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Denne rapporten tar for seg mengder og strømmer av tekstilavfall i Norge i årene 1990 til 1998. Som tekstilavfall 
regnes tekstilmengden i alle kasserte produkter som inneholder tekstiler. Tekstiler er spunnet, vevde, strikkede eller 
på annen måte bearbeidde produkter av visse typer fibrer. Dette omfatter ull, silke, bomull, lin og kunstfibrer. Skinn 
og kunstskinn er også tatt med. 
 
Avfallsregnskapet er basert på eksisterende datakilder supplert med ulike estimeringsteknikker der data mangler. Det 
er gjort beregninger både av tilførsel av tekstiler til samfunnet og av avfall som er behandlet/disponert i Norge årlig. 
Avfallet følges gjennom fire sentrale kjennetegn: materiale, produktkategori, opprinnelse og behandling/disponering.
 
I regnskapet for tekstilavfall er det, som i de øvrige regnskapene, brukt to ulike beregningsmetoder. I varetilførsels-
metoden, brukes statistikk over import, eksport og produksjon av varer til å beregne tilførselen av produkter til 
samfunnet. Fra denne varetilførselen estimeres avfallsmengdene ved hjelp av data om produkters levetid og 
materialsammensetning. Avfallsstatistikkmetoden består i å sammenstille tilgjengelig avfallsstatistikk og deretter 
forsøke å bøte på hull i tidsserier og andre mangler ved hjelp av ulike estimeringsteknikker. Avfallsstatistikkmetoden 
er ansett som den beste av de to i dette tilfelle, og alle tallene, bortsett fra i tabell 4.1, refererer til avfallsstatistikk-
metodens totalmengder. 
 
I 1998 ble det ifølge avfallsstatistikken registrert 106 000 tonn tekstilavfall i Norge. Det er en stigning på 26 000 tonn 
siden 1990. Varetilførselsmetoden gir en mye lavere økning på bare 6 000 tonn i samme periode til 112 000 tonn i 
1998. Differansen er på 5 prosent i 1998, men var mye større for tidligere år, opp mot 25 prosent i 1990. Dette er 
tolket som et resultat av endrede forbruksvaner som gir kortere levetid for tekstilprodukter, altså at tekstiler kastes 
etter kortere tid enn tidligere. 
 
Den viktigste kilden til tekstilavfall i Norge er husholdningene. Tekstilavfall fra husholdningene utgjorde 83 000 tonn, 
eller 78 prosent av den totale mengden tekstilavfall i 1998. 
 
Over 70 prosent av tekstilavfallet havner på deponi, mens bare rundt 8 prosent sendes til materialgjenvinning og 
ombruk. Resten forbrennes med større eller mindre grad av energiutnyttelse. 
 
Resultatene som presenteres er foreløpige, og vil kunne bli revidert etter hvert som kunnskapene og datagrunnlaget 
blir bedre. 
 
 
Prosjektstøtte: Prosjektet er delfinansiert av Statens forurensningstilsyn. 
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Abstract 

Waste Accounts for Norway – Methods and Results for Textiles 
 
Introduction 
The waste account for textiles is one in a number of individual waste accounts that will be compiled into one, 
comprehensive set of accounts - the waste accounts for Norway. So far there has been prepared individual accounts 
for paper, glass (Skogesal 1997), wet-organic material (Skullerud 1998), metals (Skullerud 2000), wood (Frøyen 2000) 
and plastics (Stave 2000). The plan is to include concrete, asphalt, brick and sludge during the year 2001. 
 
The main objective of the waste accounts is to provide a comprehensive and lucid statistical framework in which 
waste can be quantified and presented according to different characteristics. Only a few years ago, it was impossible 
to obtain an overall picture of national waste quantities and flows, due to lack of co-ordination between the existing 
waste statistics, and because of lack of waste statistics for several industries. The waste accounts have to a certain 
extent abated that situation, and we are now able to give estimates of total annual waste arisings in Norway. 
 
The generated quantities are described by three characteristics: product, source of origin and treatment/disposal, 
which in turn are divided into a range of sub-categories. 
 
Textiles are defined as materials and products made of natural or synthetic fibres or a mixture of such. These 
accounts include waste from all kinds of products containing textile and/or leather. 
 
Methods 
Two principally different methods are employed to estimate the textile waste arisings. They are called the supply of 
goods method and the waste statistics method. The two methods focus on slightly different phases in the textile life 
cycle. In theory, the divergence between these quantities expresses the amount of waste that each year is disposed of 
outside the official waste disposal system. In practice, however, some of the divergence must be attributed to 
uncertainties in the estimates, as is discussed below. 
 
As the name indicates, the supply of goods method takes its starting point in a calculation of the yearly national 
supply of textile products. Thus, the method is based on the assumption that every new textile product supplied to 
society will end up as waste after a certain period of time. The method can be described in the following three steps: 
 
Step one: Calculation of the supply of textile goods (all products with a textile content) based on Statistics Norway's 
external trade statistics and manufacturing statistics (Statistisk sentralbyrå 19xx-b, Statistisk sentralbyrå 19xx-a). 
 
Equation 1: Supply of goods = production + imports - exports 
 
Step two: Calculation of the supply of textile, by multiplying of the weight of the products by their percentage 
content of textiles. 
 
Equation 2: Supply of textiles = (supply of goods * textile content (%)) / 100 
 
Step three: Estimation of the annual waste generation by relation of lifetime intervals to the different products. It is 
assumed that equal amounts of a product are discarded each year during the product lifetime (the rolling average 
method). 
 

Equation 3: ∑
−

=

−−=
1Lp(max)

lp(min)t
pppp (min)]L(max)t))/(L(1998f_goods[(Supply_o(1998)steTextile_wa  

 
where p denotes a certain product type, Lp(max) and (min) denotes upper and lower product life time respectively. 
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Since the lifetimes for textile products primarily depend on product type rather than textile type, it has been chosen 
to calculate the supply of end use products in these accounts. In some of the previous accounts it has been possible 
to use the supply of primary products instead and thereby reduce the risk of double counting. 
 
The waste statistics method takes its starting point in the compilation of existing statistics on textile waste. As already 
mentioned, the existing waste statistics in themselves are not sufficient to obtain an overall picture. When all the 
available statistics are compiled there are still gaps in the total picture. The different waste statistics usually cover one 
or more industries (or sources of origin), e.g. manufacturing industries or households. However, few of the 17 NACE 
sections are yet covered by waste statistics. In order to fill the gaps, various estimation techniques are employed; e.g. 
extra- and interpolation for missing years, and use of auxiliary variables. For example, we have waste statistics for 
manufacturing industries for 1993, 1996 and 1999. The years in between are interpolated, and for the years before 
1993, gross value added in the textile industry is used as auxiliary variable. The amount from fishing equals the 
amount of discarded fishing equipment as estimated by the supply of goods method. For service industries, the 
amount of municipal industrial waste is used as an auxiliary variable. 
 
Results 
According to the supply of goods method, 112 000 tonnes of textile waste was generated in Norway in 1998. The 
waste statistics method indicates that 106 000 tonnes were disposed of the same year. This is an increase of 26 000 
tonnes from 1990. The supply of goods method does not show a similar increase, which means that the difference 
between the two methods was far greater in earlier years. This could indicate an improvement in the waste statistics 
during the last years, but we find it more probable that the explanation lies in altered consumption habits in the 
population, i.e. that textile products are discarded after a shorter time period now than ten years ago. We conclude 
that the waste statistics method is the more reliable of the two and that the supply of goods method over-estimate 
the waste generation, especially in the first years of the time series. Furthermore, the figures imply that there has 
been a considerable accumulation of textile products in the society in former years, but the accumulation has more or 
less ceased by the end of the 1990-ies. 
 
44 000 tons, or 42 per cent, of the generated quantities in 1998 were clothes. 14 per cent were footwear and 
leather products, of which leather clothes is a significant part. This means that roughly half the textile waste amount 
consists of clothing and footwear. Household products (bed-linen, carpet, curtains etc.) accounted for 17 per cent of 
the textile waste amount in 1998. 
 
 
Figure 1. Textile waste in Norway, by source of origin. 1990-1998. Tonnes 
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Four fifths of the generated textile waste came from the households in 1998. This share has increased from 74 per 
cent in 1990. The increase corresponds well with the increase in the amount of discarded clothes in the same period. 
 
In 1998, 8 per cent of the generated textile waste were recycled, while 20 per cent were incinerated and 72 per cent 
landfilled. Recycling of textiles has increased and landfilling declined somewhat during the 1990-ies. The figures on 
treatment should be read with caution, however, due to few data sources, with variable reliability. 
 
Future work 
The discussion concludes that the results from the supply of goods method may be somewhat overestimated. The 
figures on treatment, however, are especially uncertain, and this is the most urgent need for future improvements in 
the waste accounts in general. It is intended to update the waste accounts regularly in the future. The development 
of new and more reliable waste statistics is expected to improve future versions of the waste account for textiles. This 
work is now going on in Statistics Norway. 
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Allerede rundt 1850 fantes det ordninger for ombruk 
av tekstilavfall i Norge, slik at resirkulering, ombruk og 
utnyttelse av tekstilavfall er en av de eldste avfalls-
behandlinger som finnes. I miljøsammenheng er 
tekstilavfall aktuelt fordi tekstiler blir tilsatt mange 
kjemikalier for å oppnå visse egenskaper, f.eks. stryke-
frihet, farge, motstandsdyktighet mot insektangrep, 
vanntetthet osv. Dette er stoffer som kan gi uønskede 
miljøkonsekvenser (Vittersø 1998). I et livsløps-
perspektiv vil transport og dyrkings- og framstillings-
praksis også være viktige miljøpåvirkende faktorer. 
Denne rapporten konsentrerer seg imidlertid ikke om 
tekstilers samlede miljøpåvirkning, men utelukkende 
om mengder og strømmer av tekstiler. 
 
Tekstilavfall oppstår både i privathusholdninger og i 
forbindelse med industrielle prosesser der tekstilfibrer 
og tekstilprodukter framstilles. Tekstilforbruksavfall 
oppstår når klær eller andre tekstilprodukter kastes. 
Tekstilproduksjonsavfall er avfall som blant annet 
oppstår under tilvirkning av garn og tekstilmaterialer, 
under produksjon av klær, sko, møbler og fiskered-
skaper. Framstilling av tekstiler er en ressurskrevende 
prosess og gir utslipp både til luft og vann. Økt ombruk 
og materialgjenvinning av tekstilavfall, som i dag for 
en stor del havner på fyllinger, vil kunne redusere 
energiforbruket og forurensingen. 
 
Dette er det første forsøket på å lage en fullstendig 
statistikk over de totale tekstilavfallsmengdene i Norge. 
Arbeidet er et ledd i utviklingen av et nasjonalt av-
fallsregnskap for Norge, og presenterer tall for gene-
rerte og behandlede/disponerte mengder tekstilavfall i 
Norge i perioden 1990-1998. Avfallsregnskapet har 
som hovedmål å gi helhetlig oversikt over 
avfallssituasjonen i Norge etter fire kjennetegn: 
materialtype, produkttype, opprinnelse etter 
samfunnssektor og behandling. 

1. Innledning
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Tekstiler er en fellesbetegnelse for en gruppe materialer 
som er basert på naturlige eller syntetiske fibrer og 
forskjellige blandinger av disse, samt produkter laget 
av slike fibrer. Råstoffene er for eksempel ull, bomull, 
silke, lin, cellulose og olje. Tekstiler finnes i produkter 
som klær, sko, interiør, møbler, fiskeredskaper (dvs. 
garn og nøter), tekniske tekstiler, transportmidler osv. 
Skinn og kunstskinn er også tatt med i denne 
sammenhengen. 
 
Avfall er i Forurensningsloven kapittel 5 § 27 definert 
som "..kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som 
avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og 
stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg 
mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall". En 
slik definisjon innebærer blant annet at materiale som 
gjenvinnes internt i bedrifter ikke regnes som avfall. 
Det har vært diskutert om klær som samles inn for 
ombruk, skal regnes som avfall eller ikke. De er uansett 
tatt med i denne statistikken. 
 
Gjenvinning defineres generelt som "nyttiggjøring av 
avfall og andre restprodukter" (RTT 1986), og kan 
videre deles inn i materialgjenvinning og energiut-
nyttelse. Materialgjenvinning defineres som: "Utnyttelse 
av avfall slik at materialet beholdes helt eller delvis". 
Energiutnyttelse defineres som: "Utnyttelse av energien 
i avfall gjennom forbrenning, pyrolyse eller lignende". 

2. Begreper og definisjoner 
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Det er valgt å gjøre beregninger med to metoder, slik 
det også er gjort for de øvrige regnskapene. Hoved-
punktene i disse to metodene, slik de er brukt i dette 
regnskapet, er beskrevet under.  
 
3.1. Varetilførselsmetoden 
Varetilførselsmetoden tar utgangspunkt i hvor mye 
tekstiler som tilføres samfunnet hvert år i form av 
tekstilfibrer eller produkter som inneholder tekstil-
fibrer. Metoden baserer seg på at tekstilvarer blir avfall 
når de er oppbrukt. Mengden av forbruksavfall kan 
derfor beregnes ut fra mengden tekstilprodukter som 
tilføres samfunnet kombinert med kunnskap om 
varenes levetid. Varetilførselen beregnes ut fra 
statistikk over produksjon, import og eksport av varer 
(Statistisk sentralbyrå 19xx-a, Statistisk sentralbyrå 
19xx-b) etter ligning 1: 
 
Ligning 1: 
Varetilførsel (tonn) = produksjon + import - eksport. 
 
I dette trinnet er det viktig å unngå dobbelttelling. 
Dobbelttellinger kan forekomme eksempelvis hvis den 
samme tekstilmengden først telles som vevnader av 
bomull og deretter som f.eks. møbler. Derfor er det kun 
medregnet produksjon av ferdige produkter.  
 
Utenrikshandelsstatistikken og industristatistikken er 
årviss tilbake til 1976. Før det foreligger bare enkelte 
årganger. For produkter med levetid på mer enn 15 år, 
er derfor interpoleringer benyttet for årene mellom 
1970 og 1976. 
 
Trinn 2 i metoden er å justere for tekstilinnhold i 
sammensatte varer som blir avfall. Dette er gjort som 
vist i ligning 2: 
 
Ligning 2: 
Tekstiltilførsel = Varetilførsel * tekstilinnhold (%) / 
100. 
 
Data om tekstilinnhold refererer som regel til grupper 
av produkter, f.eks. møbler eller transportmidler. En 
vesentlig del av dette trinnet i metoden består i å 

ordne produktene i et overkommelig antall grupper. 
Opplysninger om tekstilinnhold finnes ikke syste-
matisert. Det er derfor brukt en rekke ulike kilder i 
denne beregningsfasen. I noen tilfeller er det også 
benyttet skjønn. Tekstilregnskapet opererer med ni 
ulike produktgrupper. Se vedlegg A for detaljer 
omkring produktgruppene, levetider og tekstilandeler. 
 
Dersom tekstilprodukter hadde blitt kastet samme år 
som de ble tilført samfunnet, eller hvis varetilførselen 
av tekstiler knapt endret seg fra år til år, ville det som 
er skissert så langt ha vært tilstrekkelig for å estimere 
avfallsmengden. I virkeligheten tar det som regel mer 
enn ett år før tekstilproduktene blir kastet. Klær holder 
gjerne fra ett til fem år før de kastes (Franklin 
Associates 1998). Videre viser trinn 1 i metoden at 
tilførselen av tekstiler til det norske samfunnet har 
variert over tid. Derfor er det valgt å gjøre justeringer 
for tekstilenes levetider. Den enkleste måten å gjøre 
det på, er å sette avfall i år T lik varetilførselen i år T-L, 
det vil si at vi forutsetter at alle produkter i gruppen 
kastes nøyaktig L år etter at de er tilført samfunnet. 
Dette er en brukbar modell for produkter med kort 
eller ensartet levetid. For mer variable produkter er det 
mer realistisk å anta at kastingen foregår over et visst 
tidsrom. Dette er gjort i tekstilregnskapet, der alle 
produktene er tildelt en øvre og en nedre levetids-
grense. Mellom disse grensene antas det at det kastes 
like stor andel hvert år. Dette siste trinnet i metoden er 
uttrykt matematisk i ligning 3, der p betegner en viss 
produkttype og L(min) og L(max) er henholdsvis nedre 
og øvre levetidsgrense: 
 
Ligning 3: 

(min)]L(max)L

/)t1998(selVaretilfør[()1998(allTekstilavf

pp

1(max)Lp

(min)Lpt
pp

−

−= ∑
−

=

 
 
Dette er en forenkling. I de fleste tilfeller vil sann-
synligvis kastehyppigheten følge en eller annen klokke-
formet kurve der noen produkter kastes ganske fort, 
deretter stiger kastefrekvensen mot et maksimum før  

3. Beregningsmetoder
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Tabell 3.1.  Typetabell for trinnene i tilførselsmetoden 

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 
A B C D E F G H I J K L 

Vare-
nummer 

Produk-
sjon, 
tonn 

Import, 
tonn 

Eksport, 
tonn 

Varetil-
førsel, tonn  

(B+C-D) 

Produktkategori 
(Tilordnet fra A) 

Tekstil-
innhold, 
prosent 

Teksiltil-
førsel, 
tonn 

(E*G/100) 

Sum 
tekstiltil-

førsel, tonn 
(for hver 
produkt-
kategori) 

Øvre 
levetid, 

år 

Nedre 
levetid, 

år 

Avfalls-
bidrag 
per år 

av leve-
tiden, 
tonn 

(I/(J-K)) 

56081101 42,5 56,9 1,9 97,5 fiskeredskap 100 97,5 
56089000 48,9 126,8 157,8 17,9 fiskeredskap 100 17,9 
56090000 518,0 89,2 361,0 246,2 fiskeredskap 100 246,2 361,8 15 10 72,4 
63061100 3 009,0 10,0 1,0 3 018,0 andre tekstiler 75 2 264,0 
63062100 1 837,0 23,0 25,0 1 835,0 andre tekstiler 75 1 376,0 3 640,0 10 5 728,0 

 
 
den avtar igjen mot 0. De siste produktene av en 
kohort (alle produkter av en type som tilføres sam-
funnet et gitt år) kan bli beholdt ganske lenge, f.eks. på 
museum. En rekke faktorer påvirker kastehyppigheten, 
f.eks. økende velstand, tekniske nyvinninger eller nye 
moter. Usikkerhetene i andre deler av metoden er 
imidlertid såpass store at vi har vurdert nytten av 
sofistikerte levetidsmodeller som liten. Når det gjelder 
enkelte produktgrupper, kan levetidsjusteringer være 
av større betydning.  
 
