåpen  	 93.04

894.62 Andre våpen (unntatt krigsvåpen);
herunder geværer og pistoler
for luft eller gass eller
utstyrt med fjærmekanisme 	 93.05

894.63 Ammunisjon for jakt- eller
sportsvåpen samt deler dertil ex 93.07

894.71 Fiskekroker, fiskestenger og
annet redskap for snorefiske;
haver, jaktutstyr (f.eks.
lokkefugler)  	 97.07

894.72 Apparater og utstyr for gym-
nastikk, sport og utendørs-
spill  	 97.06

894.73 Karuseller, husker, skyte-
baner o.a. utstyr for mar-
kedsfornøyelser; omreisende
sirkus, menasjerier og teatre	 97.08

895 	 Kontorutstyr og kontorrek-
visita, i.e.n.

895.11 Arkiv- og kartotekskap, brev-
kurver o.l. kontorutstyr av
uedelt metall, unntatt kontor-
møbler som honer under under-
gruppe 821.9 	

895.12 Mekanismer av uedelt metall til
løsbladpermer, brevmapper og
protokoller; brevklemmer,
binders, stifter til hefte-
maskiner, signalmerker til
registrer o.l. kontorrek-
visitter av uedelt metall 	

895.21 Fyllepenner, kulepenner, penne-
holdere, blyantholdere, meka-
niske blyanter; og deler som
ikke honer inn under vare-
postene 895.22 eller 895.23 .

895.22 Pennesplitter og spisser dertil
895.23 Blyanter (unntatt mekaniske)

blyantstifter, grifler,
tegnekull, pastell-, skrive-
og tegnekritt; skredder- og
biljardkritt 	

895.91 Skriveblekk, tusj o 	
895.92 Skrive- og tegnetavler, også

med rammer 	
895.93 Signeter, dateringsstempler,

nummereringsstempler o.l.
(herunder utstyr for tryk-
king eller preging av eti-
ketter) bestemt til bruk for
hånd; trykkerisett for hånd .

895.94 Fargebånd til skrivemaskiner
o.l. fargebånd, også på spoler;
stempelputer, med eller uten
eske 	

895.95 Segllakk og flaskelakk i sten-
ger, plater o.1.; hektograf-,
valsemasse o.1., på basis
av gelatin 	

CCCN-
osisjon

ex 87.13

97.01
97.02

83.04

83.05

98.03
98.04

98.05
ex 32.13

98.06

98.07

98.08

98.09
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898.31

898.32

898.90

osisjon

Innspillingsmateriell som
vanligvis brukes til lyd-
opptak eller andre opptak ... ex 92.12

Grammofonplater, innspilte
bånd og andre innspilte media ex 92.12

Deler og tilbehør til musikk-
instrumenter (strenger,
perforert papir eller papp
o.l. til mekaniske musikk-
instrumenter samt mekanismer
til spilledåser); metronomer, 	 92.09
stemmegafler og stemmepiper . 	 92.10

899 	 Ferdige varer i.e.n.

899.11 Bearbeidd skilpaddeskall, perle-
mor, elfenben, ben, horn, 	 95.01
korall (naturlig eller re- 	 95.02
konstruert) og andre ani- 	 95.03
malske materialer til ut- 	 95.04
skjæring og varer derav  	 95.05

899.19 Bearbeidde vegetabilske eller
mineralske materialer til
utskjæring, i.e.n. og varer
derav; formede eller ut-
skårne varer av voks, para-
fin, stearin, naturlige gum-
mier, naturlige harpikser
(f.eks. kopal, kolofonium)
eller av modellermasse, samt
andre formede eller utskårne 	 95.06
varer i.e.n.; uherdet gelatin, 	 95.07
bearbeidd og varer derav  	 95.08

899.31 Lys o.l. varer av stearin, para-
fin eller annen voks  	 34.06

899.32 Fyrstikker (unntatt bengalske) 	 36.06
899.34 Fyrtøy o.a. tennere, samt

deler dertil, unntatt stifter
og veker  	 98.10

899.35 Piper; pipehoder, munnstykker
o.a. deler til piper (her-
under grovt tildannete
blokker av tre eller rot);
sigar- og sigarettmunnstykker
og deler dertil  	 98.11

