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FORORD

FNs Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SIC - Rev.

3) er tatt i bruk i norsk statistikk fra og med januar 1988 i tabeller og oppstillinger hvor varene er

klassifisert i henhold til SITC. Fra forrige utgave (SITC-Rev. 2) er tallet pA vareposter sterkt ut-

videt.
Fra 1. januar 1988 ble også den mest detaljerte varefortegnelsen basert på Det harmoniserte

system (HS) tatt i bruk. Det er nær sammenheng mellom disse to statistiske standarder.
Standarden er publisert av FN i Statistical Papers Series M, No. 34/Rev. 3, New York 1986.

Statistisk sentralbyrå, Oslo, 10. februar 1989

Gisle Skancke

Leif Skaug
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1. FORMAL
Formålet med statistikken over utenriks-

handelen er A gi en oversikt over varestremmene
mellom Norge og utlandet. Statistikken skal så
vidt mulig dekke næringslivets behov for data til
planlegging av produksjon, salg og markedsfering.
Den gir dessuten en viktig del av datagrunnlaget
for prognose- og analysearbeid utfort av organi-

sasjoner, offentlige myndigheter, forskningsin-

stitusjoner osv. Internasjonale organisasjoner
som FNs statistiske kontor og andre, gjer stor
bruk av de opplysninger som utenrikshandelssta-
tistikken gir. Den er bygd opp som en del av et
nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og

nyttes også ved utarbeiding av nasjonalregnskap

og utenriksregnskap. Det er således av stor

betydning at statistikken Niger internasjonalt
vedtatte definisjoner og standarder for gruppe-
ring av varer, land og transportmåter ved grense-
passering.

2. DET STATISTISKE MATERIALET
Statistikk over utenrikshandelen bygger

på de administrative oppgaver som tollvesenet
innhenter med hjemmel i tollovens §§ 32 og 40

samt tollovforskriftenes kap. 5. Ved innfersel
og utfersel av varer mottar Statistisk sentral-

byrå således kopi av innfersels- og utferselsde-
klarasjonene. Disse fylles ut av henholdsvis

importerer og eksporterer og blir kontrollert av

tollvesenet. Oppgaver over import til og eksport
fra Norge, men utenfor tollvesenets virkeområde,

f.eks. import direkte til norsk kontinental-
sokkel, kjep og salg av skip på 100 br.tonn og

derover, elektrisk strem m.m. blir innhentet

direkte med hjemmel i lov av 25. april 1907 nr. 2
med tillegg av 1. juni 1934 nr. 11 (statistikk-
loven). Noen fullstendig oversikt over import
direkte til norsk kontinentalsokkel foreligger
imidlertid ikke. Norskprodusert olje som blir

eksportert fra oljefeltene i Nordsjien blir
registrert på grunnlag av månedlige mengdeopp-
gaver mottatt fra Oljedirektoratet. Det samme

gjelder eksporten av naturgass til St. Fergus og
Emden. Verdien av oljeeksporten blir beregnet

ved hjelp av blant annet normpriser fastsatt

kvartalsvis av Olje- og energidepartementet.
Verdien av gasseksporten blir foreldpig anslått

på grunnlag av allment tilgjengelige data.

STATISTIKKENS OMFANG
Omfanget av statistikken felger retnings-

linjer trukket opp av FNs statistiske kommisjon.
Varene blir registrert etter det såkalte gene-
ralhandelsprinsippet. Forskjellen mellom spe-

sialhandelen og generalhandelen består vesentlig

i forskjellig behandling av varer som passerer

Norge via transittlager eller frilager. Etter

gjeldende retningslinjer blir direkte importerte

varer registrert på fortollingstidpunktet, mens

varer som kommer til landet via transittlager

eller frilager, blir tatt med i statistikken når

de blir lagt inn på slike lagre. Tilsvarende
blir utfdrsel fra slike lagre registrert i stati-

stikken.

Norsk statistikkområde omfattes av Norge
som fastland, den norske del av kontinental-

sokkelen og Svalbard med Jan Mayen og Bjdrndya.
InnfOrselen omfatter således de varer som

innfdres direkte til bruk her i landet og varer
som legges inn på transittlager eller frilager.

Innfdrsel av varer direkte til faste

installasjoner på den norske kontinentalsokkelen

er hittil ikke tatt med i statistikk over uten-
rikshandelen. Samlede anslag for denne importen
er imidlertid tatt inn i driftsregnskapet overfor
utlandet. Varer innfirt til sokkelen via norsk

tollsted blir registrert på vanlig måte.

Ustabilisert råolje blir fort i roir fra
norsk område til Storbritannia. Der blir den
bearbeidd til stabilisert råolje og forskjellige

våtgasskomponenter. En del av produktene blir

innfOrt til Norge og blir i statistikken regis-

trert som innfOrsel fra Storbritannia.