Varetilførselsmetoden kan framstilles skjematisk som i 
tabell 3.1. Tabellen inneholder kun fiktive data for 
import, eksport og produksjon. 
 
Det siste trinnet i metoden er å inkludere produksjons-
avfallet. Grunnlagsstatistikkene som er benyttet så 
langt, omfatter bare ferdige produkter i en eller annen 
bearbeidingsgrad. Men det oppstår avfall også under 
produksjonen av produktene. Produksjonsavfallet er 
hentet fra avfallsstatistikkmetoden og er beregnet som 
beskrevet i kapittel 3.2. 
 
3.2. Avfallsstatistikkmetoden 
Metoden går ut på å sammenstille tall fra eksisterende 
avfallsstatistikk for å dekke størst mulig del av det 
totale avfallsbildet. Siden avfallsstatistikken har 
mangler både i næringsdekning og tidsserier, har det 
vært nødvendig å gjøre flere antakelser basert på andre 
typer statistikk. En av utfordringene med denne 
metoden er å takle uoverensstemmelser og mangler i 
statistikkgrunnlaget. I noen tilfeller har avfallsstati-
stikkmetoden gitt resultater som vi har begrenset tro 
på, (Skogesal 1997, Skullerud 2000). En av fordelene 
med metoden er at den gir bedre mulighet for å fordele 
mengdene på opprinnelse og behandling/disponering 
enn varetilførselsmetoden. Så langt det er mulig, er 
inndelingene i den nye Standard for avfallsklassifi-
sering, som kom ut i november 2000, benyttet. 
Statistikkgrunnlaget er imidlertid for tynt til å kunne 
dekke alle standardens kategorier. Vi har derfor 
begrenset oss til fem opprinnelsesområder og fire 
behandlingsmetoder. 
 

I det følgende beskrives beregningene for hvert av 
opprinnelsesområdene: 
 
Tekstilavfall fra husholdninger: 
Beregningen er basert på Interconsults analyse av hus-
holdningsavfallets sammensetning og Statistisk sentral-
byrås statistikk over husholdningsavfall i alt. I tillegg 
kommer en ekstramengde som skyldes differansen 
mellom resultatene fra de to metodene. Se kapittel 4.1. 
 
Tekstilavfall fra industri: 
Vi har brukt SSBs tall for tekstilavfall i industrien i 
1993 (Kaurin 1995) og 1996 (Statistisk sentralbyrå 
1997, Statistisk sentralbyrå 1998). Mellomliggende år 
er interpolert. Årene før 1993 er tilbakeskrevet ved 
bruk av hjelpevariabelen bruttoprodukt i tekstil-
industrien. 
 
Under utarbeidelsen av industriavfallsstatistikken for 
1999, ble det funnet noen feil i industriavfalls-
statistikken for 1996. En av disse feilene hadde alvorlig 
innvirkning på tallene for tekstilavfallet. En gjennom-
gang av industriavfallsstatistikken for 1993 avslørte at 
samme feil var begått i den statistikken. Tallene for 
tekstilavfallet fra industrien som presenteres her, 
avviker derfor fra tidligere publiserte tall. 
 
På basis av industriavfallsstatistikken, er en fordeling 
mellom forbruksavfall og produksjonsavfall estimert. 
Ut fra denne fordelingen er tall for produksjonsavfall 
fra årene før 1993 tilbakeskrevet ved hjelp av brutto-
produkt for de industrinæringene som utmerker seg 
med store mengder produksjonsavfall av tekstiler, 
nemlig tekstil- og bekledningsindustrien, lærvare-
industrien og møbelindustrien. Forbruksavfallet er 
tilbakeskrevet ved hjelp av antall sysselsatte i 
industrien i alt (Statistisk sentralbyrå 1999a). Årene 
1994, 1995, 1997 og 1998 er interpolert. 
 
Tekstilavfall fra bygge- og anleggsvirksomhet: 
Tallene er hentet fra SSBs undersøkelse av nærings-
avfall i 1993 (Kaurin 1995). Den langt nyere statistik-
ken over bygg- og anleggsavfall (Rønningen 2000) gir 
ikke tall for tekstiler. Derfor benyttes så gamle tall som 
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kilde. Det er antatt at mengden tekstilavfall følger 
utviklingen av bruttoproduktet i næringen, som hentes 
fra nasjonalregnskapet (Statistisk sentralbyrå 1996, 
Statistisk sentralbyrå 1999a). 
  
Tekstilavfall fra tjenesteytende og andre næringer: 
Tjenesteytende næringer er en stor gruppe av næringer 
som sysselsetter over 2/3 av arbeidstakerne i Norge. 
Likevel finnes det lite avfallsstatistikk over denne delen 
av næringslivet. Et begrunnet anslag antyder at av-
fallsmengden fra disse næringene til sammen utgjorde 
rundt 550 000 tonn i 1995. Mye av avfallet fra 
tjenesteytende næringer havner i det kommunale 
systemet. Derfor er tidsserien laget ved å følge trenden 
i kommunalt næringsavfall. Dette anslaget, kombinert 
med en sorteringsanalyse av restavfallet fra tjeneste-
ytende næringer, ga en mengde tekstilavfall på om-
kring 8 600 tonn i 1998.  
 
I februar 2001 utga SSB avfallsstatistikk for varehan-
delsnæringene, som utgjør en vesentlig del av de tjenes-
teytende næringene, se http://www.ssb.no/avfhandel/. 
Resultatene fra den statistikken tyder på at anslaget på 
550 000 tonn avfall fra tjenesteytende næringer må 
oppjusteres betydelig. Det kan dermed være grunn til å 
anta at mengden tekstilavfall fra disse næringene, og 
dermed totalt, er høyere enn beskrevet nedenfor. 
 
De øvrige næringene, dvs. jordbruk og skogbruk, 
bergverk og utvinning og kraft- og vannforsyning, 
inngår også i tallet, men antas å spille en ubetydelig 
rolle i denne sammenheng. 
 
Tekstilavfall fra fiske, fangst og fiskeoppdrett : 
Dette er satt lik varetilførsel av fiskeredskaper, hentet 
fra varetilførselsmetoden. 
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4.1. Totalmengder 
Tabell 4.1 viser generert mengde tekstilavfall for årene 
1990-1998, estimert med avfallsstatistikkmetoden og 
varetilførselsmetoden. 
 
Det framgår tydelig av figur 4.1 at tendensene for de to 
metodene er forholdsvis forskjellige. Avfallsstatistikken 
viser en mye kraftigere stigning enn varetilførselen. De 
to metodene fokuserer på ulike punkter i material-
strømmen idet varetilførselsmetoden estimerer gene-
rering av avfall, mens avfallsstatistikken viser hva som 
er behandlet. Et mønster som dette vil oppstå under tre 
alternative forhold: 
1. Dersom levetidsestimatene som er brukt, er vesent-

lig for korte, vil varetilførselsmetoden være til-
svarende for tidlig ute med å estimere endringer i 
avfallsgenereringen. I en periode der avfalls-
mengden øker for så å stabilisere seg på et høyere 
nivå, vil vi få et forløp som i figur 4.1 med de to 
metodene som vi har brukt. Skulle dette være 
tilfelle, ville vi forvente en stabilisering av av-
fallsstatistikken, og særlig husholdningsavfalls-
mengdene, i årene som kommer. Eventuelt skulle 
sammensetningen av husholdningsavfallet for-
andres vesentlig. Levetidene som er brukt i disse 
utregningene, er i så fall rundt 15 år for korte. 
Dette har vi liten tro på. 

2. Dersom levetida for tekstiler ble vesentlig redusert 
i perioden, f.eks. ved at ombruk av klær (arving fra 
større slektninger o.l.) ble mindre vanlig, skulle vi 
også få det mønsteret som figur 4.1 viser. Selv om 
det ikke finnes gode tall for utviklingen av klærs 

gjennomsnittlige levetid, støtter faglitteraturen 
hypotesen om redusert levetid (Hille 1993, Vittersø 
1998). Det vil si at tekstiler i mye større grad ble 
lagret i samfunnet (hjemmene) tidligere enn de 
blir nå. I så tilfelle vil en kunne få den situasjonen 
at avfallsstatistikken for en kortere periode over-
skrider varetilførselen. 

 
 
Figur 4.1. Totale mengder tekstilavfall, beregnet fra varetilførsel og 
 avfallsstatistikk. 1990-1998. Tonn og avvik i prosent 
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Tabell 4.1. Totale mengder tekstilavfall, beregnet fra varetilførsel og avfallsstatistikk. 1990-1998. Tonn og avvik i prosent 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Varetilførsel 105 103 107 267 108 704 107 985 109 313 112 131 111 730 111 449 111 965 
Avfallsstatistikk 79 553 80 946 81 917 84 372 88 057 91 897 96 662 102 059 106 012 
Avvik i prosent1 24,3 24,5 24,6 21,9 19,4 18,0 13,5 8,4 5,3 
1 Fordi tallene er avrundet til nærmeste hele tall, vil oppgitte prosenttall ikke alltid stemme  

 
 
 
 

4. Resultater og diskusjon
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3. Mønsteret ville også oppstå dersom avfallsstati-
stikken i løpet av perioden ble vesentlig forbedret. 
Ifølge avfallsstatistikkmetoden står husholdningene 
for rundt 75 prosent av alt tekstilavfallet gjennom 
hele perioden. Det synes lite trolig at mengden 
tekstilavfall fra næringene skulle ha sunket vesent-
lig i perioden, slik den måtte ha gjort hvis total-
nivået skulle ha vært konstant. Spørsmålet er da 
om statistikken over husholdningsavfall er blitt 
vesentlig bedre fra 1990 til 1998 eller om sammen-
setningen av husholdningsavfallet har endret seg 
vesentlig i perioden. Det har vært en viss forbed-
ring i statistikken, bl.a. i husholdningenes til-
knytningsgrad til kommunal renovasjonstjeneste, 
men den er neppe stor nok til å forklare hele 
tendensen. Det er hevet over tvil at mengden 
husholdningsavfall har økt betydelig på 1990-
tallet. Andelen tekstiler i husholdningsavfallet ser 
snarere ut til å ha økt enn minket siden 1970- 
tallet (Ligård 1984, Heie 1998). 

 
Hovedkonklusjonen på dette er at klær som før ble 
lagret opp eller ombrukt i økende grad blir kastet. 
Siden klær som blir lagret hjemme eller ombrukt uten 
å ha vært kastet først, ikke er avfall, blir konklusjonen 
at i dette tilfellet gir avfallsstatistikken det mest 
korrekte bildet av avfallsgenereringen over tid, selv om 
den er mangelfull. 
 
4.2. Tekstilavfall fordelt på opprinnelse 
Den viktigste kilden til tekstilavfall er husholdningene 
med bidrag på 83 000 tonn eller 75 prosent i 1998. 
Husholdningenes tekstilavfall er først og fremst klær. 
Industrien sto for 10 prosent, fiske, fangst og fiske-
oppdrett for 7 prosent og resten av næringene, hvorav 

de tjenesteytende næringene utgjør mesteparten, sto 
for 8 prosent av den totale avfallsmengden i 1998. 
Tendensen er at husholdningenes totale avfallsmeng-
der og også andelen av tekstilavfallet har økt jevnt og 
trutt, mens industriens og de tjenesteytende næring-
enes andel har blitt redusert. Dette har sammenheng 
med den økte andelen klær i tekstilavfallet. Det 
kommer lite tekstilavfall fra bygge- og anleggs-
næringen. Tallene er usikre, særlig gjelder dette 
tjenesteytende og andre næringer. 
 
 
Figur 4.2. Tekstilavfall, etter opprinnelse. 1990-1998. Tonn 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Tonn Tjenesteytende og andre næringer
Fiske, fangst og fiskeoppdrett
Bygge- og anleggsvirksomhet
Industri
Husholdninger

1

 

 
Tabell 4.2. Tekstilavfall, etter opprinnelse. 1990-1998. Tonn    

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

I alt1 79 600 80 900 81 900 84 400 88 100 91 900 96 700 102 100 106 000 

Husholdninger 59 200 60 200 61 200 64 500 67 700 71 000 74 800 78 700 82 500 
Industri 4 200 4 300 4 500 4 600 4 900 5 100 5 400 5700 5 900 
Bygge- og anleggsvirksomhet 200 200 200 200 200 200 200 300 300 
Fiske, fangst og fiskeoppdrett 9 000 9 300 8 900 7 900 7 900 7 500 7 500 8 100 7 900 
Tjenesteytende og andre næringer 6 800 6 900 7 100 7 200 7 300 8 000 8 700 9 300 9 400 
1 Fordi tallene er avrundet til nærmeste hele tall, vil oppgitte sumtall ikke alltid stemme med summen av de enkelte tallene.  

 
 
Tabell 4.3. Tekstilavfall, etter produkttype. 1990-1998. Tonn1 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

I alt 79 600 80 900 81 900 84 400 88 100 91 900 96 700 102 100 106 000 

Emballasje 2 200 2 700 3 100 3 200 3 100 3 100 3 500 4 100 4 800 
Klær 26 200 25 300 25 900 27 900 31 000 34 500 38 000 42 300 44 400 
Skinnprodukter og fottøy 10 000 10 100 10 300 10 900 11 500 11 600 12 500 13 400 14 500 
Fiskeredskap 9 000 9 300 8 900 7 900 7 900 7 500 7 500 8 100 7 900 
Interiør og 
husholdningsprodukter 18 300 18 000 18 300 19 100 19 400 19 700 19 100 18 100 17 500 
Møbler 4 700 4 800 4 700 4 800 4 800 5 400 6 200 6 900 7 500 
Transportmidler 700 1 000 800 900 900 1 100 1 900 2 400 2 800 
Andre produkter 6 300 7 600 7 800 7 500 6 800 6 000 4 600 3 400 3 100 
Produksjonsavfall 2 100 2 100 2 200 2 200 2 600 3 100 3 500 3 500 3 500 
1 Fordi tallene er avrundet til nærmeste hundre tonn, vil summen av de enkelte tallene ikke alltid stemme med summen i tabellens første rad. 
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4.3. Tekstilavfall fordelt på produkttype 
Hvis vi ser på hvilke typer produkter som gir tekstil-
avfall, utgjorde klær den største andelen på om lag 43 
prosent i 1998. Tallene for klær viser jevn økning i 
perioden, fra ca. 34 800 tonn i 1991 til 47 200 tonn i 
1998. Til sammen utgjorde klær, skinnprodukter og 
fottøy 57 prosent av avfallsmengden. 17 prosent av 
tekstilavfallet i 1998 var interiørtekstiler, dvs. tapeter, 
tepper, gardiner o.l. Andre produkter inneholder blant 
annet tekniske tekstiler og impregnerte tekstilvarer 
som telt og campingutstyr, parasoller, paraplyer og 
markiser. Disse har i likhet med interiørtekstilene vist 
nedgang i perioden 1990-1998, fra 8 prosent i 1990 til 
3 prosent i 1998. Når det gjelder de tekniske tekstilene, 
har nedgangen trolig sammenheng med nedgangen i 
produksjonen i tekstilindustrien i den samme perioden. 
Det var også en liten andel emballasje: 4,3 prosent av 
den totale tekstilavfallsmengden i 1998. 
 
4.4. Tekstilavfall fordelt på behandling 
Ifølge avfallsstatistikken ble omkring 72 prosent av 
tekstilavfallet som oppsto i Norge i 1998 deponert og 20 
prosent forbrent. Bare 8 prosent av den totale mengden 
ble samlet inn for gjenvinning eller ombruk. En stor 
andel av det som ble samlet inn til gjenvinning/ombruk 
ble eksportert til land i den tredje verden og Øst-Europa 
som U-landshjelp. En mindre del ble gjenvunnet eller 
solgt gjennom Fretex-selskapene, UFF eller loppe- 
 
 
Figur 4.3. Tekstilavfall etter produkttype. 1998. Prosent 
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markeder. Det har vært diskutert om klær som samles 
inn for ombruk skal regnes som avfall eller ikke. 
Likevel er de delvis tatt med i denne statistikken. 
 
Tallene viser en svak økning i mengdene som går til 
gjenvinning og en tilsvarende prosentvis tilbakegang i 
mengdene som deponeres. I absolutte mengder øker 
alle behandlingsformene. Det ble deponert 12 000 
tonn mer tekstiler i 1998 enn i 1992 til tross for at 
andelen til deponi gikk ned fra nesten 79 til 72 pro-
sent. Det må understrekes at disse tallene er usikre.  
 
4.5. Usikkerhet 
Tallene i dette regnskapet er usikre. Usikkerheten 
oppstår i beregningene i både varetilførselsmetoden og 
i avfallsstatistikkmetoden. Nedenfor omtales de 
viktigste kildene til usikkerhet for de to metodene. 
Fordi det er benyttet ulike teknikker, en del antakelser 
og en rekke ulike kilder med ukjent usikkerhet, er det 
nærmest umulig å beregne den totale usikkerheten. Av 
samme grunn er det vanskelig å oppgi noe konfidens-
nivå for de tallene som gis. 
 