899.39 Ferrocerium og andre pyrofore
legeringer, uansett form;
andre brennbare preparater og 	 36.07
produkter  	 36.08

899.41 Paraplyer og parasoller, her-
under stokkparaplyer, hage-
parasoller o.l  	 66.01

899.42 Spaserstokker (herunder klatre-
stokker og sittestokker),
sveper, ridepisker o.l  	 66.02

899.49 Deler, utstyr og tilbehør til
varer som hewer inn under
varepostene 899.41 og 899.42 	 66.03

899.61 Høreapparater 	  ex 90.19
899.62 Ortopedisk utstyr, kirurgiske

belter, brokkbind o.1.; ben-
skinner o.a. artikler for be-
handling av beinbrudd; kuns-
tige lemmer, øyne, tenner o.a.
proteser, utstyr som bæres av
eller på person eller inn-
planteres i kroppen som kom-
pensasjon for et defekt eller
svekket organ 	  ex 90.19

899.71 Kurvmakerarbei der framstilt
direkte av flettematerialer
eller av varer som hører
under undergruppe 659.7;
varer av luffa  	 46.03

899.72 Limer, børster, visper o.1.,
bare bestående av sammen-
bundne kvister eller fibrer,
med eller uten skaft; andre
koster, børster, pensler o.1.,
herunder børster som er deler
til maskiner, malerruller, 	 96.01
svabrer o.1.; ferdige bindler 	 96.02
til framstilling av børster . 	 96.03

896 	 Kunstverker, samlergjenstander
og antikviteter

896.01 Malerier, tegninger og pas-
teller, utført helt for
hånd (unntatt tekniske teg-
ninger som horer under
varepost 892.82 og varer
som er dekorert for hånd) 	

896.02 Originale stikk, avtrykk og
litografier 	

896.03 Originale skulpturer og statuer,
uansett materiale 	

896.04 Frimerker, stempelmerker o.l.
(herunder poststempelmerker
og frankerte konvolutter,
brevkort 0.1.), brukte eller
ubrukte, ugyldige i be-
stemmelseslandet 	

896.05 Samlinger og samlergjenstander
• av zoologisk, botanisk, mine-
ralogisk, anatomisk, histo-
risk, arkeologisk, paleon-
tologisk, etnografisk og
numismatisk interesse 	

896.06 Antikviteter som er mer enn
100 år gamle 	

897 	 Bijouterivarer, gull- og
solvsmedvarer

897.20 Bijouterivarer av uedelt
metall 	

897.31 Bijouterivarer og deler derav,
av edelt metall eller metall
plettert med edelt metall
(unntatt ur og urkasser)

897.32 Gull- og sølvsmedarbeider og
deler derav, av edelt metall
eller metall plettert med
edelt metall 	

897.33 Varer helt eller delvis be-
stående av naturperler eller
edle steiner (naturlige,
syntetiske eller rekon-
struerte) 	

897.40 Andre varer av edelt metall
eller metall plettert med
edelt metall  

898 	 Musikkinstrumenter; deler og
tilbehør til slike instru-
menter (herunder grammo-
fonplater 0.1.)

898.11 Pianoer, herunder automatiske
pianoer (også uten klavia-
tur); cembaloer og andre
strengeinstrumenter med
klaviatur; harper unntatt
vindharper 	

898.19 Andre strengeinstrumenter 	
898.21 Pipeorgler, harmonier o.l.
898.22 Trekkspill og munnspill 	
898.23 Andre blåseinstrumenter 	
898.24 Slaginstrumenter (f.eks.

trommer, xylofoner, bekkener,
kastanjetter) 	

898.25 Elektromagnetiske, elektro-
statiske, elektroniske o.l.
musikkinstrumenter (pianoer,
orgler, trekkspill etc.) 	

	

898.29 Andre musikkinstrumenter i.e.n 	
(lirekasser, orkestrions,
spilledåser, musikksager);
mekaniske sangfugler 0.1.;
signalfløyter for munn (f.eks.
båtsmannspiper, lokkepiper) .