Varer innfOrt etter foredling blir tatt

med i statistikken til full verdi.

Inn f Or sel sstati stikk en
omfatter 	 i kk e 	fl gen de
ar er:

a. Varer i direkte transitt

b. Fiskefarteyers 	 og 	 fangstekspedisjoners
fangst under norsk flagg

C. 	Norske varer i uforandret stand i retur
til leveranddr (reklamasjoner o.1.) og
returemballasje

d. Erstatningsleveranser og gratis repara-
sjoner

e. Varer til reparasjon i Norge for utenlandsk
regning
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Varer til reparasjon i utlandet for norsk
regning og senere gjeninnfOrsel

Varer i retur etter reparasjon i Norge for
utenlands regning

Utenlandske varer i uforandret stand i
retur til leveranddr og returemballasje

Reisputstyr, flyttegods o.l.

Varer til eget bruk ved norske diplomatiske
stasjoner i utlandet

Krigsmateriell fra forsvaret i henhold til
militæravtaler

PrOver, reklamemateriell mv. av mindre
verdi

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

Monetært gull

Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempel-
merker o.l., gyldige i bestemmelseslandet;
papir forsynt med slike merker; penge-
sedler, aksjer, obligasjoner og liknende
verdipapirer; sjekkhefter og -blanketter

f. Varer i retur etter reparasjon 1 utlandet 	 g.
for norsk regning

g. Reiseutstyr, flyttegods o.l. 	 h.

h. 	 Varer bestemt for det kongelige hus eller
til bruk for andre lands offisielle
	 i .j.

representasjoner

i.J. Krigsmateriell til forsvaret i henhold til 	 k.
militæravtaler

k. 	 PrOver, gaver, reklamemateriell mv. av
mindre verdi 	 m .

1. 	 Monetært gull

111-..	 Gangbar mynt; ubrukte frimerker, stempel- 	 n.
merker o.1., gyldige i Norge; papir forsynt
med slike merker; pengesedler, aksjer,
obligasjoner og liknende verdipapirer;
sjekkhefter og -blanketter

n. Bunkers

o. Varer innfOrt til midlertidig bruk i sam-
svar med internasjonale overenskomster,
f.eks. lån, yrkesutstyr, transportmidler
i internasjonal trafikk, containere,
presse-, radio- og fjersynsutstyr til bruk
ved reportasjeoppdrag, utstyr til bruk ved
internasjonale arrangementer, varer til
demonstrasjon ved utstillinger og vare-
messer, instrumenter, apparater o.l. til
bruk ved vitenskapelige forsk, velferds-
	

4. DEFINISJONER
materiell til skip i internasjonal trafikk

o .

P.

q.

Utfdrselen omfatter utfOrsel av norske og

fremmede varer fra den frie omsetning og fra

transittlager og frilager. UtfOrselen omfatter

også rtiolje og gass levert direkte fra den norske
del av kontinentalsokkelen, basert på mengdeopp-

gaver fra Oljedirektoratet.

Varer utfOrt etter foredling inngår i

statistikken med full verdi.

UtfOrselsstatistikken
omfatter 	 ikke 	fl gende
varer:

a. Varer i direkte transitt
b. Varer fra tollpakkhus eller tollager  (ut-

Ursel fra transittlager eller frilager
blir tatt med)

c. Overfdringer av varer fra norsk fastland
til Svalbard eller Jan Mayen

d. Varer til midlertidig bruk (utstilling,
demonstrasjon, vitenskapelig bruk, lån,
yrkesutstyr, transportmidler i inter-
nasjonal trafikk, containere, presse-,
radio- og fjernsynsutstyr etc.) i inntil
12 måneder i utlandet og varer i retur
etter tilsvarende bruk i Norge

e. Varer i retur etter reklamasjon mot er-
statningsleveranser, varer i retur etter
gratis reparasjon (garanti) i Norge,
gratis erstatningsleveranser fra Norge,
gratis reparasjon (garanti) i utlandet
for gjeninnfOrsel til Norge

f. Varer til skip, luftfartdyer eller olje-
plattformer registrert i Norge i uten-
riksfart

4.1. Varegrupperingen 
I årene 1939-1952 bygde varegrupperingen på

'Minimum List of Commodities for International

Trade Statistics' utarbeidd av Folkeforbundets

ekspertkomité for ekonomisk statistikk. Fra 1963

ble 'Standard International Trade Classification'

(SITC) utgitt av FNs statistiske kontor, lagt til

grunn ved grupperingen. I 1961-1975 fdlges

SITC-Rev., i 1976-1987 SITC-Rev. 2 og fra 1988

SITC-Rev. 3. (Se Statistical Papers, Series M,

No. 34.) I SITC er varene gruppert etter bear-
beidingsnivå mot i HS etter materialets art.