Varetilførselsmetoden 
Flere usikkerhetsmomenter er knyttet til denne 
metoden. De viktigste blir omtalt punktvis nedenfor: 
• Dobbelttelling kan forekomme i tilfeller der et 

produkt som vesentlig er et halvfabrikat, regnes 
med i produksjonsleddet av varetilførselen. Hvis 
også sluttproduktet hvor det samme halvfabrikatet 
inngår er regnet med, er denne mengden talt 
dobbelt. I så fall er varetilførselen overestimert. Så 
godt det har latt seg gjøre ut fra varebeskrivelsene 
i Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen, er 
dette problemet forsøkt unngått. Vi regner ikke 
med at dobbelttelling er en alvorlig feilkilde i 
tekstilregnskapet. 

• Materialsammensetning i sammensatte produkter 
spiller en viss rolle, men ikke så stor som i metall- og 
plastregnskapene, siden denne problematikken kun 
angår knappe 13 prosent av avfallsmengdene. Det er 
egentlig bare i produktkategorien møbler at material-
sammensetning vil utgjøre noen vesentlig feilkilde. 
Beregningene er basert på amerikanske data, som 
igjen er beregnet ut fra møbelprodusenters varefor-
bruk. En viss forskjell kan en forvente at det er 
mellom amerikanske og norske møbler. Det er også 
rimelig å anta at materialsammensetningene endrer 
seg over tid. Det er ikke gjort forsøk på å inkorporere 
disse momentene i beregningene, men vi anser 
likevel denne feilkilden for å være av liten betydning. 

 
Tabell 4.4. Tekstilavfall fordelt på behandling/ombruk. 1993 og 1996. Tonn og prosent av total mengde 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

I alt 81 900 84 400 88 100 91 900 96 700 102 100 106 000 
Deponert 64 500 63 800 67 400 70 700 71 800 73 800 76 700 
Sendt til gjenvinning 2 000 3 000 3 000 4 000 7 000 7 000 8 000 
Forbrent 15 400 17 600 17 700 17 200 17 900 21 300 21 300 
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• Levetider har en tilsvarende betydning som 
materialsammensetning. Levetidsdataene spiller 
stor rolle når tilførselen av produktet øker eller 
minker vesentlig over tid. Også levetider kan endre 
seg over tid, men vi kjenner for lite data omkring 
dette til å kunne legge inn slike variasjoner i bereg-
ningene. Forbedringsmulighetene her er, som for 
produktsammensetninger, ressurskrevende. Som 
det framgår av diskusjonen i kapittel 4.1, spiller 
sannsynligvis endringer i forbruksmønsteret, og 
dermed produktlevetidene, en vesentlig rolle i 
varetilførselsmetoden i tekstilregnskapet. Vi har 
derfor valgt å stole mest på avfallsstatistikken. 

• Mange produkter har mengdeenheter i produk-
sjonsstatistikken som ikke er masseenheter, f.eks. 
m2, stk., par etc. Disse måtte omregnes til tonn. 
Omregningen er gjort ved å sammenlikne produk-
sjonsverdien med forholdet eksportmengde: eks-
portverdi for samme varenummer der eksport-
statistikken omfatter akkurat det varenummeret. 
Noen av varenumrene i industristatistikken 
korresponderer ikke med noe varenummer i 
eksportstatistikken. Dette kan være når en av 
statistikkene er mer detaljert oppdelt enn den 
andre, noe som har blitt merkbart vanligere etter 
at industristatistikken byttet klassifikasjonssystem i 
1995. Siden dette dreier seg om en god del 
tilfeller, er prosessen gjort automatisk ved at 
nærmeste varenummer benyttes der det ikke er 
eksakt match. Som regel er det noenlunde like 
varer som ligger nær hverandre i klassifikasjons-
systemet, men i noen tilfeller kan denne prosessen 
gi grove feilestimater. De verste tilfellene var 
imidlertid lette å oppdage og luke vekk ved en 
manuell gjennomgang, og problemet synes ikke å 
være alvorlig for tekstilregnskapet. 

• Endringer i lagerbeholdninger vil ha innvirkning 
på varetilførselen i de enkelte år. Vi kjenner ingen 
statistikk over lagerbeholdning av tekstilvarer i 
tonn i Norge. Derfor er dette utelatt fra bereg-
ningene. Over tid vil feilene utjevne hverandre, 
men for enkelte år vil det kunne være en feil på 
noen tusen tonn. Det har ikke vært ansett for 
vesentlig å regne inn lagerendringer i dette 
regnskapet, men muligens kan det gjøres på en 
grov måte ut fra indekser for lagerhold i industrien 
(Statistisk sentralbyrå 1999b). 

• Endring av varenomenklaturen mellom 1987 og 
1988 kan ha påvirkning på tilførsel av tekstilvarer 
og på fordelingen på produkttype. 

 
Avfallsstatistikkmetoden 
Dagens avfallsstatistikk er variabel i kvalitet og 
omfang. Statistikken over kommunalt avfall er en 
veletablert, årlig statistikk over de totale avfalls-
mengdene som inngår i de kommunale renovasjons-
ordningene. Statistikken omfatter alt husholdnings-
avfall og deler av næringsavfallet, men det er hus-
holdningsavfallstallene som er av best kvalitet. Når vi 

skal konsentrere oss om kun én fraksjon av det 
kommunale avfallet, må vi supplere med opplysninger 
fra sorteringsanalyser (Heie 1998). Beregningene i 
avfallsstatistikkmetoden er basert på Interconsults 
sorteringsanalyse. Prosentandelen av tekstiler i 
husholdningsavfall er i denne analysen beregnet til 5,4. 
I tillegg kommer rundt 0,7 prosent lær/skinn. Det er 
også gitt et anslag for usikkerhet som følge av 
variasjoner mellom de ulike prøveområdene. Den 
totale usikkerheten i analysen vil i tillegg avhenge av 
prøvenes representativitet. 
 
Datagrunnlaget er ikke komplett når det gjelder 
avfallsmengdene fra næringslivssektorene. Primær-
næringer og kraft- og vannforsyning mangler totalt 
avfallsstatistikk, og tjenesteytende næringer og berg-
verk og utvinning er mangelfullt dekket. Heller ikke for 
de resterende næringsområdene finnes det årlige 
avfallsstatistikker. Derfor er inter- og ekstrapoleringer 
og andre imputeringsteknikker tatt i bruk. Dette gir 
dobbelt utslag på usikkerheten: Først usikkerhet i 
grunnlagsstatistikkene og eventuelt hjelpestatistikkene, 
dernest usikkerhet i antakelsene. Usikkerheten vil 
variere mellom de ulike næringene. Industriavfalls-
tallene anses å være rimelig gode, dvs. at vi antar en 
usikkerhet under 10 prosent i tekstilmengdetallet. For 
de andre sektorene vil usikkerheten ligge høyere, i de 
mest usikre (tjenesteytende og andre næringer) kan 
tilsvarende usikkerhet overstige 50 prosent. Disse 
bidrar imidlertid lite til totalmengden. Det å komp-
lettere avfallsstatistikken med alle næringshoved-
områder er en ressurskrevende oppgave, og det vil gå 
lang tid før målet er nådd. 
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Det videre arbeidet med avfallsregnskapet vil fra nå av 
foregå på to nivåer: Arbeidet med å sy sammen regn-
skapene til et komplett avfallsregnskap for Norge, vil 
starte opp, og samtidig vil arbeidet med å oppdatere og 
forbedre de enkelte regnskapene og utvikle nye regn-
skaper fortsette. Regnskaper for betong, tegl og asfalt 
er de nærmest forestående nye regnskapene. Det er 
også på litt lengre sikt aktuelt å benytte avfallsregn-
skapets metoder på deler av statistikken over spesial-
avfall og annet farlig avfall. Avfallsregnskapet for 
tekstiler vil bli oppdatert jevnlig. 
 
På lengre sikt kan det være aktuelt å ta for seg flere 
dimensjoner ved avfallsstrømmene, f.eks. geografisk 
opprinnelse. Dette er interessant i transport- og 
logistikksammenheng. Av dagens avfallsstatistikk gir 
både kommunalt avfall og bygg- og anleggsavfall 
geografisk fordelte tall. For statistikk over avfall i 
tjenesteytende næringer er det også tatt sikte på å få til 
en geografisk fordeling. Industriavfallsstatistikken gir i 
dag ikke geografisk fordelte tall. Ved hjelp av kunnskap 
om de ulike industrinæringenes fordeling utover 
landet, synes likevel muligheten å være til stede for å 
estimere en grov geografisk fordeling. 

5. Videre arbeid
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Produktkategori Underkategori Levetid nedre Levetid øvre Tekstilandel 

Skinnvarer  1 5 1,00 
Klær  Klær 1 1 5 1,00 
 Klær 2 1 5 1,00 
Fiskeredskap  10 15 1,00 
Interiør  5 10 1,00 
Tekniske tekstiler  10 15 0,60 
Emballasje  0 1 1,00 
Andre tekstiler   5 10 0,70 
Møbler mø 1 10 20 0,04 
 mø 2 10 20 0,04 
 mø 3 10 20 0,04 
 mø 4 10 20 0,20 
 mø 5 10 20 0,15 
 mø 6 10 20 0,05 
Transportmidler andre båter av blandede materialer 15 25 0,001 
 andre skip 15 25 0,001 
 annet luftfartsutstyr 1 10 0,001 
 fly med motor 15 25 0,001 
 barnevogner 8 15 0,01 
 busser 8 12 0,009 
 båter m.m. av plast 15 20 0,001 
 campingvogn 8 12 0,001 
 jernbanevogner, ikke passasjer 20 50 0,001 
 jernbanevogner, passasjer 20 50 0,001 
 lastebil 8 12 0,001 
 luftfartøy uten motor 15 20 0,001 
 lystbåter av blandede materialer 15 20 0,001 
 motorsykler 8 15 0,001 
 oljeplattformer 20 40 0,001 
 passasjerskip 15 25 0,009 
 personbil/varebil 8 15 0,009 
 sykler 8 15 0,001 
 traktor 10 20 0,001 
 trucker og invalidevogner 20 40 0,001 

Vedlegg A 

Produktkategorier, underkategorier, tekstilandel    og levetider 



Rapporter 2001/38 Avfallsregnskap for Norge 

  21 

Varenummer 
8-siffer HS Beskrivelse Produktkategori 

42021101 Skoleransler med  ytterside av lær, kunst- eller lakklær skinnvarer 

42021102 Dokumentmapper og attachékofferter med ytterside av lær, kunst- eller lakklær skinnvarer 
42021109 Garderobe/hånd/toalettkofferter med ytterside av lær, kunst- eller lakklær skinnvarer 
42021201 Skoleransler med ytterside av plast eller tekstilmateriale skinnvarer 
42021202 Dokumentmapper og attachékofferter med ytterside av plast eller tekstilmateriale skinnvarer 
42021209 Garderobe/hånd/toalettkofferter med ytterside av plast eller tekstiler skinnvarer 
42021900 Garderobe/hånd/toalett/attachékofferter, skoleransler, dokumentmapper, ytterside ikke av lær, 

kunst- eller lakklær, plast- eller tekstilmateriale 
skinnvarer 

42022100 Håndvesker med ytterside av lær, kunst- eller lakklær skinnvarer 
42022200 Håndvesker med ytterside av plast eller tekstilmateriale skinnvarer 
42022900 Håndvesker, ytterside ikke av lær, kunst- eller lakklær , plast eller tekstilmateriale skinnvarer 
42023100 Futteraler, lommeetuier o.l., med ytterside av lær, kunst- eller lakklær skinnvarer 
42023200 Futteraler, lommeetuier o.l., med ytterside av plast eller tekstilmateriale skinnvarer 
42023900 Futteraler, lommeetuier o.l., ytterside ikke av lær, kunst- eller lakklær, plast eller tekstilmateriale skinnvarer 
42029101 Ryggsekker med ytterside av lær, kunst- eller lakklær skinnvarer 
42029109 Diverse etuier, vesker, dåser, skrin med ytterside av lær, kunst- eller lakklær skinnvarer 
42029201 Ryggsekker med ytterside av plast eller tekstilmateriale skinnvarer 
42029202 Sykkelvesker med ytterside av plast eller tekstilmateriale skinnvarer 
42029209 Diverse etuier, vesker, dåser, skrin med ytterside av plast eller tekstilmateriale skinnvarer 
42029900 Diverse etuier, vesker, dåser, skrin o.a., ytterside ikke av lær, kunst- eller lakklær  skinnvarer 
42031000  klær 2 
42031001 Jakker av lær eller kunstlær for herrer eller gutter klær 2 
42031004 Klær av lær eller kunstlær, for herrer eller gutter, unntatt jakker klær 2 
42031005 Jakker av lær eller kunstlær for damer eller piker klær 2 
42031009 Klær av lær eller kunstlær, for damer eller piker, unntatt jakker klær 2 
42032100 Hansker, vanter, votter av lær eller kunstlær; til sportsbruk skinnvarer 
42032900  skinnvarer 
42032901 Arbeidshansker og -votter, helt av lær eller kunstlær bortsett fra mansjettene skinnvarer 

42032902 Arbeidshansker og -votter; med blanding av lær/kunstlær og annet materiale skinnvarer 
42032909 Hansker, vanter, votter av lær eller kunstlær; ikke arbeidshansker eller til sportsbruk skinnvarer 
42033000 Belter og bandolærer av lær eller kunstlær skinnvarer 
42034000 Diverse tilbehør til klær, av lær eller kunstlær; unntatt hansker, vanter, votter, belter og 

bandolærer 
skinnvarer 

42040000 Varer av lær/kunstlær, for maskiner/apparater til teknisk bruk skinnvarer 
42050000 Diverse lærvarer i.e.n.; unntatt klær, fottøy, reiseeffekter, salmakerarbeider, etuier o.l. skinnvarer 
56081100 Ferdige fiskenett av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer Fiskeredskap 
56081101 Ruser eller teiner med nett, knyttede, av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer Fiskeredskap 
56081102 Ferdige fiskenett av monofilamenter av polyamid, unntatt ruser/teiner Fiskeredskap 
56081103 Ferdige fiskenett av multifilamenter av polyamid, unntatt ruser/teiner Fiskeredskap 
56081104 Ferdige fiskenett av polyetylen, unntatt ruser/teiner Fiskeredskap 
56081109 Ferdige fiskenett av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer (unntatt polyamid og -etylen), ikke 

ruser/teiner 
Fiskeredskap 

56081900 Knyttet nettstoff (unntatt fiskenett) framstilt av hyssing, snører, liner eller tau av syntetiske eller 
kunstige tekstilmaterialer 

Fiskeredskap 

56081901 Knyttet nettstoff (unntatt fiskenett) framstilt av hyssing, snører, liner eller tau av monofilamenter 
av polyamid 

Fiskeredskap 

56081902 Knyttet nettstoff (unntatt fiskenett) framstilt av hyssing, snører, liner eller tau av multifilamenter av 
polyamid 

Fiskeredskap 

56081903 Knyttet nettstoff (unntatt fiskenett) framstilt av hyssing, snører, liner eller tau av polyetylen Fiskeredskap 

56081904 Knyttet nettstoff (unntatt fiskenett) framstilt av hyssing, snører, liner eller tau av tekstilmaterialer, 
unntatt polyetylen/-amid 

Fiskeredskap 

56081905  Fiskeredskap 
56081906  Fiskeredskap 
56081907  Fiskeredskap 
56081908  Fiskeredskap 
56081909 Knyttet nettstoff (unntatt fiskenett) framstilt av hyssing, snører, liner eller tau av tekstilmaterialer, 

unntatt polyetylen/-amid 
Fiskeredskap 

56089010 Ferdige fiskenett av tekstilmaterialer, unntatt av syntetiske eller kunstige Fiskeredskap 

56089011  Fiskeredskap 

56089019  Fiskeredskap 

56089090 Knyttet nettstoff og andre ferdige nett (unntatt fiskenett) av snører, liner tau o.l. av 
tekstilmaterialer (ikke syntetiske/kunstige)  

Fiskeredskap 

56089099  Fiskeredskap 

56090000 Varer framstilt av garn, strimler o.l. av monofilamenter eller av hyssing, snører, liner og tau, i.e.n. Fiskeredskap 

57010000  tepper1 
57011000 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, knyttede ferdige eller som metervare, 

av ull eller fine dyrehår  
tepper1 

Vedlegg B 

Varenummer og produktkategorier 
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Varenummer 
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57019000 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, knyttede ferdige eller som metervare,  
unntatt av ull eller fine dyrehår 

tepper1 

57020000  tepper1 
57021010 Kelim, Schumachs, Karamanie o.l. håndvevede tepper, av ull eller fine dyrehår tepper2 