99.01

99.02

99.03

99.04

99.05

99.06

71.16

71.12

71.13

71.15

71.14

92.01
92.02
92.03
92.04
92.05

92.06

92.07

92.08

Gruppe are-
ost osisjon

Gruppe    
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899.81 Håndsikter og håndsold, uan-
sett materialets art 	

899.82 Pudderkvaster o.l. uansett
materialets art 	

899.83 Knapper, trykknapper, mansjett-
knapper, krageknapper o.l.
knappeemner og knappe-
former; deler til knapper 	

899.84 Glidelåser og deler dertil ...
899.85 Kammer, hårspenner o.l 	
899.86 Sprøyteflakonger o.l. til

toalettbruk, samt beslag
dertil  

899.87 Modellfigurer, utstillings-
figurer o.1.; automatiske
eller bevegelige gjenstander
for vindusutstilling 	

899.88 Fjærkoster 	
899.89 Korsettspiler o.l. til klær og

tilbehør til klær 	
899.91 Varer av tarmer (unntatt av

wormgut), gullslagerhinner,
blærer eller sener 	

899.92 Skinn og andre deler av fugler
med påsittende fjær og dun,
fjær og deler derav samt dun,
bearbeidd på annen måte enn
nevnt under varepost 291.96;
varer av nevnte materialer
unntatt bearbeidde fjær-
poser og skaft  	67.01

899.93 Kunstige blomster, lauvverk
og frukter, samt deler derav;
varer av kunstige blomster,
lauvverk eller frukter  	 67.02

899.94 Menneskehår ordnet, tynnet,
bleket eller bearbeidd på
annen måte; ull og andre dyre-
hår bearbeidd for parykkmaker-
arbeid  	 67.03

899.95 Parykker, kunstige barter, øyen-
bryn, øyenvipper, fletter o.1.,
av menneske- eller dyrehår
eller av tekstilfibrer; andre
varer av menneskehår, herunder
hårnett  	 67.04

899.96 Håndvifter, spiler og håndtak
til disse; deler til spiler
og håndtak, uansett materi-
ale  	 67.05

899.97 Termosflasker og andre vakuum-
isolerte beholdere, komplette;
deler dertil, unntatt glass-
beholdere  	 98.15

899.98 Fallskjermer, deler og tilbehør
dertil  	 88.04

osisjon

96.06

96.05

98.01
98.02
98.12

98.14

98.16
96.04

98.13

42.06

911.00 Postpakker ikke gruppert
etter art 	

931.00 Varer og transaksjoner, ikke
gruppert etter art 	

941.00 Levende dyr i.e.n., herunder
dyr til zoologiske hager,
hunder, katter, insekter o.l. ex 01.06

951.01 Tanks og panserbiler, også
utstyrt med våpen; deler til
slike kjøretøyer  	87.08

951.02 Krigsvåpen (unntatt de som er
nevnt under varepostene 951.04
og 951.05)  	93.03

	

951.04 Sabler, kårder, bajonetter o.l 	
våpen samt deler og skjeder
dertil  

	
93.01

951.05 Revolvere og pistoler  
	

93.02
951.06 Bomber, granater, torpedoer,

miner o.l. krigsmateriell
samt deler dertil, ammunisjon ex 93.07

951.09 Deler til våpen   93.06
961.00 Mynter (unntatt gullmynter),

som ikke er gyldige betalings
midler  	 72.01

971.01 Gull (herunder platinent gull),
ikke-monetært, ubearbeidd
eller som halvfabrikata 	  ex 71.07

971.02 Uedelt metall eller solv, plet-
tert med gull, ubearbeidd
eller som halvfabrikata  	 71.08

971.03 Oppsop, skrap og annet avfall
av gull 	  ex 71.11
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AVVIK FRA SITC- REV. 2

Den norske utgave av SIG -Rev. 2 har foreløpig følgende avvik i statistikken over utenrikshandelen:

SITC-Rev. 2
varepost

Nr. 1-iTäTiT7--

utenrikshandels-
statistikk

Svarer til
CCCN-posisjon Merknader

042.11
I. 	 12

042.21
" 22

058.58

081.21
fl 	22
" 23

042.10

042.21

081.20

ex 10.06

ex 10.06

ex 20.07

23.02

Varepostene 042.10 og 042.21 utgjør
tilsammen CCCN-posisjon 10.06

Ikke spesifisert

	. .
	 ex 27.02 	 Ikke spesifisert

• • 	 ex 27.10 	 Ikke spesifisert

• • 	 Posisjonen er ikke spesifisert i den norske
tolltariffen

	ex 29.15 	 Ikke spesifisert

	