57021090 Kelim, Schumachs, Karamanie o.l. håndvevede tepper av tekstilmaterialer, unntatt av ull eller fine 
dyrehår 

tepper2 

57022000 Gulvtepper (herunder løpere og matter), av kokosfibrer, vevde, ikke tuftet eller flokket tepper2 

57023100 Gulvtepper av ull eller fine dyrehår, vevde, med luv, ikke tuftet eller flokket, metervare tepper2 

57023200 Gulvtepper, av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer, vevde, med luv, ikke tuftet eller flokket, 
metervare 

tepper2 

57023900 Gulvtepper, av tekstilmaterialer, unntatt ull, fine dyrehår, syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer, 
vevde, med luv, ikke tuftet eller metervare   

tepper2 

57024100 Gulvtepper, av ull eller fine dyrehår, vevde, med luv, ikke tuftet, ferdige, ikke metervare tepper2 

57024200 Gulvtepper, av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer, vevde, med luv, ikke tuftet eller flokket, 
ferdige, ikke metervare 

tepper2 

57024900 Gulvtepper, av tekstilmaterialer, unntatt ull, fine dyrehår, syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer, 
vevde, med luv, ikke tuftet eller flokket, ferdige  

tepper2 

57025100 Gulvtepper, av ull eller fine dyrehår, vevde, uten luv, ikke tuftet eller flokket, metervare tepper2 
57025200 Gulvtepper, av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer, vevde, uten luv, ikke tuftet eller flokket, 

metervare 
tepper2 

57025900 Gulvtepper, av tekstilmaterialer (unntatt ull, fine dyrehår, syntetiske eller kunstige 
tekstilmaterialer), vevde, uten luv ikke tuftet eller flokket, metervare  

tepper2 

57029100 Gulvtepper, av ull eller fine dyrehår, vevde, uten luv, ikke tuftet eller flokket, ferdige tepper2 

57029200 Gulvtepper, av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer, vevde, uten luv, ikke tuftet eller flokket, 
ferdige 

tepper2 

57029900 Gulvtepper, av tekstilmaterialer, unntatt ull/fine dyrehår, syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer, 
vevde, uten luv, ikke tuftet eller flokket, ferdige  

tepper2 

57030000  tepper1 
57031000 Gulvtepper o.a. gulvbelegg av ull/fine dyrehår, tuftet, ferdige eller som metervare tepper1 
57032000 Gulvtepper o.a. gulvbelegg av nylon/andre polyamider, tuftet, ferdige eller som metervare tepper1 
57033000 Gulvtepper o.a. gulvbelegg av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer (ikke nylon/andre 

polyamider), tuftet, ferdige eller som metervare 
tepper1 

57039000 Gulvtepper o.a. gulvbelegg av tekstilmaterialer (unntatt ull, fine dyrehår syntetiske eller kunstige),
tuftet, ferdige eller metervare  

tepper1 

57040000  tepper2 
57041000 Filtfliser til gulvbelegging, ikke tuftede, maks. 0,3 kvm/stk. tepper2 
57049000 Filt til gulvbelegging, ikke tuftede, unntatt fliser med overflate, maks. 0,3 kvm/stk. tepper2 
57050000  tepper2 
57050010 Gulvtepper, av ull eller fine dyrehår, unntatt knyttede, vevde eller tuftet tepper2 
57050090 Gulvtepper, unntatt av ull eller fine dyrehår, ikke knyttede, vevde eller tuftet tepper2 
61011000 Ytter- og kjørefrakker, kapper, vindjakker o.l., trikotasje, av ull eller fine dyrehår for menn eller 

gutter 
Klær 1 

61012000 Ytter- og kjørefrakker, kapper, vindjakker o.l., trikotasje, av bomull, for menn eller gutter Klær 1 

61013000 Ytter- og kjørefrakker, kapper, vindjakker o.l., trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, 
for menn eller gutter 

Klær 1 

61019000 Ytter- og kjørefrakker, kapper, vindjakker o.l., trikotasje, for menn eller gutter, unntatt  av ull, fine 
dyrehår, bomull, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 

Klær 1 

61020000  Klær 1 
61021000 Ytter- og  kjørefrakker, kåper, kapper, vindjakker o.l., trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for damer 

eller piker 
Klær 1 

61022000 Ytter- og kjørefrakker, kåper, kapper, vindjakker o.l., trikotasje, av bomull, for damer eller piker Klær 1 

61023000 Ytter- og kjørefrakker, kåper, kapper, vindjakker o.l., trikotasje, av syntetiske eller kunstige 
tekstilfibrer, for damer eller piker 

Klær 1 

61029000 Ytter- og kjørefrakker, kåper, anorakker o.l., trikotasje, for damer eller piker, unntatt ull, fine 
dyrehår, bomull, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 

Klær 1 

61030000  Klær 1 
61031100 Dresser, trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for menn eller gutter Klær 1 
61031200 Dresser, trikotasje, av syntetiske tekstilfibrer, for menn eller gutter Klær 1 
61031900 Dresser, trikotasje, unntatt av ull, fine dyrehår eller syntetiske tekstilfibrer, for menn eller gutter Klær 1 
61032100 Ensembler, trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for menn eller gutter Klær 1 
61032200 Ensembler, trikotasje, av bomull, for menn eller gutter Klær 1 
61032300 Ensembler, trikotasje, av syntetiske fibrer, for menn eller gutter Klær 1 
61032900 Ensembler, trikotasje, for menn eller gutter, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull eller syntetiske 

fibrer 
Klær 1 

61033100 Jakker og blazere, trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for menn eller gutter Klær 1 
61033200 Jakker og blazere, trikotasje, av bomull, for menn eller gutter Klær 1 
61033300 Jakker og blazere, trikotasje, av syntetiske fibrer, for menn eller gutter Klær 1 
61033900 Jakker og blazere, trikotasje, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull eller syntetiske fibrer, for menn 

eller gutter 
Klær 1 

61034100 Bukser, knebukser og shorts, trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for menn eller gutter Klær 1 

61034200 Bukser, knebukser og shorts, trikotasje, av bomull, for menn eller gutter Klær 1 
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61034300 Bukser, knebukser og shorts, trikotasje, av syntetiske fibrer, for menn eller gutter Klær 1 

61034900 Bukser, knebukser og shorts, trikotasje, unntatt av ull, bomull eller syntetiske fibrer, for menn eller 
gutter 

Klær 1 

61040000  Klær 1 
61041100 Drakter, herunder kjole- og buksedrakter, trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for damer eller piker Klær 1 

61041200 Drakter, herunder kjole- og buksedrakter, trikotasje, av bomull, for damer eller piker Klær 1 

61041300 Drakter, herunder kjole- og buksedrakter, trikotasje, av syntetiske fibrer, for damer eller piker Klær 1 

61041900 Drakter, herunder kjole- og buksedrakter, trikotasje, unntatt av ull, bomull eller syntetiske fibrer, 
for damer eller piker 

Klær 1 

61042100 Ensembler, trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for damer eller piker Klær 1 

61042200 Ensembler, trikotasje, av bomull, for damer eller piker Klær 1 

61042300 Ensembler, trikotasje, av syntetiske fibrer, for damer eller piker Klær 1 

61042900 Ensembler, trikotasje, unntatt av ull eller fine dyrehår, bomull eller syntetiske fibrer, for damer eller 
piker 

Klær 1 

61043100 Jakker, trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for damer eller piker Klær 1 

61043200 Jakker, trikotasje, av bomull, for damer eller piker Klær 1 

61043300 Jakker, trikotasje, av syntetiske fibrer, for damer eller piker Klær 1 

61043900 Jakker, trikotasje, unntatt av ull eller fine dyrehår, bomull eller syntetiske fibrer, for damer eller 
piker 

Klær 1 

61044100 Kjoler, trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for damer eller piker Klær 1 

61044200 Kjoler, trikotasje, av bomull, for damer eller piker Klær 1 

61044300 Kjoler, trikotasje, av syntetiske fibrer, for damer eller piker Klær 1 

61044400 Kjoler, trikotasje, av kunstige fibrer, for damer eller piker Klær 1 

61044900 Kjoler, trikotasje, unntatt av ull, bomull, syntetiske eller kunstige fibrer, for damer eller piker Klær 1 

61045100 Skjørt og bukseskjørt, trikotasje, av ull eller dyrehår, for damer eller piker Klær 1 

61045200 Skjørt og bukseskjørt, trikotasje, av bomull, for damer eller piker Klær 1 

61045300 Skjørt og bukseskjørt, trikotasje, av syntetiske fibrer, for damer eller piker Klær 1 

61045900 Skjørt og bukseskjørt, trikotasje, unntatt av ull eller fine dyrehår, bomull eller syntetiske fibrer, for  
damer eller piker 

Klær 1 

61046100 Bukser, knebukser og shorts, trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for damer eller piker Klær 1 

61046200 Bukser, knebukser og shorts, trikotasje, av bomull, for damer eller piker Klær 1 

61046300 Bukser, knebukser og shorts, trikotasje, av syntetiske fibrer, for damer eller piker Klær 1 

61046900 Bukser, knebukser og shorts, trikotasje, unntatt av ull, bomull eller syntetiske fibrer, for damer eller 
piker 

Klær 1 

61051000 Skjorter (herunder sports- og arbeidsskjorter), trikotasje, av bomull, for menn eller gutter Klær 1 

61052000 Skjorter (herunder sports- og arbeidsskjorter), trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, 
for menn eller gutter 

Klær 1 

61059000 Skjorter (herunder sports- og arbeidsskjorter), trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for menn eller 
gutter 

Klær 1 

61061000 Bluser (herunder skjortebluser), trikotasje, av bomull, for damer eller piker Klær 1 

61062000 Bluser (herunder skjortebluser), trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for damer eller 
piker 

Klær 1 

61069000 Bluser (herunder skjortebluser), trikotasje, unntatt av bomull, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, 
for damer eller piker 

Klær 1 

61071100 Truser o.a. underbukser, trikotasje, av bomull, for herrer eller gutter Klær 1 

61071200 Truser o.a. underbukser, trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for herrer eller gutter Klær 1 

61071900 Truser o.a. underbukser, trikotasje, unntatt av bomull, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for 
herrer eller gutter 

Klær 1 

61072000  Klær 1 
61072100 Pyjamaser og nattskjorter, trikotasje, av bomull, for herrer eller gutter Klær 1 

61072200 Pyjamaser og nattskjorter, trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for herrer eller gutter Klær 1 

61072900 Pyjamaser og nattskjorter, trikotasje, unntatt av bomull, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for 
herrer eller gutter 

Klær 1 

61079000  Klær 1 

61079100 Badekåper, slåbroker o.l., trikotasje, av bomull, for herrer eller gutter Klær 1 

61079200 Badekåper, slåbroker o.l., trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for herrer eller gutter Klær 1 

61079900 Badekåper, slåbroker o.l., trikotasje, unntatt av bomull, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for 
herrer eller gutter 

Klær 1 

61081000  Klær 1 
61081100 Underkjoler og -skjørt, trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for damer eller piker Klær 1 

61081900 Underkjoler og -skjørt, trikotasje, unntatt av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for damer eller 
piker 

Klær 1 

61082100 Truser o.a. underbukser, trikotasje, av bomull, for damer eller piker Klær 1 

61082200 Truser o.a. underbukser, trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for damer eller piker Klær 1 
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61082900 Truser o.a. underbukser, av trikotasje, unntatt av bomull, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for 
damer eller piker 

Klær 1 

61083000  Klær 1 
61083100 Nattkjoler og pyjamaser, trikotasje, av bomull, for damer eller piker Klær 1 

61083200 Nattkjoler og pyjamaser, trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for damer eller piker Klær 1 

61083900 Nattkjoler og pyjamaser, trikotasje, unntatt av bomull, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for 
damer eller piker 

Klær 1 

61089000  Klær 1 
61089100 Neglisjeer, morgen- og badekåper o.l., trikotasje, av bomull, for damer eller piker Klær 1 

61089200 Neglisjeer, morgen- og badekåper o.l., trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for 
damer eller piker 

Klær 1 

61089900 Neglisjeer, morgen- og badekåper o.l., trikotasje, unntatt av bomull, syntetiske eller kunstige 
tekstilfibrer, for damer eller piker 

Klær 1 

61091000 T-skjorter, singleter og undertrøyer, trikotasje, av bomull Klær 1 

61099000  Klær 1 
61099010 T-skjorter, singleter og undertrøyer, trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer Klær 1 

61099090 T-skjorter, singleter og undertrøyer, trikotasje, unntatt av bomull, syntetiske eller kunstige 
tekstilfibrer 

Klær 1 

61101000 Gensere, jumpere, pullovere, vester o.l., trikotasje, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

61102000 Gensere, jumpere, pullovere, vester o.l., trikotasje, av bomull Klær 1 

61103000 Gensere, jumpere, pullovere, vester o.l., trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer Klær 1 

61109000 Gensere, jumpere, pullovere, vester o.l., trikotasje, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull, syntetiske 
eller kunstige tekstilfibrer 

Klær 1 

61110000  Klær 1 
61111010 Hansker, vanter og votter, trikotasje, av ull eller fine dyrehår, til baby Klær 1 

61111090 Klær og tilbehør, trikotasje, av ull eller fine dyrehår, til baby, unntatt hansker, vanter og votter Klær 1 

61112010 Hansker, vanter og votter, trikotasje, av bomull, til baby Klær 1 
61112090 Klær og tilbehør, trikotasje, av bomull, til baby, unntatt hansker, vanter og votter Klær 1 

61113010 Hansker, vanter og votter, trikotasje, av syntetiske tekstilfibrer, til baby Klær 1 

61113020 Strømper, sokker o.l., trikotasje, av syntetiske filamenter, til baby Klær 1 

61113090 Klær og tilbehør, trikotasje, av bomull, til baby, unntatt hansker, vanter og votter Klær 1 

61119010 Hansker, vanter og votter, trikotasje, unntatt av bomull, ull, fine dyrehår, syntetiske tekstilfibrer, til 
baby 

Klær 1 

61119090 Klær og tilbehør, trikotasje, unntatt av bomull, ull, fine dyrehår, syntetiske tekstilfibrer, til baby, 
unntatt hansker, vanter og votter 

Klær 1 

61121000  Klær 1 
61121100 Treningsdrakter, trikotasje, av bomull Klær 1 
61121200 Treningsdrakter, trikotasje, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

61121900 Treningsdrakter, trikotasje, unntatt av bomull eller syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

61122000 Skidresser, trikotasje Klær 1 

61123009  Klær 1 
61123110 Badedrakter og -bukser, trikotasje, av syntetiske tekstilfibrer, elastiske med gummitråder, for 

herrer eller gutter 
Klær 1 

61123190 Badedrakter og -bukser, trikotasje, av syntetiske tekstilfibrer, ikke elastiske med gummitråder, for 
herrer eller gutter 

Klær 1 

61123910 Badedrakter og -bukser, trikotasje, unntatt av syntetiske tekstilfibrer, elastiske med gummitråder, 
for herrer eller gutter 

Klær 1 

61123990 Badedrakter og -bukser, trikotasje, unntatt av syntetiske tekstilfibrer, ikke elastiske med 
gummitråder, for herrer eller gutter 

Klær 1 

61124110 Badedrakter, trikotasje, av syntetiske tekstilfibrer, elastiske med gummitråder, for damer eller piker Klær 1 

61124190 Badedrakter, trikotasje, av syntetiske tekstilfibrer, ikke elastiske med gummitråder, for damer eller 
piker 

Klær 1 

61124910 Badedrakter, trikotasje, unntatt av syntetiske tekstilfibrer, elastiske med gummitråder, for damer 
eller piker 

Klær 1 

61124990 Badedrakter, trikotasje, unntatt av syntetiske tekstilfibrer, ikke elastiske med gummitråder, for 
damer eller piker 

Klær 1 

61130011 Våt- og tørrdrakter for dykking/seiling, framstilt av gummiert trikotasje Klær 1 

61130019 Klær framstilt av gummiert trikotasje, unntatt våt- og tørrdrakter for dykking/seiling Klær 1 

61130090 Klær av trikotasje som er impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med på ulike måter, men 
ikke gummiert 

Klær 1 

61140000  Klær 1 

61141000 Klær, trikotasje, av ull eller fine dyrehår, i.e.n. Klær 1 

61142000 Klær, trikotasje, av bomull, i.e.n. Klær 1 

61143000 Klær, trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, i.e.n. Klær 1 

61149000 Klær, trikotasje, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, i.e.n. Klær 1 

61151001  Klær 1 
61151002  Klær 1 
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61151110 Strømpebukser, trikotasje, av syntetiske tekstilfibrer, av garn med lengdevekt under 67 decitex, 
elastiske med gummitråd 

Klær 1 

61151190 Strømpebukser, trikotasje, av syntetiske tekstilfibrer, av garn med lengdevekt under 67 decitex, 
unntatt elastiske med gummitråd 

Klær 1 

61151210 Strømpebukser, trikotasje, av syntetiske tekstilfibrer, av garn med lengdevekt minimum 67 decitex, 
elastiske med gummitråd 

Klær 1 

61151290 Strømpebukser, trikotasje, av syntetiske tekstilfibrer, av garn med lengdevekt minimum 67 decitex, 
unntatt elastiske med gummitråd 

Klær 1 

61151910 Strømpebukser, trikotasje, unntatt av syntetiske tekstilfibrer, av garn med lengdevekt minimum 67 
decitex, elastiske med gummitråd 

Klær 1 

61151990 Strømpebukser, trikotasje, unntatt av syntetiske tekstilfibrer, av garn med lengdevekt minimum 67  Klær 1 
61152010 Strømper for åreknuter, trikotasje, med lengdevekt under  67 decitex, for damer og piker Klær 1 

61152020 Strømper og knestrømper, trikotasje, av syntetiske fibrer, lengdevekt under 67 decitex, for damer 
eller piker, elastiske 

Klær 1 

61152030 Strømper og knestrømper, trikotasje, av syntetiske filamenter, lengdevekt under 67 decitex, for 
damer eller piker, elastiske 

Klær 1 

61152090 Knestrømper og strømper, trikotasje, unntatt av syntetiske fibrer, av lengdevekt under 67 decitex, 
for damer eller piker  

Klær 1 

  Klær 1 
61159002  Klær 1 
61159110 Sokker o.l., trikotasje, av ull eller fine dyrehår, elastiske Klær 1 

61159190 Sokker o.l., trikotasje, av ull eller fine dyrehår, ikke elastiske Klær 1 

61159210 Sokker o.l., trikotasje, av bomull, elastiske Klær 1 

61159290 Sokker o.l., trikotasje, av bomull, ikke elastiske Klær 1 

61159310 Støttestrømper, trikotasje, av syntetiske fibrer, unntatt strømper for damer Klær 1 
61159320 Knestrømper, (unntatt støttestrømper), trikotasje, av syntetiske fibrer Klær 1 

61159390 Damestrømper, trikotasje, av syntetiske fibrer, unntatt med lengdevekt under 67 decitex Klær 1 

61159910 Sokker og strømper, trikotasje, unntatt av ull, bomull og syntetiske fibrer, lengdevekt under 67 
decitex, elastiske 

Klær 1 

61159990 Sokker og strømper, trikotasje, unntatt av ull, bomull og syntetiske fibrer, lengdevekt under 67 
decitex, ikke elastiske 

Klær 1 

61160000  Klær 1 
61161011 Arbeidshansker og -votter, trikotasje, impregnerte, overtrukkede eller belagte med gummi Klær 1 

61161019 Hansker, vanter og votter, trikotasje, impregnerte, overtrukkede eller belagte med gummi, unntatt 
for arbeid 

Klær 1 

61161091 Arbeidshansker og -votter, trikotasje, impregnerte, overtrukkede eller belagte med plast Klær 1 

61161099 Hansker, vanter og votter, trikotasje, impregnerte, overtrukkede eller belagte med plast, unntatt 
for arbeid 

Klær 1 

61169100 Hansker, vanter og votter, trikotasje, av ull eller fine dyrehår, unntatt overtrukkede, belagte eller 
impregnerte med gummi eller plast 

Klær 1 

61169200 Hansker, vanter og votter, trikotasje, av bomull, unntatt overtrukkede, belagte eller impregnerte 
med gummi eller plast 

Klær 1 

61169300 Hansker, vanter og votter, trikotasje, av syntetiske tekstilfibrer, unntatt overtrukkede, belagte eller 
impregnerte med gummi eller plast 

Klær 1 

61169900 Hansker, vanter o.l., trikotasje, unntatt overtrukkede eller impregnerte med gummi eller plast, ikke 
bomull, ull, fine dyrehår, syntetiske eller kunstige fibrer 

Klær 1 

61170000  Klær 1 
61171000 Sjal, skjerf, halstørklær, slør o.l., av trikotasje Klær 1 

61172000 Slips, o.l., av trikotasje Klær 1 
61178010 Tilbehør til klær, trikotasje, elastisk med gummitråd, unntatt slips, sjal, skjerf o.l. Klær 1 

61178090 Tilbehør til klær, trikotasje, unntatt elastisk med gummitråd, unntatt slips, sjal, skjerf o.l. Klær 1 

61179010 Deler, til klær eller til tilbehør til klær, av trikotasje, elastiske vha. gummitråder Klær 1 

61179090 Deler, til klær eller til tilbehør til klær, av trikotasje, unntatt de gjort elastiske vha. gummitråder Klær 1 

62011100 Ytter-, kjøre- og regnfrakker, kapper o.l., ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av ull eller fine 
dyrehår 

Klær 1 

62011200 Ytter-, kjøre- og regnfrakker, kapper o.l., ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av bomull  Klær 1 

62011300 Ytter-, kjøre- og regnfrakker, kapper o.l., ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av syntetiske eller 
kunstige tekstilfibrer  

Klær 1 

62011900 Ytter-, kjøre- og regnfrakker, kapper o.l., ikke trikotasje, til herrer eller gutter, unntatt av ull, fine 
dyrehår, bomull, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 

Klær 1 

62019100 Anorakker (herunder skijakker), vindjakker o.l., ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av ull eller 
fine dyrehår  

Klær 1 

62019200 Anorakker (herunder skijakker), vindjakker o.l., ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av bomull  Klær 1 

62019300 Anorakker (herunder skijakker), vindjakker o.l., ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av syntetiske 
eller kunstige tekstilfibrer  

Klær 1 

62019900 Anorakker (herunder skijakker), vindjakker o.l., ikke trikotasje, til herrer eller gutter, unntatt 
bomull, ull, fine dyrehår, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer  

Klær 1 

62021100 Ytter-, kjøre- og regnfrakker, kapper o.l., ikke trikotasje, for damer eller piker, av ull eller fine 
dyrehår  

Klær 1 
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62021200 Ytter-, kjøre- og regnfrakker, kapper o.l., ikke trikotasje, for damer eller piker, av bomull Klær 1 

62021300 Ytter-, kjøre- og regnfrakker, kapper o.l., ikke trikotasje, for damer eller piker, av syntetiske eller 
kunstige tekstilfibrer  

Klær 1 

62021900 Ytter-, kjøre- og regnfrakker, kapper o.l., ikke trikotasje, til damer eller piker, unntatt bomull, ull, 
fine dyrehår, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer  

Klær 1 

62029100 Anorakker (herunder skijakker), vindjakker o.l., ikke trikotasje, for damer eller piker, av ull eller fine 
dyrehår  

Klær 1 

62029200 Anorakker (herunder skijakker), vindjakker o.l., ikke trikotasje, for damer eller piker, av bomull Klær 1 

62029300 Anorakker (herunder skijakker), vindjakker o.l., ikke trikotasje, for damer eller piker, av syntetiske 
eller kunstige tekstilfibrer  

Klær 1 

62029900 Anorakker (herunder skijakker), vindjakker o.l., ikke trikotasje, til damer eller piker, unntatt av 
bomull, ull, fine dyrehår, syntetiske eller kunstige tekstfibrer 

Klær 1 

62031100 Dresser, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av ull eller fine dyrehår Klær 1 
62031200 Dresser, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62031900 Dresser, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, unntatt av ull, fine dyrehår og syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62032100 Ensembler, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

62032200 Ensembler, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av bomull Klær 1 

62032300 Ensembler, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62032900 Ensembler, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, unntatt av bomull, ull, fine dyrehår eller 
syntetiske tekstilfibrer 

Klær 1 

62033100 Jakker og blazere, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

62033200 Jakker og blazere, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av bomull Klær 1 

62033300 Jakker og blazere, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62033900 Jakker og blazere, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av andre tekstilmaterialer enn ull, fine 
dyrehår, bomull, syntetiske tekstilfibrer 

Klær 1 

62034001  Klær 1 
62034101 Shorts, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

62034109 Bukser og knebukser, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

62034201 Shorts, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av bomull Klær 1 

62034209 Bukser og knebukser, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av bomull Klær 1 

62034301 Shorts, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62034309 Bukser og knebukser, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62034901 Shorts, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull eller syntetiske 
tekstilfibrer 

Klær 1 

62034909 Bukser og knebukser, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull 
eller syntetiske tekstilfibrer 

Klær 1 

62041100 Drakter, ikke trikotasje, for damer eller piker, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

62041200 Drakter, ikke trikotasje, for damer eller piker, av bomull Klær 1 
62041300 Drakter, ikke trikotasje, for damer eller piker, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62041900 Drakter, ikke trikotasje, for damer eller piker, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull eller syntetiske 
tekstilfibrer 

Klær 1 

62042100 Ensembler, ikke trikotasje, for damer eller piker, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

62042200 Ensembler, ikke trikotasje, for damer eller piker, av bomull Klær 1 

62042300 Ensembler, ikke trikotasje, for damer eller piker, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62042900 Ensembler, ikke trikotasje, for damer eller piker, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull eller syntetiske 
tekstilfibrer 

Klær 1 

62043100 Jakker og blazere, ikke trikotasje, for damer eller piker, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

62043200 Jakker og blazere, ikke trikotasje, for damer eller piker, av bomull Klær 1 

62043300 Jakker og blazere, ikke trikotasje, for damer eller piker, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62043900 Jakker og blazere, ikke trikotasje, for damer eller piker, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull eller 
syntetiske tekstilfibrer 

Klær 1 

62044100 Kjoler, ikke trikotasje, for damer eller piker, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

62044200 Kjoler, ikke trikotasje, for damer eller piker, av bomull Klær 1 

62044300 Kjoler, ikke trikotasje, for damer eller piker, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62044400 Kjoler, ikke trikotasje, for damer eller piker, av kunstige tekstilfibrer Klær 1 
62044900 Kjoler, ikke trikotasje, for damer eller piker, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull, syntetiske eller 

kunstige tekstilfibrer 
Klær 1 

62045100 Skjørt og bukseskjørt, ikke trikotasje, for damer eller piker, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

62045200 Skjørt og bukseskjørt, ikke trikotasje, for damer eller piker, av bomull Klær 1 

62045300 Skjørt og bukseskjørt, ikke trikotasje, for damer eller piker, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62045900 Skjørt og bukseskjørt, ikke trikotasje, for damer eller piker, unntatt av ull Klær 1 
62046001  Klær 1 
62046101 Shorts, ikke trikotasje, for damer eller piker, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

62046109 Bukser og knebukser, ikke trikotasje, for damer eller piker, av ull eller fine dyrehår Klær 1 
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62046201 Shorts, ikke trikotasje, for damer eller piker, av bomull Klær 1 

62046209 Bukser og knebukser, ikke trikotasje, for damer eller piker, av bomull Klær 1 

62046301 Shorts, ikke trikotasje, for damer eller piker, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62046309 Bukser og knebukser, ikke trikotasje, for damer eller piker, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62046901 Shorts, ikke trikotasje, for damer eller piker, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull eller syntetiske 
tekstilfibrer 

Klær 1 

62046909 Bukser og knebukser, ikke trikotasje, for damer eller piker, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull eller 
syntetiske tekstilfibrer 

Klær 1 

62051000 Skjorter, ikke trikotasje, for herrer og gutter, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

62052000 Skjorter, ikke trikotasje, for herrer og gutter, av bomull Klær 1 

62053000 Skjorter, ikke trikotasje, for herrer og gutter, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer Klær 1 

62059000 Skjorter, ikke trikotasje, for herrer og gutter, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull Klær 1 
62061000 Bluser, skjorter og skjortebluser, ikke trikotasje, for damer eller piker, av silke eller silkeavfall Klær 1 

62062000 Bluser, skjorter og skjortebluser, ikke trikotasje, for damer eller piker, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

62063000 Bluser, skjorter og skjortebluser, ikke trikotasje, for damer eller piker, av bomull Klær 1 

62064000 Bluser, skjorter og skjortebluser, ikke trikotasje, for damer eller piker, av syntetiske eller kunstige 
tekstilfibrer 

Klær 1 

62069000 Bluser, skjorter og skjortebluser, ikke trikotasje, for damer eller piker, unntatt av silke, ull, fine 
dyrehår, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 

Klær 1 

62071000  Klær 1 
62071100 Truser og underbukser, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av bomull Klær 1 

62071900 Truser og underbukser, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, unntatt av bomull Klær 1 
62072000  Klær 1 
62072100 Nattskjorter og pyjamaser, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av bomull Klær 1 

62072200 Nattskjorter og pyjamaser, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av syntetiske eller kunstige 
tekstilfibrer 

Klær 1 

62072900 Nattskjorter og pyjamaser, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, unntatt av bomull, syntetiske eller 
kunstige tekstilfibrer 

Klær 1 

62079000  Klær 1 
62079100 Badekåper, slåbroker, undertrøyer o.l., ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av bomull Klær 1 

62079200 Badekåper, slåbroker, undertrøyer o.l., ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av syntetiske eller 
kunstige tekstilfibrer 

Klær 1 

62079900 Badekåper, slåbroker, undertrøyer o.l., ikke trikotasje, for herrer eller gutter, unntatt av bomull, 
syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 

Klær 1 

62081100 Underkjoler og underskjørt, ikke trikotasje, for damer eller piker, av syntetiske eller kunstige 
tekstilfibrer 

Klær 1 

62081900 Underkjoler og underskjørt, ikke trikotasje, for damer eller piker, unntatt av syntetiske eller 
kunstige tekstilfibrer 

Klær 1 

62082000  Klær 1 
62082100 Nattkjoler og pyjamaser, ikke trikotasje, for damer eller piker, av bomull Klær 1 

62082200 Nattkjoler og pyjamaser, ikke trikotasje, for damer eller piker, av syntetiske eller kunstige 
tekstilfibrer 

Klær 1 

62082900 Nattkjoler og pyjamaser, ikke trikotasje, for damer eller piker, unntatt av bomull, syntetiske eller 
kunstige tekstilfibrer 

Klær 1 

62089000  Klær 1 
62089100 Neglisjeer, bade- og morgenkåper, o.l., ikke trikotasje, for damer eller piker, av bomull Klær 1 

62089200 Neglisjeer, bade- og morgenkåper, o.l., ikke trikotasje, for damer eller piker, av syntetiske eller 
kunstige tekstilfibrer 

Klær 1 

62089900 Neglisjeer, bade- og morgenkåper, o.l., ikke trikotasje, for damer eller piker, unntatt av bomull, 
syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 

Klær 1 

62091000  Klær 1 
62091010 Undertøy, ikke trikotasje, til baby, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

62091020 Tilbehør til klær, ikke trikotasje, til baby, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

62091090 Klær, ikke trikotasje, til baby, av ull eller fine dyrehår, unntatt undertøy og tilbehør til klær Klær 1 

62092000  Klær 1 
62092010 Undertøy, ikke trikotasje, til baby, av bomull Klær 1 

62092020 Tilbehør til klær, ikke trikotasje, til baby, av bomull Klær 1 

62092090 Klær, ikke trikotasje, til baby, av bomull, unntatt undertøy og tilbehør til klær Klær 1 

62093010 Undertøy, ikke trikotasje, til baby, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62093020 Tilbehør til klær, ikke trikotasje, til baby, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 
62093090 Klær, ikke trikotasje, til baby, av syntetiske tekstilfibrer, unntatt undertøy og tilbehør til klær Klær 1 

62099000  Klær 1 

62099010 Undertøy, ikke trikotasje, til baby, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull eller syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62099020 Tilbehør til klær, ikke trikotasje, til baby, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull eller syntetiske 
tekstilfibrer 

Klær 1 

62099090 Klær, ikke trikotasje, til baby, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull eller syntetiske tekstilfibrer, ikke 
undertøy og tilbehør til klær 

Klær 1 
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62101000  Klær 1 

62101010 Klær av filt eller fiberduk, impregnert eller belagt med plast, gummi o.l. Klær 1 

62101020 Undertøy av filt eller fiberduk, for damer, piker eller småbarn, ikke impregnert eller belagt med 
plast, gummi o.l. 

Klær 1 

62101090 Klær av filt eller fiberduk, unntatt undertøy for damer, piker eller småbarn og klær impregnerte 
eller belagt med gummi eller plast o.l. 

Klær 1 

62102000 Frakker, kapper, o.l., for herrer eller gutter, av overtrukket, belagt, laminert o.l. tekstilstoff Klær 1 

62103000 Frakker, kåper, kapper o.l., for damer eller piker, av overtrukket, belagt, laminert o.l. tekstilstoff Klær 1 

62104000 Klær, konfeksjon (ikke trikotasje), for herrer eller gutter, impregnert, overtrukket, belagt, laminert 
o.l., i.e.n. 

Klær 1 

62105000 Klær, konfeksjon (ikke trikotasje), for damer eller piker, impregnert, overtrukket, belagt, laminert 
o.l., i.e.n. 

Klær 1 

62111100 Badedrakter og badebukser, ikke trikotasje, for herrer eller gutter Klær 1 

62111200 Badedrakter og badebukser, ikke trikotasje, for damer eller piker Klær 1 

62112000 Skidresser, ikke trikotasje Klær 1 

62113000  Klær 1 
62113100 Klær, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av ull eller fine dyrehår, i.e.n. Klær 1 

62113200 Klær, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, av bomull, i.e.n. Klær 1 

62113300 Klær, ikke trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for herrer og gutter, i.e.n. Klær 1 

62113900 Klær, ikke trikotasje, for herrer eller gutter, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull, syntetiske eller 
kunstige tekstilfibrer, i.e.n. 

Klær 1 

62114000  Klær 1 

62114100 Klær, ikke trikotasje, for damer eller piker, av ull eller fine dyrehår, i.e.n. Klær 1 

62114200 Klær, ikke trikotasje, for damer og piker, av bomull, i.e.n. Klær 1 

62114300 Klær, ikke trikotasje, for damer og piker, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, i.e.n. Klær 1 

62114900 Klær, ikke trikotasje, for damer eller piker, unntatt av ull, fine dyrehår, bomull, syntetiske eller 
kunstige tekstilfibrer, i.e.n. 