584.20 	 ex 39.03 	 Cellulosenitrat

	

584.30 	 ex 39.03 	 Celluloseacetat

	

584.92 	 ex 39.03 	 Andre kjemiske cellulosederivater

	

651.48 	 ex 56.05 	 Garn av korte syntetiske tekstilfibrer,
ikke i detaljopplegging

	

651.74 	 ex 56.05 	 Garn av korte kunstige tekstilfibrer,
ikke i detaljopplegging

	

651.52 	 ex 56.06 	 Garn av korte syntetiske tekstilfibrer,
i detaljopplegging

	

652.13	 ex 55.09 	 Vevnader av bomull, ubleikt

	

652.29 	 ex 55.09 	 Vevnader av bomull, bleikt, merserisert,
farget, trykt eller bearbeidd på annen måte

	

653.30	 ex 56.07 	 Vevnader av kortesyntetiske tekstilfibrer

	

653.70
	 ex 56.07 	 Vevnader av korte kunstige tekstilfibrer

	

654.20 	 53.11

323.12

334.12

341.50

513.84

584.21
" 22

584.31
" 32

584.91
" 92

651.48
" 66
It	67
" 68

651.74
" 75
" 76
" 77

651.52
" 69

652.14
" 	 15

652.24
" 25

653.20
" 41
" 42
" 43
" 49

653.60
" 81
" 82
" 83
" 89

654.21
" 22
" 31
" 32
" 33
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Den norske utgave av SITC-Rev. 2 har foreløpig følgende avvik i statistikken over utenrikshandelen (forts.).:

.SITC-Rev. 2
varepost

Nr. i norsk
utenrikshandels-
statistikk

Svarer til
CCCN-posisjon Merknader

736.11

736.12

743.30

775.85

874.21
" 	 29 874.20

ex 84.45

ex 84.45

ex 62.01

90.16

874.81
" 	 82
" 	 83 874.80 90.28
" 	 84
" 	 89

911.00

931.00 00.00.f11
931.00 931 00.00.555

93

941.00
941.00 941 ex 01.06

94

951.02 93.03
ex 951.06 951.07 ex 93.07
ex 951.09 ex 93.06

951.01 951.01 87.08
951.04 951.04 93.01
951.05 951.05 93.02

ex 951.06 ex 951.06 ex 93.07
ex 951.09 ex 951.09 ex 93.06

Ikke spesifisert

Ikke spesifisert

Ikke spesifisert

Ikke spesifisert

Deler ikke spesifisert

Postpakker er ikke spesifisert i den norske
tolltariffen

Varesendinger hvor det ikke skal svares annet
enn merverdiavgift og eventuellt t611 og
trafikkavgift, og hvor de enkelte poster på
fakturaen (c) er av verdi under 100 kroner
føres under to nye varenr., det ene for toll-
vare og det andre for tollfrie vareposter

Levende dyr, i.e.n.

CCCN varenumre 93.03.001, 009, 93.07.801,
802, 809, 93.06.201, 202, 208 omkodes i
norsk statistikk til 93.10.000

CCCN nr. 9307.803
CCCN nr. 9306.100, 901, 909

I norsk statistikk danner varepostene 951.01, 02, 04, 05, 06 og 09 gruppe 951: Armerte krigskjøretøyer,

krigsvåpen og ammunisjon dertil, samt deler til krigsvåpen, i.e.n., og hovedgruppe 95 med samme tekst.

961.00
961.00
	

961
	

ex 72.01
96

I norsk statistikk danner varepostene 971.01, 02 og 03 gruppe 971: Gull, ikke monetært, og hoved-

gruppe 97 med samme tekst.
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Statistisk landliste 1977