Klær 1 

62120000  Klær 1 

62121000 Brystholdere og deler herav Klær 1 

62122000 Hofteholdere og pantyer og deler herav Klær 1 

62123000 Korsetter og deler herav Klær 1 

62129000 Korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd o.l. og deler herav Klær 1 

62131000 Lommetørklær, av silke eller silkeavfall Klær 1 

62132000 Lommetørklær, av bomull Klær 1 

62139000 Lommetørklær, unntatt av silke eller bomull Klær 1 

62140000  Klær 1 

62141000 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør o.l., ikke trikotasje, av silke eller silkeavfall Klær 1 

62142000 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør o.l., ikke trikotasje, av ull eller fine dyrehår Klær 1 

62143000 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør o.l., ikke trikotasje, av syntetiske tekstilfibrer Klær 1 

62144000 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør o.l., ikke trikotasje, av kunstige tekstilfibrer Klær 1 

62149000 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør o.l., ikke trikotasje, unntatt av silke, ull, fine dyrehår, 
syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 

Klær 1 

62150000  Klær 1 
62151000 Slips o.l., ikke trikotasje, av silke eller silkeavfall Klær 1 

62152000 Slips o.l., ikke trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer Klær 1 

62159000 Slips o.l., ikke trikotasje, unntatt av silke, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer Klær 1 

62160000  Klær 1 

62160010 Hansker, vanter og votter, ikke trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer Klær 1 

62160091 Arbeidshansker og -votter, ikke trikotasje, overtrukket med eller dyppet i plast Klær 1 

62160095 Arbeidshansker og -votter, ikke trikotasje, ikke overtrukket med eller dyppet i plast Klær 1 

62160099 Hansker, vanter og votter, ikke trikotasje, ikke av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, ikke til 
arbeid 

Klær 1 

62170000  Klær 2 

62171010 Strømper og sokker, ikke trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer Klær 1 

62171020 Strømper og sokker, ikke trikotasje, ikke av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer Klær 1 

62171090 Tilbehør til klær, ikke trikotasje, ikke strømper og sokker Klær 1 

62179000 Deler, til klær eller til tilbehør til klær, ikke trikotasje Klær 1 

63011000 Tepper, med elektrisk oppvarming tepper2 

63012000 Tepper (ikke elektrisk oppvarming) og pledd, av ull eller dyrehår tepper2 

63013000 Tepper (ikke elektrisk oppvarming) og pledd, av bomull tepper2 
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63014000 Tepper (ikke elektrisk oppvarming) og pledd, av syntetiske tekstilfibrer tepper2 

63019000 Tepper (ikke elektrisk oppvarming) og pledd, unntatt av ull, dyrehår, bomull eller syntetiske 
tekstilfibrer 

tepper2 

63021000 Sengelinnet, trikotasje interiør 

63022000  tepper2 
63022100 Sengelinnet, ikke trikotasje, trykt, av bomull interiør 

63022210 Sengelinnet, ikke trikotasje, trykt, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer av fiberduk interiør 

63022290 Sengelinnet, ikke trikotasje, trykt, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer unntatt av fiberduk interiør 

63022900 Sengelinnet, ikke trikotasje, trykt, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer unntatt fiberduk interiør 

63023000  interiør 

63023100 Sengelinnet, ikke trikotasje, av bomull, unntatt trykt interiør 

63023210 Sengelinnet, ikke trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer av fiberduk (non-wowens), 
unntatt trykte 

interiør 

63023290 Sengelinnet, ikke trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, unntatt av fiberduk, unntatt 
trykte 

interiør 

63023900 Sengelinnet, ikke trikotasje, av hør (lin), unntatt trykt interiør 

63024000 Dekketøy, trikotasje interiør 

63025000  interiør 

63025100 Dekketøy, av bomull, ikke trikotasje interiør 

63025200 Dekketøy, av lin, ikke trikotasje interiør 

63025310 Dekketøy, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer av fiberduk, ikke trikotasje interiør 
63025390 Dekketøy, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, unntatt fiberduk, ikke trikotasje interiør 

63025900 Dekketøy, ikke trikotasje, unntatt av bomull, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer og lin interiør 

63026000 Toalett- og kjøkkenhåndklær o.l. varer, av frottevevnader, av bomull interiør 

63029000  interiør 
63029100 Toalett- og kjøkkenhåndklær, vaskekluter o.l. varer, av bomull, unntatt frottevevnader, ikke 

trikotasje 
interiør 

63029200 Toalett- og kjøkkenhåndklær, vaskekluter o.l. varer, av lin, ikke trikotasje interiør 

63029310 Toalett- og kjøkkenhåndklær, vaskekluter o.l. varer, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, kun 
fiberduk 

interiør 

63029390 Toalett- og kjøkkenhåndklær, vaskekluter o.l. varer, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, 
unntatt fiberduk 

interiør 

63029900 Toalett- og kjøkkenhåndklær, vaskekluter o.l. varer, unntatt av bomull, lin, syntetiske eller kunstige 
tekstilfibrer 

interiør 

63031100 Gardiner, rullegardiner, gardin- og sengekapper, trikotasje, av bomull interiør 

63031200 Gardiner, rullegardiner, gardin- og sengekapper, trikotasje, av syntetiske fibrer interiør 

63031900 Gardiner, rullegardiner, gardin- og sengekapper, trikotasje, unntatt av bomull eller syntetiske 
tekstilfibrer 

interiør 

63039001  interiør 
63039110 Rullegardiner, av bomull, ikke trikotasje interiør 

63039190 Gardiner, gardinkapper og sengeforheng, av bomull, ikke trikotasje interiør 
63039210 Rullegardiner, av syntetiske tekstilfibrer, ikke trikotasje interiør 
63039290 Gardiner, gardinkapper og sengeforheng, av syntetiske tekstilfibrer, ikke trikotasje interiør 
63039910 Rullegardiner, unntatt bomull eller syntetiske tekstilfibrer, ikke trikotasje interiør 
63039990 Gardiner, gardinkapper og sengeforheng, unntatt av bomull eller syntetiske tekstilfibrer, ikke 

trikotasje 
interiør 

63041100 Sengetepper, trikotasje interiør 
63041900  interiør 
63041910 Sengetepper, av fiberduk, ikke trikotasje interiør 
63041990 Sengetepper av tekstiler, ikke trikotasje, unntatt fiberduk interiør 

63049100 Boligtekstiler, trikotasje, unntatt sengeutstyr, dekketøy, gardiner, håndklær o.l. interiør 
63049200 Boligtekstiler, av bomull, ikke trikotasje, unntatt sengeutstyr, dekketøy, gardiner, håndklær o.l. interiør 

63049300 Boligtekstiler, av syntetiske tekstilfibrer, ikke trikotasje, unntatt sengeutstyr, dekketøy, gardiner, 
håndklær o.l. 

interiør 

63049800  interiør 
63049900 Boligtekstiler, ikke trikotasje, unntatt av bomull eller syntetiske tekstilfibrer, i.e.n. interiør 

63050000  interiør 
63051010 Sekker og poser av jute, til emballasje tekstilemballasje 

63051090 Sekker og poser av tekstilfibrer av bast, til emballasje, ikke jute tekstilemballasje 

63052010 Sekker og poser, av bomull, trikotasje, til emballasje tekstilemballasje 

63052090 Sekker og poser, av bomull, ikke trikotasje, til emballasje tekstilemballasje 

63053110 Sekker og poser, til emballasje, trikotasje, av strimler o.l. av polyetylen og polypropylen tekstilemballasje 

63053190 Sekker og poser, til emballasje, ikke trikotasje, av strimler o.l. av polyetylen og polypropylen tekstilemballasje 

63053200  tekstilemballasje 
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63053310  tekstilemballasje 

63053390  tekstilemballasje 

63053910 Sekker og poser, til emballasje, trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, unntatt av 
strimler o.l. av polyetylen eller polypropylen 

tekstilemballasje 

63053920 Sekker og poser, til emballasje, trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, unntatt av 
strimler o.l. av polyetylen eller polypropylen 

tekstilemballasje 

63053990 Sekker og poser, til emballasje, ikke trikotasje, av strimler o.l. av polyetylen eller polypropylen tekstilemballasje 

63059010 Sekker og poser, til emballasje, ikke trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, ikke av 
strimler o.l. av polyetylen eller polypropylen 

tekstilemballasje 

63059020 Sekker og poser, til emballasje, ikke trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, ikke av 
strimler o.l. av polyetylen eller polypropylen 

tekstilemballasje 

63059090 Sekker og poser, til emballasje, ikke trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, ikke av 
strimler o.l. av polyetylen eller polypropylen 

tekstilemballasje 

63061000  tekstilemballasje 

63061100 Presenninger og markiser, av bomull andre tekstiler  

63061200 Presenninger og markiser, av syntetiske tekstilfibrer andre tekstiler  

63061900 Presenninger og markiser, unntatt av bomull eller syntetiske tekstilfibrer andre tekstiler  

63062000  andre tekstiler  
63062100 Telt av bomull andre tekstiler  

63062101 Turtelt, av bomull, vekt høyst 6 kg pr. stk. komplett andre tekstiler  

63062109 Telt, av bomull, unntatt turtelt av vekt høyst 6 kg pr. stk. komplett andre tekstiler  

63062200 Telt av syntetiske tekstilfibrer andre tekstiler  

63062201 Turtelt av syntetiske tekstilfibrer, vekt høyst 6 kg pr. stk. komplett andre tekstiler  

63062209 Telt, av syntetiske tekstilfibrer, unntatt turtelt av vekt høyst 6 kg pr. stk. komplett andre tekstiler  

63062900 Telt, unntatt av bomull og syntetiske tekstilfibrer andre tekstiler  

63063000  andre tekstiler  
63063100 Seil, av syntetiske tekstilfibrer andre tekstiler  

63063900 Seil, unntatt av syntetiske tekstilfibrer andre tekstiler  

63064100 Luftmadrasser, av bomull andre tekstiler  

63064900 Luftmadrasser, unntatt av bomull andre tekstiler  

63069000  andre tekstiler  

63069100 Campingutstyr, av bomull, unntatt telt og luftmadrasser andre tekstiler  

63069910 Campingutstyr, av fiberduk, (ikke bomull), unntatt telt og luftmadrasser andre tekstiler  

63069990 Campingutstyr av tekstilmateriale, unntatt fiberduk og bomull, ikke telt og luftmadrasser andre tekstiler  

63071000  andre tekstiler  

63071010 Gulv-, skure-, oppvask-, støv- og rengjøringskluter o.l. av trikotasje interiør 

63071020 Gulv-, skure-, oppvask-, støv- og rengjøringskluter o.l. av fiberduk interiør 

63071090 Andre gulv-, skure-, oppvask-, støv- og rengjøringskluter, o.l. unntatt av fiberduk og trikotasje interiør 

63072000  interiør 

63072010 Redningsvester og livbelter, av elastisk eller gummiert trikotasje andre tekstiler  

63072020 Redningsvester og livbelter, av trikotasje, unntatt elastisk eller gummiert trikotasje andre tekstiler  

63072090 Redningsvester og livbelter, unntatt trikotasje andre tekstiler  

63079001  andre tekstiler  

63079009  andre tekstiler  

63079010 Andre ferdige varer, av elastisk eller gummiert trikotasje, i.e.n. andre tekstiler  

63079020 Andre ferdige, av trikotasje, unntatt elastisk eller gummiert trikotasje, i.e.n. andre tekstiler  

63079040 Paraply- og parasolltrekk, ikke trikotasje andre tekstiler  

63079090 Ferdige varer av tekstilmaterialer, ikke trikotasje, i.e.n. andre tekstiler  

63090000 Brukte klær og andre brukte tekstilvarer klær 1 

63101000 Nye eller brukte filler, avfall fra tauverk samt utslitte varer av tauverk, av tekstilmateriale, sortert Avfall 

63109000 Nye eller brukte filler, avfall fra tauverk samt utslitte varer av tauverk, av tekstilmateriale, ikke 
sortert 

Avfall 

64011010 Vanntett fottøy, med innebygget beskyttelseståkappe av metall, med yttersåle og overdel av plast fottøy 

64011090 Vanntett fottøy, med innebygget beskyttelseståkappe av metall, unntatt med yttersåle og  
overdel av plast 

fottøy 

64019110 Vanntett fottøy, som dekker kneet, med yttersåle og overdel av plast fottøy 

64019190 Vanntett fottøy, som dekker kneet, unntatt med yttersåle og overdel av plast fottøy 

64019210 Vanntett fottøy, som dekker ankelen, men ikke kneet, med yttersåle og overdel av plast fottøy 

64019290 Vanntett fottøy, som dekker ankelen, men ikke kneet, unntatt med yttersåle og overdel av plast fottøy 
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64019910 Vanntett fottøy, som ikke dekker ankelen, med yttersåle og overdel av plast fottøy 

64019990 Vanntett fottøy, som ikke dekker ankelen, unntatt med yttersåle og overdel av plast fottøy 

64021100  fottøy 

64021110 Skistøvler, med yttersåle og overdel av plast, ikke vanntett fottøy 

64021190 Skistøvler, unntatt med yttersåle og overdel av plast, ikke vanntett fottøy 

64021210  fottøy 

64021290  fottøy 

64021900  fottøy 

64021910 Sportsfottøy (unntatt skistøvler), med yttersåle og overdel av plast, ikke vanntett fottøy 

64021990 Sportsfottøy (unntatt skistøvler), unntatt med yttersåle og overdel av plast, ikke vanntett fottøy 

64022010 Fottøy, med overdel av stropper og remmer, med yttersåler og overdel av plast fottøy 

64022090 Fottøy, med overdel av stropper og remmer, unntatt med yttersåler og overdel av plast fottøy 

64023010 Fottøy, med innebygget beskyttelseståkappe av metall, med yttersåle og overdel av plast, ikke 
vanntett 

fottøy 

64023090 Fottøy, med innebygget beskyttelseståkappe av metall, unntatt med yttersåle og overdel av plast, 
ikke vanntett 

fottøy 

64029110 Fottøy (unntatt sports-), som dekker ankelen, med yttersåle og overdel av plast, ikke vanntett fottøy 

64029190 Fottøy (unntatt sports-), som dekker ankelen, unntatt med yttersåle og overdel av plast, ikke 
vanntett 

fottøy 

64029910 Fottøy (unntatt sports-), som ikke dekker ankelen, med yttersåle og overdel av plast, ikke vanntett fottøy 

64029990 Fottøy (unntatt sports-), som ikke dekker ankelen, unntatt med yttersåle og overdel av plast, ikke 
vanntett 

fottøy 

64031100 Skistøvler, med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær og overdel av lær fottøy 

64031200  fottøy 
64031900 Sportsfottøy (unntatt skistøvler), med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær og overdel av 

lær 
fottøy 

64032000 Fottøy, med yttersåle av lær, med overdel av lærremmer som omslutter vristen og stortåa fottøy 

64033000 Fottøy, med trebunn, uten innvendig såle, uten innebygget beskyttelseståkappe av metall, med 
overdel av lær 

fottøy 

   

64034000 Fottøy, med innebygget beskyttelseståkappe av metall, med yttersåler av gummi, plast, lær eller 
kunstlær, med overdel av lær 

fottøy 

64035000  fottøy 

64035100 Fottøy, med yttersåle og overdel av lær, som dekker ankelen, unntatt sportsfottøy fottøy 

64035115  fottøy 

64035119  fottøy 

64035900 Fottøy, med yttersåle og overdel av lær, som ikke dekker ankelen, unntatt sportsfottøy fottøy 

64035911  fottøy 

64039000  fottøy 

64039100 Fottøy, med yttersåler av gummi, plast eller kunstlær, med overdel av lær, som dekker ankelen, 
unntatt sportsfottøy 

fottøy 

64039900 Fottøy, med yttersåler av gummi, plast eller kunstlær, med overdel av lær, som ikke dekker 
ankelen, unntatt sportsfottøy 

fottøy 

64041100 Sportsfottøy, med yttersåle av gummi eller plast, med overdel av tekstil fottøy 

64041900 Fottøy, unntatt sportsfottøy, med yttersåle av gummi eller plast, med overdel av tekstil fottøy 

64041910  fottøy 

64041990  fottøy 
64042000 Fottøy med yttersåle av lær eller kunstlær og overdel av tekstil fottøy 

64050000  fottøy 

64051010 Fottøy, med overdel av lær eller kunstlær, med yttersåle av tre fottøy 

64051090 Fottøy, med overdel av lær eller kunstlær, unntatt med yttersåler av gummi, plast, lær, kunstlær 
eller tre 

fottøy 

64052010 Fottøy, med overdel av tekstil, med yttersåle av tre fottøy 

64052090 Fottøy, med overdel av tekstil, unntatt med yttersåler av gummi, plast, lær, kunstlær eller tre fottøy 

64059010 Dykkerstøvler fottøy 

64059020 Fottøy, helt av tre eller med yttersåle av tre, unntatt med overdel av lær, kunstlær eller tekstil fottøy 

64059090 Fottøy, unntatt med overdel av lær, kunstlær eller tekstil og unntatt med yttersåler av gummi, 
plast, lær, kunstlær eller tre 

fottøy 

64061000  fottøy 
64061010 Nåtlinger fottøy 

64061090 Overdeler til fottøy og deler dertil, unntatt stive hæl- og tåkapper og nåtlinger fottøy 

64062000 Yttersåler og hæler til fottøy av gummi eller plast fottøy 
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64069100 Deler til fottøy av tre fottøy 

64069900  fottøy 

64069901 Innleggssåler, kippekapper o.l. innlegg fottøy 

64069902 Gamasjer og støveltrekk, korte eller lange, av tekstil fottøy 

64069909 Deler til fottøy, unntatt overdeler, yttersåler og hæler av gummi eller plast, deler av tre, 
innleggssåler eller gamasjer 

fottøy 

64069910  fottøy 
65030000 Hatter o. a. hodeplagg, av plane eller sylindriske hatteemner av filt, ikke formpresset med brem, 

også fôrede eller garnerte 
klær 1 

65040000 Hatter o. a. hodeplagg, flettede eller framstilt av strimler, uansett materiale, også fôrede eller 
garnerte 

klær 1 

65051000 Hårnett klær 1 
65059000 Hatter og andre hodeplagg av trikotasje eller av blonder, kniplinger, filt eller andre 

tekstilmetervarer, unntatt hårnett 
klær 1 

65059001  klær 1 
65059002  klær 1 

65059003  klær 1 
65059009  klær 1 
65061000 Beskyttelseshodeplagg, også fôrede eller garnerte klær 1 

65069000  klær 1 

65069100 Hatter o.a. hodeplagg, av gummi eller plast, også fôrede eller garnerte klær 1 

65069200 Hatter o.a. hodeplagg, av pelsskinn, også fôrede eller garnerte klær 1 

65069900 Hatter o.a. hodeplagg, også fôrede eller garnerte, unntatt av tekstilstoff, gummi, plast og 
pelsskinn, ikke til beskyttelse 

klær 1 

66011000 Hageparasoller eller liknende andre tekstiler  

66019100 Paraplyer og parasoller med teleskopisk skaft, unntatt hageparasoller andre tekstiler  

66019900 Paraplyer, parasoller, unntatt med teleskopisk skaft og hageparasoller andre tekstiler  

67020000  andre tekstiler  

67021000 Kunstige blomster, lauvverk og frukter samt varer og deler derav, av plast andre tekstiler  

67029000 Kunstige blomster, lauvverk og frukter, samt varer og deler derav, unntatt av plast andre tekstiler  

67030000 Menneskehår, parallellagt med rotendene i samme retning, ull, andre dyrehår eller 
tekstilmaterialer for parykkmakerarbeid 

andre tekstiler  

67041100 Helparykker, av syntetiske tekstilmaterialer andre tekstiler  

67041900 Parykker, ikke komplette, skjegg, øyenbryn, øyenvipper, fletter o.l., av syntetiske tekstilmaterialer andre tekstiler  

67042000 Parykker, skjegg, øyenbryn, øyenvipper, fletter o.l., av menneskehår andre tekstiler  

67049000 Parykker, skjegg, øyenbryn, øyenvipper, fletter o.l., unntatt av syntetiske tekstilmaterialer og 
menneskehår 

andre tekstiler  

86010000  Jernbanevogner, ikke passasjer 

86011000 Lokomotiver drevet med kraft fra en ytre, elektrisk kraftkilde Jernbanevogner, ikke passasjer 

86012000 Lokomotiver drevet med kraft fra elektriske akkumulatorer Jernbanevogner, ikke passasjer 

86021000 Dieselelektriske lokomotiver Jernbanevogner, ikke passasjer 

86029000 Lokomotiver (herunder tendere), ikke elektriske og dieselelektriske Jernbanevogner, ikke passasjer 

86030000  Jernbanevogner, ikke passasjer 

86031000 Vogner med egen framdriftsmotor til jernbane eller sporvei drevet med kraft fra en ytre, elektrisk 
kraftkilde 

Jernbanevogner, ikke passasjer 

86039000 Selvdrevne vogner til jernbaner, sporvei, unntatt ledningsdrift, arbeids- eller servicevogner Jernbanevogner, ikke passasjer 

86040000 Vogner for ettersyn eller vedlikehold av jernbaner eller sporveier, med eller uten egen 
framdriftsmotor 

Jernbanevogner, ikke passasjer 

86050000 Person-, bagasje- og postvogner o.l., ikke selvkjørende, til jernbaner og sporveier Jernbanevogner, passasjer 

86061000 Tankvogner og liknende for jernbane eller sporvei, uten egen framdriftsmotor Jernbanevogner, ikke passasjer 

86062000 Kjølevogner o.a. isolerende vogner, unntatt tankvogner og liknende, uten egen framdriftsmotor Jernbanevogner, ikke passasjer 

86063000 Vogner med automatisk lossing, unntatt tank- og kjølevogner og isolerte vogner, uten egen 
framdriftsmotor 

Jernbanevogner, ikke passasjer 

86069000  Jernbanevogner, ikke passasjer 

86069100 Godsvogner, tildekkede og lukkede, for jernbane eller sporvei, uten egen framdriftsmotor Jernbanevogner, ikke passasjer 

86069200 Godsvogner, åpne, med faste sider med høyde over 60 cm, for jernbane eller sporvei, uten 
framdriftsmotor 

Jernbanevogner, ikke passasjer 

86069900 Godsvogner, åpne, unntatt med faste sider med høyde over 60 cm, for jernbane eller sporvei, uten 
egen framdriftsmotor 

Jernbanevogner, ikke passasjer 

86070000  Jernbanevogner, ikke passasjer 

86071100 Drivboggier og -bisselboggier til lokomotiv eller annet rullende materiell for jernbaner eller 
sporveger 

Jernbanevogner, ikke passasjer 

86071200 Boggier og bisselboggier, til jernbane og sporveismateriell, ikke egen framdrift Jernbanevogner, ikke passasjer 
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86071900 Aksler og hjul og deler dertil, samt deler til boggier for jernbaner og sporveger Jernbanevogner, ikke passasjer 

86072100 Luftbremser og deler dertil, til lokomotiver o.a. rullende jernbane- og sporveismateriell Jernbanevogner, ikke passasjer 

86072900 Bremser og deler dertil (ikke trykklufts-), til lokomotiver o.a. rullende jernbane- og sporveismateriell Jernbanevogner, ikke passasjer 

86073000 Kroker og annet koplingsutstyr, vognbuffere samt deler dertil, for jernbane og sporveismateriell Jernbanevogner, ikke passasjer 

86079100 Deler til lokomotiver, unntatt boggier, bisselboggier, aksler, hjul, bremser, kroker o.a. 
koplingsutstyr og vognbuffere 

Jernbanevogner, ikke passasjer 

86079900 Deler til sporveger eller annet rullende materiell unntatt lokomotiv, ikke boggier, aksler/hjul, 
bremser, koplingsutstyr, vognbuffere 

Jernbanevogner, ikke passasjer 

86080000 Stasjonært materiell for jernbaner/sporveier (herunder signal-, sikkerhets- eller 
trafikkreguleringsutstyr), samt deler til dette 

Veier og uteanlegg 

86090000 Beholdere (containere), bestemt og utstyrt for transport med ett eller flere slags transportmidler Jernbanevogner, ikke passasjer 

86090001 Beholdere (containere), med innhold av regulerte klorfluorkarboner, bestemt og utsatt for 
transport med ett eller flere transportmidler 

Jernbanevogner, ikke passasjer 

86090009 Beholdere (containere), uten innhold av regulerte klorfluorkarboner eller de med transport for ett 
eller flere transportmidler 

Jernbanevogner, ikke passasjer 

86090010  Jernbanevogner, ikke passasjer 
87011000 Traktorer som betjenes av gående traktor 
87012000 Trekkvogner til semitrailere traktor 
87013000 Beltetraktorer traktor 
87019001 Traktorer, nye, effekt høyst 39 hk (29 kW), unntatt de som betjenes av gående traktor 

87019002 Traktorer, nye, effekt fra 40 t.o.m. 59 hk (30-43 kW), unntatt de som betjenes av gående traktor 

87019003 Traktorer, nye, effekt fra 60 t.o.m. 69 hk (44-50 kW), unntatt de som betjenes av gående traktor 

87019004 Traktorer, nye, effekt fra 70 t.o.m. 89 hk (51-65 kW), unntatt de som betjenes av gående traktor 

87019005 Traktorer, nye, effekt 90 hk og derover (66kW og derover), unntatt de som betjenes av gående traktor 

87019009 Traktorer, brukte, unntatt de som betjenes av gående traktor 

87021001 Rutebiler/minibusser med diesel- eller semidieselmotor for inntil 17 personer inkl. fører busser 

87021002 Rutebiler/minibusser med diesel- eller semidieselmotor for 17 eller flere personer inkl. fører busser 

87029000 Rutebiler/minibusser, ikke diesel- eller semidieselmotor, for transport av 10 eller flere personer busser 

87030000  personbil/varebil 
87031001 Kjøretøyer til persontransport, spesielt konstruert for å kjøre på snø personbil/varebil 

87031002 Kjøretøyer for golfbaner og liknende kjøretøyer personbil/varebil 

87032101 Personbiler, herunder stasjonsvogner med stempeldrevet forbrenningsmotor, nye, høyst 1 000 cm3 personbil/varebil 

87032105 Personbiler, ikke stasjonsvogner eller kjøretøy for transport av 10 eller flere personer, 
m/stempeldrevet forbrenningsmotor, nye, maks. 1 000 cm3 

 

87032109 Personbiler, med stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning, brukte, høyst 1 000 cm3 personbil/varebil 
87032201 Personbiler, herunder stasjonsvogner med stempeldrevet forbrenningsmotor, nye, over 1000cm3 

men høyst 1 500 cm3 
personbil/varebil 

87032205 Personbiler, ikke stasjonsvogner eller kjøretøy for transport av 10 eller flere personer, nye, over 
1 000 cm3  , men høyst 1 500 cm3 

personbil/varebil 

87032209 Personbiler, med stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning, brukte, over 1 000 cm3, 
men høyst 1 500 cm3 

personbil/varebil 

87032301 Personbiler, herunder stasjonsvogner med stempeldrevet forbrenningsmotor, nye, over 1 500 cm3, 
men høyst 3 000 cm3 

personbil/varebil 

87032305 Personbiler, ikke stasjonsvogner eller kjøretøy for transport av 10 eller flere personer, nye, over 
1 500 cm3, men høyst 3 000 cm3  

personbil/varebil 

87032309 Personbiler, med stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning, brukte, over 1500 cm3, men 
høyst 3 000 cm3 

personbil/varebil 

87032401 Personbiler herunder stasjonsvogner med stempeldrevet forbrenningsmotor, nye, over 3 000 cm3 personbil/varebil 

87032405 Personbiler, ikke stasjonsvogner eller kjøretøy for transport av 10 eller flere personer, over  
3 000 cm3 

personbil/varebil 

87032409 Personbiler, med stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning, over 3 000 cm3, brukte personbil/varebil 

87033101 Personbiler, herunder stasjonsvogner, diesel- eller semidieselmotor, nye, høyst 1 500 cm3 personbil/varebil 

87033105 Personbiler, ikke stasjonsvogner eller kjøretøy for transport av 10 eller flere personer, diesel- eller 
semidieselmotor, nye, maks 1 500 cm3 

personbil/varebil 

87033109 Personbiler, med stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning, semi- eller semidieselmotor, 
høyst 1 500 cm3, brukte 

personbil/varebil 

87033201 Personbiler, herunder stasjonsvogner, diesel- eller semidieselmotor, nye, over 1500 cm3, men høyst 
2 500 cm3 

personbil/varebil 

87033205 Personbiler, ikke stasjonsvogner eller for transport av 10 eller flere, diesel-/semidieselmotor, nye, 
over 1 500 cm3, men maks. 2 500 cm3 

personbil/varebil 

87033209 Personbiler, med stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning, diesel-/semidieselmotor, 
over 1 500 cm3,men maks. 2 500 cm3, brukte  

personbil/varebil 

87033301 Personbiler, herunder stasjonsvogner, diesel- eller semidieselmotor, nye, over 2 500 cm3 personbil/varebil 

87033305 Personbiler, ikke stasjonsvogner eller kjøretøy for transport av 10 eller flere personer, diesel- eller 
semidieselmotor, nye, over 2 500 cm3 

personbil/varebil 

87033309 Personbiler, med stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning, diesel- eller 
semidieselmotor, over 2 500 cm3, brukte 
 

personbil/varebil 
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87039000 Biler o.a. motorkjøretøyer for transport av personer, ikke vanlige personbiler, stasjonsvogner, 
busser/racer/snøscootere/golfbiler 

personbil/varebil 

87040000  lastebil 
87041000 Dumpere konstruert for bruk utenfor vegnettet lastebil 

87041011  lastebil 
87042101 Motorkjøretøy for transport av gods, diesel-/semidiesel, maks. 5 tonn, ikke dumpere, inkl 

understell m/motor og førerhus 
lastebil 

87042102 Motorkjøretøy for transport av gods, diesel eller semidiesel, høyst 5 tonn, nye, ikke dumpere lastebil 

87042109 Motorkjøretøy for transport av gods, diesel eller semidiesel, høyst 5 tonn, brukte, ikke dumpere lastebil 

87042201 Motorkjøretøy for transport av gods, diesel eller semidiesel, over 5 men maks. 20 tonn, inkl. 
understell, motor og førerhus, ikke dumpere  

lastebil 

87042202 Motorkjøretøy for transport av gods, diesel eller semidiesel, over 5 men høyst 20 tonn, nye, ikke 
dumpere 

lastebil 

87042209 Motorkjøretøy for transport av gods, diesel eller semidiesel, over 5 men høyst 20 tonn, brukte, 
ikke dumpere 

lastebil 

87042301 Motorkjøretøy for transport av gods, diesel eller semidiesel, over 20 tonn, inkl. understell 
 m/motor og førerhus, ikke dumpere  

lastebil 

87042302 Motorkjøretøy for transport av gods, diesel eller semidiesel, over 20 tonn, nye, ikke dumpere lastebil 

87042309 Motorkjøretøy for transport av gods, diesel eller semidiesel, over 20 tonn, brukte, ikke dumpere lastebil 

87043101 Motorkjøretøy for transport av gods, m/stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning, 
maks. 5 tonn, inkl. understell m/motor og førerhus 

lastebil 

87043102 Motorkjøretøy for transport av gods, m/stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning, høyst 
5 tonn, nye, ikke dumpere 

lastebil 

87043109 Motorkjøretøy for transport av gods, m/stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning, høyst 
5 tonn, brukte, ikke dumpere 

lastebil 

87043201 Motorkjøretøy for transport av gods, m/stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning, over 
5 tonn, inkl. understell m/motor og førerhus  

lastebil 

87043202 Motorkjøretøy for transport av gods, m/stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning, over 
5 tonn, nye, ikke dumpere 

lastebil 

87043209 Motorkjøretøy for transport av gods, m/stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning, over 
5 tonn, brukte, ikke dumpere 

lastebil 

87049000 Motorkjøretøy for transport av gods, ikke diesel eller semidiesel, eller m/stempeldrevet 
forbrenningsmotor med gnisttenning, ikke dumpere  

lastebil 

87051000 Kranbiler lastebil 
87052000 Mobile boretårn lastebil 
87053000 Brannbiler lastebil 
87054000 Betongblandebiler lastebil 
87059000 Motorkjøretøy for spesielle formål, ikke boretårn/brann-/kran-/betongblandebiler eller de som 

er laget for transport av gods/personer  
lastebil 

87059010  lastebil 
87060000  traktor 
87060010 Understell m/motor til traktorer, trekkvogner, beltetraktorer traktor 

87060091 Understell m/motor til busser busser 

87060099 Understell m/motor til kjøretøy, ikke traktorer, busser eller trekkvogner personbil/varebil 

87070000  transportmidler 
87071000 Karosserier og førerhus til personbiler, samt snøscootere, racerbiler og golfbiler transportmidler 

87079010 Karosserier og førerhus til traktorer transportmidler 

87079020 Karosserier og førerhus til motorkjøretøyer for transport av ti eller flere personer transportmidler 

87079090 Karosserier og førerhus til motorkjøretøyer, ikke traktorer, personbiler eller busser transportmidler 
87080000  transportmidler 
87081000 Støtfangere og deler dertil, til alle typer kjøretøy transportmidler 

87081010  transportmidler 
87082100 Sikkerhetsbelter, til alle typer kjøretøy transportmidler 
87082110  transportmidler 
87082900  transportmidler 
87082910 Deler og tilbehør til karosserier og førerhus til traktorer, unntatt sikkerhetsbelter og støtfangere transportmidler 

87082990 Deler og tilbehør til karosserier og førerhus til kjøretøy, unntatt traktorer, ikke sikkerhetsbelter og 
støtfangere 

transportmidler 

87083100  transportmidler 
87083110 Monterte bremsebelegg til traktorer transportmidler 

87083190 Monterte bremsebelegg til alle kjøretøy, unntatt traktorer transportmidler 

87083900  transportmidler 
87083910 Bremser og servobremser samt deler dertil, til traktorer, ikke monterte bremseanlegg transportmidler 