Europa

101 	 Danmark (med Grønland)
102 	 Færøyane
103 	 Finland
105 	 Island
106 	 Sverige
110 	 Norgex
111 	 Albania
112 	 Belgia; Luxembourg
113 	 Bulgaria
117 	 Frankrike; Monaco; Andorra
118 	 Gibraltar
119 	 Hellas
121 	 Irland (Eire)
123 	 Italia; Vatikanstaten; San Marino
125 	 Jugoslavia
126 	 Malta (med Gozo og Comino)
127 	 Nederland
131 	 Polen
132 	 Portugal (med Azorene og Madeira)
133 	 Romania
135 	 Sovjetunionen
137 	 Spania (med Balearene og Kanariøyene)
139 	 Storbritannia og Nord-Irland (med Kanaløyene

og Man)
141 	 Sveits; Lichtenstein
142 	 Tsjekkoslovakia
143 	 Tyrkia
144 	 Tyskland, Vest- (Forbundsrepublikken

Tyskland)
151 	 Tyskland, Ost- (Den Tyske Demokratiske

Republikk)
152 	 Ungarn
153 	Østerrike

Afrika

203 	 Algerie
204 	 Angola (tidl. Portugisisk Vest-Afrika)
205 	 Botswana (tidl. Bechuanaland)
209 	 Britiske områder i Vest-Afrika

(Ascension, St. Helena og Tristan da Cunha)
213 	 Britiske områder i Indiske hav

(Ceychellene, Amirante, Chagos m.m.)
216 	 Burundi
229 	 Benin (tidl. Dahomey)
235 	 Ekvatorial-Guinea, herunder Fernando Po (tidl.

Spansk Guinea)
239 	 Elfenbenskysten
246 	 Etiopia
249 	 Den Arabiske Republikk Egypt
250 	 Franske Afar- og Issaområdet

(tidl. Fransk Somaliland)
254 	 Gabon
256 	 Gambia
260 	 Ghana
264 	 Guinea
266 	 Guinea-Bissau (tidl. Portugisisk Vest-Afrika)
270 	 Kamerun
273 	 Kapp Verdeoyene (tidl. Portugisisk Vest-Afrika)
276 	 Kenya
278 	 Kongo (Brazzaville)

279 	 Zaire (tidl. Kongo-Kinshasa)
281 	 Lesotho (tidl. Basutoland)
283 	 Liberia
286 	 Libya
289 Madagaskar
296 	Malawi (tidl. Nyasaland)
299 	 Mali (tidl. Fransk Sudan)
303 	 Marokko (med Ifni)
306 	 Mauritania
307 	 Mauritius
319 	 Mozambique (tidl. Portugisisk Ost-Afrika)
308 	 Namibia (tidl. Sørvest-Afrika)
309 	 Niger
313 	 Nigeria
319 	 Mozambique (tidl. Portugisisk Ost-Afrika)
323 	 Réunion og Comorene
326 	 Rhodesia (Sor-Rhodesia)
329 	 Rwanda
333 	 Sao Tomé og Principe (tidl. Portugisisk Vest-

Afrika)
336 	 Senegal
337 	 Sentralafrikanske republikk
339 	 Sierra Leone
346 	 Somalia (tidl. Britisk og Italiensk Somaliland)
349 	 Spanske områder i Afrika (Ceuta, Melilla m.fl.)

356 	 Sudan
357 	 Swaziland (Nqwana)
359 	 Sor-Afrika
369 	 Tanzania (Tanganyika og Zanzibar med Pemba)
373 	 Tchad
376 	 Togo
379 	 Tunisia
386 	 Uganda
279 	 Zaire
389 	 Zambia (tidl. Nord-Rhodesia)
393 	 Ovre Volta

Asia

404 	 Afganistan
409 	 Bahrein
410 	 Bangladesh
412 	 Bhutan
416 	 Brunei
420 	 Burma
478 	 Cambodia
424 	 Sri Lanka (tidl. Ceylon)
426 	 Unionen av Arabiske Emirater (Abu Dhabi, Aj-

man, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaymah, Sharjah
og Um-al Qaiwain)

428 	 Filippinene
432 	 Formosa (Taiwan)
436 	 Hong Kong
444 	 India (med Andamanene, Lakkadivene, Niko-

barene, Minicoy og Aminidivene)
448	 Indonesia, herunder Vest-Irian (den vestl. halv-

del av Ny-Guinea)
452 	 Irak
456 	 Iran
460 	 Israel

Brukes ved norske varer i retur i uforandret stand.
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464 	 Japan, unntatt Ryukyu-øyene
476 	 Jordan
478 	 Cambodia
484 	 Kina, Folkerepublikken
488 	 Korea, Nord- (Den Demokratiske Folkerepu-

blikk Korea)
492 	 Korea, Sor (Republikken Korea)
496 	 Kuwait
500 	 Kypros
504 	 Laos
508 	 Libanon
512 	 Malaysia (Malaya-føderasjonen, Sarawak og Sa-

bah)
513 	 Maldivene
516 	 Mongolia
520 	 Oman (tidl. Maskat og Oman)
528 	 Nepal
534 	 Pakistan
536 	 Portugisiske besittelser i Asia (Macao,

Port. Timor)
540 	 Qatar
544 	 Saudi-Arabia (herunder Nøytralsonen)
546 	 Sikkim
548 	 Singapore
424 	 Sri Lanka (tidl. Ceylon)
556 	 Se Yemen
564 	 Syria
432 	 Taiwan (Formosa)
568 	 Thailand
571 	 Ryukyu-øyene
575 	 Vietnam (Den Sosialistiske Republikk

Vietnam)
578 	 Yemen, Den Arabiske Republikk
556 	 Yemen, Den Folkedemokratiske Republikk

(tidl. Sør-Arabia og Aden)

Nord—Amerika og Mellom—Amerika

602 	 Barbados
604 	 Belize (tidl. Britisk Honduras - jfr. 644,

Honduras)
607 	 Britisk Vestindia (Bahamaoyene, Caymanoyene,

Turks- og Caicos -øyene, Montserrat, brit. Vir-
ginøyer); Bermudaøyene; Assosierte stater i
Britisk Samvelde (Antigua, Dominica, Grenada,
St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Lucia, St. Vincent)

612 	 Canada
616 	 Costa Rica
620 	 Cuba
624 	 Domingo-republikken
628 	 Franske Antiller (Guadeloupe, Martinique,

Marie-Galante, les Saintes, la Désirade,
Petite Terre, St. Barthélemy og fransk del av
St. Martin)

632 	 Guatemala
636 	 Haiti

644 	 Honduras (jfr. 604 Belize)
648 	 Jamaica
652 	 Mexico
656 	 Nederlandske Antiller (Aruba, Bonaire,

Curacao, Saba, St. Eustatius og nederlandsk
del av St. Martin)

664 	 Nicaragua
668 	 Panama (unntatt Panamakanalsonen - se 688)
672 	 Salvador
676 	 Saint-Pierre og Miquelon
680 	 Trinidad og Tobago
684 	 U.S.A. (med Puerto Rico)
688 	 Panamakanalsonen og amerikanske Virginøyer

(U.S.A's områder)

Sor—Amerika

705 	 Argentina
710 	 Bolivia
715 	 Brasil
720 	 Guyana (tidl. Britisk Guiana)
725 	 Chile
730 	 Colombia
735 	 Ecuador (med Galapagosøyene)
740 	 Falklandsøyene; Sør-Georgia
745 	 Fransk Guiana (Cayenne)
755 	 Paraguay
760 	 Peru
765 	 Surinam (tidl. Nederlandsk Guiana)
770 	 Uruguay
775 	 Venezuela

Oceania

805 	 Austral-Sambandet med besittelser (Christmas-
øya, Cocos-Keeling-øyene, Norfolkm,
Papua og Ny Guinea-territoriet med Bismarck-
arkipelet og austr. Salomonøyer)

810 	 Britiske besittelser i Oseania (Brit. Salomon-
øyer, Gilbert- og Ellisøyene, Pitcairn)

811 	 Fiji
812 	 Ny-Hebridene
813 	 Tonga
815 	 Franske besittelser i Oseania (Fransk Polynesia,

Ny Kaledonia, Wallis- og Futuna-øyene)
818 	 Nauru
820 	 New Zealand med besittelser (herunder Camp-

belløya, Cookøyene, Kermadecoyene, Niue,
Tokelau)

825 	 U.S.A.'s besittelser i Oseania (amerikanske
Samoaøyer, Guam, amerikanske tilsynsøyer og
amerikansk-kontrollerte øyer i Stillehavet, her-
under Marianene, Karolinene og Marshalløyene)

830 	 Vest-Samoa

900 Internasjonale organisasjoner
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