87083990 Bremser og servobremser samt deler dertil til alle kjøretøy, unntatt traktorer, ikke monterte 
bremseanlegg 

transportmidler 

87084010 Girkasser til traktorer transportmidler 

87084090 Girkasser til andre kjøretøy enn traktorer transportmidler 

87085000  transportmidler 
87085010 Drivaksler med differensial, også utstyrt med andre transmisjonsdeler, til traktorer transportmidler 
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87085090 Drivaksler med differensial, også utstyrt med andre transmisjonsdeler, til alle kjøretøy unntatt 
traktorer 

transportmidler 

87086000  transportmidler 

87086010 Bæreaksler og deler dertil, til traktorer transportmidler 

87086090 Bæreaksler og deler dertil, til alle kjøretøy unntatt traktorer transportmidler 

87087000  transportmidler 

87087010 Hjul samt deler og tilbehør, til traktorer transportmidler 

87087090 Hjul samt deler og tilbehør, til alle kjøretøy unntatt traktorer transportmidler 

87088000  transportmidler 

87088010 Støtdempere for oppheng, til traktorer transportmidler 

87088090 Støtdempere for oppheng, til alle kjøretøy unntatt traktorer transportmidler 

87089000  transportmidler 

87089100  transportmidler 

87089110 Radiatorer til traktorer transportmidler 

87089190 Radiatorer til alle kjøretøy, unntatt traktorer transportmidler 

87089210 Eksospotter og eksosrør til traktorer transportmidler 

87089290 Eksospotter og eksosrør til alle kjøretøy, unntatt traktorer transportmidler 

87089300  transportmidler 

87089310 Clutcher og deler dertil, til traktorer transportmidler 

87089390 Clutcher og deler dertil, til alle kjøretøy, unntatt traktorer transportmidler 

87089400  transportmidler 

87089410 Ratt, rattstammer og snekkehus til traktorer transportmidler 

87089490 Ratt, rattstammer og snekkehus, til alle kjøretøy, unntatt traktorer transportmidler 

87089900  transportmidler 

87089910 Deler og tilbehør til traktorer, i.e.n. transportmidler 

87089990 Deler og tilbehør til motorkjøretøyer, unntatt traktorer, i.e.n. transportmidler 

87091100 Trucker, elektriske trucker og invalidevogner 

87091900 Trucker med egen framdriftsmotor, ikke elektriske trucker og invalidevogner 

87099000 Deler til alle typer trucker trucker og invalidevogner 

87100000 Tanks og andre motordrevne, pansrede stridsvogner, også utstyrt med våpen, samt deler til slike 
kjøretøyer 

transportmidler 

87111000 Mopeder, sykler med hjelpemotor, også med sidevogn, med forbrenningsmotor, høyst 50 cm3 motorsykler 

87112000 Motorsykler, også med sidevogn, med forbrenningsmotor, over 50 cm3, men høyst 250 cm3 motorsykler 

87113000 Motorsykler, også med sidevogn, med forbrenningsmotor, over 250 cm3, men høyst 500 cm3 motorsykler 

87114000 Motorsykler, også med sidevogn, med forbrenningsmotor, over 500 cm3, men høyst 800 cm3 motorsykler 

87115000 Motorsykler, også med sidevogn, med forbrenningsmotor, over 800 cm3 motorsykler 

87119000 Motorsykler, mopeder og sykler med hjelpemotor, også med sidevogn, uten forbrenningsmotor, 
fri cm3 

motorsykler 

87120000 Tohjulssykler og andre sykler (herunder trehjuls varesykler), uten motor sykler 

87120030  sykler 

87131000 Invalidevogner uten mekanisk drivanordning trucker og invalidevogner 

87139000 Invalidevogner, med elektrisk motor eller annen mekanisk drivanordning trucker og invalidevogner 

87139001 Invalidevogner med elektrisk motor trucker og invalidevogner 

87139009 Invalidevogner med verken elektrisk motor eller mekanisk drivanordning trucker og invalidevogner 

87141000  motorsykler 

87141100 Saler og seter til motorsykler og mopeder motorsykler 

87141900 Deler og tilbehør til motorsykler og mopeder unntatt saler og seter motorsykler 

87142000 Deler og tilbehør til invalidevogner trucker og invalidevogner 

87149000  sykler 

87149100 Rammer, gafler og deler dertil til sykler sykler 

87149110  sykler 

87149190  sykler 

87149200 Felger og eiker til sykler sykler 

87149300 Nav og tannhjulkranser til frihjul, unntatt trommelbremsenav og navbremser til sykler sykler 

87149400 Bremser, herunder trommelbremsenav og navbremser, samt deler dertil for sykler sykler 

87149500 Saler og seter til sykler sykler 

87149600 Pedaler og krankutstyr, samt deler dertil til sykler sykler 
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87149900 Deler og tilbehør til sykler, ikke rammer og gafler, felger og eiker, nav og tannhjul, bremser, saler 
og seter, pedaler 

sykler 

87150001 Sportsvogner/triller, komplette barnevogner 

87150002 Barnevogner, komplette, ikke sportsvogner/triller barnevogner 

87150003 Understell til barnevogner barnevogner 

87150004 Overdeler (bag) til barnevogner barnevogner 

87150009 Deler til barnevogner barnevogner 

87150010  lastebil 

87150090  lastebil 

87161000 Tilhengere og semitrailere av husvogntypen bestemt for boformål eller camping, uten mekanisk 
drivanordning 

lastebil 

87161094  lastebil 

87161099  lastebil 

87162000 Selvlastende eller selvtømmende tilhengere og semitrailere til bruk i landbruket, uten mekanisk 
drivanordning 

lastebil 

87162010  lastebil 

87162090  lastebil 

87163100 Tilhenger og semitrailere med tanker, for transport av gods, uten mekanisk drivanordning lastebil 

87163900 Tilhengere/semitrailere for transport av gods, ikke med tank, uten mekanisk drivanordning lastebil 

87164000 Tilhengere/semitrailere som ikke brukes til boformål eller camping, eller til transport av gods, uten 
mekanisk drivanordning 

lastebil 

87168000  lastebil 

87168001 Kjøretøyer som trekkes eller skyves for hånd lastebil 

87168009 Kjøretøy uten mekanisk drivanordning, unntatt tilhenger, trailere, husvogner o.l. og kjøretøy som 
trekkes for hånd 

lastebil 

87168050  lastebil 

87169000 Deler til tilhengere og semitrailere; andre kjøretøyer uten mekanisk drivanordning lastebil 

87169010  lastebil 

87169030  lastebil 

87169090  lastebil 

88011000 Seilfly, glidefly og hengeglidere, uten motor luftfartøy uten motor 

88019000 Ballonger og styrbare luftskip uten motor, unntatt seilfly, glidefly og hengeglidere luftfartøy uten motor 

88020000  helikoptre 

88021100 Helikoptre med tomvekt høyst 2 000 kg helikoptre 

88021200 Helikoptre med tomvekt over 2 000 kg helikoptre 

88022000 Fly og andre luftfartøyer med motor (unntatt helikoptre), med tomvekt høyst 2 000 kg fly med motor 

88023000 Fly og andre luftfartøyer med motor (unntatt helikoptre), med tomvekt over 2 000 kg, men høyst 
15 000 kg 

fly med motor 

88024000 Fly og andre luftfartøyer med motor (unntatt helikoptre), med tomvekt over 15 000 kg fly med motor 

88025000 Romfartøyer (herunder satellitter) og bæreraketter for romfartøyer fly med motor 

88026000  fly med motor 

88030000  fly med motor 

88031000 Propeller og rotorer samt deler dertil, for luftfartøyer og romfartøyer fly med motor 

88032000 Understell og deler dertil, for luftfartøyer og romfartøyer fly med motor 

88033000 Deler til fly eller helikoptre, unntatt propeller, rotorer og understell samt deler dertil fly med motor 

88033010  fly med motor 

88039000 Deler til luftfartøyer (unntatt til fly eller helikoptre) og romfartøyer, andre enn propeller, rotorer og 
understell 

fly med motor 

88040000 Fallskjermer (herunder styrbare fallskjermer) og rotochutes (roterende fallskjermer); deler og 
tilbehør dertil 

fallskjermer 

88051000 Utskytningsutstyr for luftfartøy, deler dertil; innbremsingsutstyr for fly til bruk i hangarskip eller 
liknende utstyr og deler dertil 

fallskjermer 

89010001  skip 

89010002  skip 

89011001 Passasjerskip og liknende fartøyer hovedsakelig konstruert for transport av personer; ferger, alle 
slags, nybygde 

skip 

89011002 Passasjerskip og liknende fartøyer hovedsakelig konstruert for transport av personer; ferger, alle 
slags, eldre 

skip 

89011010  skip 

89011090  skip 

89012001 Gasstankskip, nybygde skip 
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89012002 Gasstankskip, eldre skip 

89012003 Tankskip, nybygde, unntatt gasstankskip skip 

89012004 Tankskip, eldre, unntatt gasstankskip skip 

89012010  skip 

89013001 Kjøleskip, nybygde, unntatt gasstankskip skip 

89013002 Kjøleskip, eldre, unntatt gasstankskip skip 

89018000  skip 
89019001 Bulkfartøyer, nybygde skip 

89019002 Bulkfartøyer, eldre skip 

89019003 Fartøy for transport av last eller både personer/last, nybygde, unntatt bulkfartøy, tank- eller 
kjøleskip 

skip 

89019004 Fartøy for transport av last eller både personer og last, eldre, unntatt bulkfartøy, tank- eller 
kjøleskip, eldre 

skip 

89019010  skip 

89019091  skip 

89019099  skip 

89020001 Fiskefartøyer; fabrikkskip og andre fartøyer for bearbeiding eller konservering av fiskeprodukter, 
nybygde 

skip 

89020002 Fiskefartøyer; fabrikkskip og andre fartøyer for bearbeiding eller konservering av fiskeprodukter, 
eldre 

skip 

89020009  skip 

89020012  skip 

89020090  skip 

89031000 Oppblåsbare båter for fornøyelse eller sport båter m.m. av plast 

89038000  lystbåter av blandede materialer 

89039101 Seilbåter, med eller uten hjelpemotor, av lengde under 7,5 meter lystbåter av blandede materialer 

89039102 Seilbåter, med eller uten hjelpemotor, av lengde 7,5 meter og over lystbåter av blandede materialer 

89039110  lystbåter av blandede materialer 

89039199  lystbåter av blandede materialer 

89039201 Motorbåter (unntatt de med utenbordsmotor) av plast, herunder glassfiberarmert båter m.m. av plast 

89039202 Motorbåter (unntatt de med utenbordsmotor) ikke av plast eller glassfiberarmert lystbåter av blandede materialer 

89039210  lystbåter av blandede materialer 

89039291  lystbåter av blandede materialer 

89039299  lystbåter av blandede materialer 

89039901 Lystbåter og andre båter for fornøyelse eller sport, med utenbordsmotor og av plast, av lengde 
under 5,5 meter 

båter m.m. av plast 

89039902 Lystbåter og andre båter for fornøyelse eller sport, med utenbordsmotor og av plast, av lengde 5,5 
meter og over 

båter m.m. av plast 

89039903 Lystbåter og andre båter for fornøyelse eller sport, med utenbordsmotor, av andre materialer enn 
plast 

lystbåter av blandede materialer 

89039904 Kanoer og kajakker båter m.m. av plast 

89039905 Robåter og andre båter, unntatt oppblåsbare, seilbåter, motorbåter med og uten utenbordsmotor, 
kanoer og kajakker 

lystbåter av blandede materialer 

89039909 Skrog til lystbåter og andre båter for fornøyelse eller sport lystbåter av blandede materialer 

89039910  lystbåter av blandede materialer 

89039991  lystbåter av blandede materialer 

89039999  lystbåter av blandede materialer 
89040000 Slepe- og skyvefartøyer skip 
89040009  skip 
89040010  skip 
89051000 Mudderverk skip 
89051090  skip 
89052000 Flytende eller nedsenkbare bore- eller produksjonsplattformer oljeplattformer 

89059000 Fartøy hvis manøvreringsevner er av underordnet betydning ift. hovedfunksjonen, unntatt  
mudderverk, bore- og prod. o.l.  

oljeplattformer 

89060001 Livbåter, unntatt robåter båter m.m. av plast 
89060005  skip 
89060006  skip 
89060007  skip 
89060008  skip 
89060009 Spesialfartøyer, f.eks. krigs- eller forskningsskip (ikke lystbåter, fiske/slepe/skyvefartøy eller fart for 

transport av personer/last) 
skip 

89060010  skip 
89060091  skip 
89060093  skip 
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89070000  båter m.m. av plast 
89071000  båter m.m. av plast 
89071001 Oppblåsbare redningsflåter båter m.m. av plast 

89071009 Oppblåsbare flåter, unntatt redningsflåter båter m.m. av plast 

89079001 Fiskegarnsbøyer, fortøyningsbøyer og liknende oppblåsbare flytelegemer båter m.m. av plast 

89079002  båter m.m. av plast 
89079008  båter m.m. av plast 
94012009 Sittemøbler til motorkjøretøyer, unntatt barneseter møbler6 

94013000 Svingstoler med høyderegulering møbler2 
94013001 Svingstoler med høyderegulering, med innhold av regulerte klorfluorkarboner møbler2 
94013009 Svingstoler med høyderegulering, uten innhold av regulerte klorfluorkarboner møbler2 

94013010  møbler2 
94013090  møbler2 
94014000 Sittemøbler som kan omgjøres til senger, unntatt til hagen eller campingutstyr møbler1 

94014001 Sittemøbler som kan omgjøres til senger m/innhold av regulerte klorfluorkarboner, unntatt til 
hagen eller campingutstyr 

møbler1 

94014009 Sittemøbler som kan omgjøres til senger u/innhold av regulerte klorfluorkarboner, unntatt til 
hagen eller campingutstyr 

møbler1 

94015000 Sittemøbler av spanskrør, vidjer, bambus eller liknende materialer møbler1 

94016100  møbler1 

94016101 Lenestoler, armstoler, hvilestoler o.l., stoppede, m/treramme møbler1 

94016102 Benker, sofaer o.l., stoppede, m/treramme møbler1 

94016103 Lenestoler, armstoler, hvilestoler o.l., stoppede, m/treramme, med innhold av regulerte 
klorfluorkarboner 

møbler1 

94016104 Lenestoler, armstoler, hvilestoler o.l., stoppede, m/treramme, uten innhold av regulerte 
klorfluorkarboner 

møbler1 

94016105 Benker, sofaer o.l., stoppede, m/treramme, med innhold av regulerte klorfluorkarboner møbler1 

94016106 Benker, sofaer o.l., stoppede, m/treramme, uten innhold av regulerte klorfluorkarboner møbler1 

94016107 Sittemøbler med treramme, stoppede, m/innhold av regulerte klorfluorkarboner, unntatt lene-, 
arm- og hvilestoler, benker/sofaer o.l.  

møbler1 

94016108 Sittemøbler med treramme, stoppede u/innhold av regulerte klorfluorkarboner, unntatt lene-, arm-
og hvilestoler, benker/sofaer o.l.  

møbler1 

94016109 Sittemøbler med treramme, stoppede, unntatt lene-, arm- og hvilestoler, benker/sofaer o.l. møbler1 

94016900  møbler1 

94016901 Stoler og benker med treramme, til hagen eller camping møbler1 

94016902 Stoler og benker med treramme, unntatt til hagen eller camping møbler1 

94016909 Sittemøbler med treramme, unntatt lene-, arm- og hvilestoler, benker/sofaer, stoler og benker møbler1 

94017100 Sittemøbler, stoppede, med metallramme møbler1 

94017101 Sittemøbler, stoppede, med metallramme, m/innhold av regulerte klorfluorkarboner møbler1 

94017109 Sittemøbler, stoppede, med metallramme, uten innhold av regulerte klorfluorkarboner møbler1 

94017900  møbler1 
94017901 Sittemøbler (unntatt stoppede), med metallramme til hagen eller camping møbler1 

94017909 Sittemøbler (unntatt stoppede), med metallramme, ikke til hagen eller camping møbler6 

94018000 Sittemøbler, unntatt til luft/motorkjøretøy, ikke med tre- eller metallramme møbler1 

94018001 Sittemøbler med innhold av regulerte klorfluorkarboner, unntatt til luft/motorkjøretøy, eller med 
treramme/metallramme 

møbler1 

94018009 Sittemøbler uten innhold av regulerte klorfluorkarboner, unntatt til luft/motorkjøretøy, eller med 
treramme/metallramme 

møbler1 

94019000 Deler til sittemøbler møbler1 

94019001 Deler til sittemøbler, med innhold av regulerte klorfluorkarboner møbler1 

94019009 Deler til sittemøbler, uten innhold av regulerte klorfluorkarboner møbler1 

94019010  møbler1 

94019030  møbler1 

94020000  møbler3 

94021000 Tannlege- og frisørstoler eller liknende stoler, samt deler dertil møbler3 

94029000 Møbler til medisinsk, kirurgisk eller veterinær bruk, samt deler dertil møbler3 

94030000  møbler2 
94031001 Garderobeskap av metall til kontorer møbler2 
94031002 Kartotekskap, arkivskap og andre spesielle kontorskap av metall møbler2 

94031009 Kontormøbler av metall, unntatt garderobeskap, kartotek- og arkivskap og andre spesielle 
kontorskap 

møbler2 

94031051  møbler2 
94031059  møbler2 
94031091  møbler2 
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94031093  møbler2 
94031099  møbler2 
94032001 Reoler og lagerhyller av metall møbler2 
94032009 Møbler av metall, unntatt reoler, lagerhyller og kontormøbler møbler2 

94032010  møbler2 
94033000 Kontormøbler av tre møbler2 
94033011  møbler2 
94033019  møbler2 
94033091  møbler2 
94033099  møbler2 
94034000 Kjøkkenmøbler av tre møbler1 
94034010  møbler1 
94034090  møbler1 
94035000 Soveromsmøbler av tre møbler1 
94036001 Garderobeskap av tre møbler1 
94036002 Baderomsmøbler av tre møbler1 
94036003 Veggseksjoner, bokhyller og stereobenker av tre møbler1 

94036009 Møbler av tre, unntatt kontor-/kjøkken-/soveroms-/baderomsmøbler, garderobeskap, 
veggseksjoner, hyller og stereobenker 

møbler1 

94036010  møbler1 
94036030  møbler1 
94036090  møbler1 
94037000 Møbler av plast møbler1 
94038000 Møbler av spanskrør, vidjer, bambus eller liknende materialer møbler1 

94039000 Deler til møbler, unntatt til sittemøbler og til møbler for medisinsk/kirurgisk/dental/veterinær bruk møbler1 

94039010  møbler1 
94039030  møbler1 
94039090  møbler1 
94041000 Sengebunner møbler1 

94042000  møbler5 

94042100 Madrasser av skumgummi eller skumplast, med eller uten trekk møbler5 

94042101 Madrasser av skumgummi eller skumplast, med eller uten trekk, med innhold av regulerte 
klorfluorkarboner 

møbler5 

94042109 Madrasser av skumgummi eller skumplast, med eller uten trekk, uten innhold av regulerte 
klorfluorkarboner 

møbler5 

94042110  møbler5 

94042190  møbler5 

94042900 Madrasser av andre materialer enn skumgummi eller skumplast møbler5 

94042910  møbler5 

94042990  møbler5 

94043000 Soveposer interiør 

94043090  interiør 

94049000  interiør 

94049001 Hodeputer, dyner og tepper med dun eller fjær interiør 

94049002 Hodeputer, dyner og tepper, ikke med dun eller fjær interiør 

94049003 Hodeputer, dyner og tepper, ikke med dun eller fjær, med innhold av regulerte klorfluorkarboner interiør 

94049004 Hodeputer, dyner og tepper, ikke med dun eller fjær, uten innhold av regulerte klorfluorkarboner interiør 

94049005 Møbelputer o.l., med innhold av regulerte klorfluorkarboner møbler1 

94049006 Møbelputer o.l., uten innhold av regulerte klorfluorkarboner møbler1 

94049009 Møbelputer o.l. møbler1 

94049010  møbler1 

94049090  møbler1 
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