Varene i SITC-Rev. 3 er fordelt på 10
varesektorer som videre er delt opp i 67 hoved-
grupper, 261 grupper, 1 033 undergrupper og 3 118

vareposter (en okning fra 1 832 i SITC-Rev. 2),

representert ved hhv. 1., 2., 3., 4. og 5. siffer

i varekoden. I denne norske utgaven er vare-
sektor 9 Varer og transaksjoner ikke klassifisert

annet sted ikke ytterligere oppdelt (hovedgrup-

pene 91, 93, 96 og 97).

Etter hver femsifret SITC-Rev. 3 varepost

er den motsvarende sekssifrede koden i HS Urt
opp i en særskilt kolonne.

PA samme mate som i HS er endringene i SITC
-Rev. 3 så omfattende at det er meget arbeids-
krevende A finne nOyaktige sammenhenger mellom

1987 og 1988. PA en- og tosiffernivå (varesek-

torer og hovedgrupper av varer) er det imidlertid
forholdsvis enkelt A sammenlikne statistikk for
de to årene.
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Fra 1988 fOlger den mest detaljerte vare-

grupoeringen den nye internasjonale toll- og

statistikkromenklatur„ Det harmoniserte system,
(HS), representert ved nær 5 000 sekssifrede

koder. De forste fire siffer angir oppdelingene

i tollnomenklaturen, de to neste star for inter-

nasjonale statistiske oppdelinger. Den videre

påbyggingen er nasjonal og kan variere fra land
til land. I den detaljerte norske nomenklatur,

som har en åttesifret vare- kode og er tatt inn
i tolltariffen, representerer sjuende siffer en

eventuell norsk tolloppdeling og åttende siffer

en ytterligere nasjonal statistikkoppdeling. Den
statistiske varefortegnelse foreligger også trykt

i serien Norges offisielle statistikk (NOS). Den

blir delt ut gratis og legges ved statistikkpub-

likasjonene Månedsstatistikk over utenrikshandel-

en og Arspublikasjonen Utenrikshandel, hefte I.

Statistisk varefortegnelse for utenriks-

handelen (basert på HS) inneholder på det mest

detaljerte nivå 6 300 varenummer. Dette er om
lag 1 300 flere enn Aret fdr.
4.2. Mengdetall 

Varer som er oppgitt med vekt, er regist-
rert med nettovekt. For innfdrte varer som for-

tolles etter vekt, vil det forekomme at enkelte

varer er fortollet med varens emballasje (særlig
matvarer i lufttett lukket emballasje). Tollta-

riffen med statistisk varefortegnelse viser også

hvilke varer som i tillegg til kg er registrert i
annen mengdeenhet. Statistikk blir publisert
etter begge mengdeenheter.

4.3. Verditall 

Verdien av innfdrselen er i statistikken
oppgitt cif og verdien av utfdrselen fob norsk

havn eller grensestasjon, eventuelt henholdsvis

cif og fob ved operasjonsområdet innenfor den

norske del av kontinentalsokkelen. Verdien av
norskprodusert olje eksportert fra oljefeltene i

Nordsjden beregnes ved hjelp av blant annet admi-
nistrativt fastsatte normpriser eller andre di-
rekte verdioppgaver. Priser på gass eksportert i

rdrledninger til St. Fergus og Emden, blir derfor

foreldpig anslått av SSB på grunnlag av tilgjen-

gelige data fra andre kilder, blant annet mot-
takerlandenes offisielle importstatistikk, pub-
liserte meldinger om transportkostnader for
naturgass og anslag på terminalkostnader (se også

punkt 2).

4.4. Landgruppering

Fdlgende definisjoner er brukt:
Opprinnelsesland (produksjonsland) er for

råvarer det land varen er frembrakt, og for bear-

beidde (herunder raffinerte) varer det land hvor

varen har fått den form den har ved innfdrselen.

For norskproduserte varer som er solgt til ut-
landet (og innfortollet der) og senere kjeipt

hjem, skal som opprinnelsesland (produksjons-

land) oppgis det land som varene er hjemfOrt fra.

Ompakking, sortering og blanding blir ikke regnet
som bearbeiding (unntatt blanding av te). Biler

satt sammen ved samlefabrikk blir regnet som

produsert i det land sammensetningen foregår.

Avsenderland er det land som en av frakt-
dokumentet i Norge kan se er det fOrste landet

som varen er sendt fra under den samme handels-
transaksjon mellom kjOper (importer) og selger

(eksportdr). At varens selger er i et annet land
enn avsenderlandet, er uten betydning. Det er

derfor ikke landet for fakturautsteder som . har
betydning for begrepet avsenderland, men avsen-

derlandet i transportdokumentet/fraktbrevet.

Omlasting underveis endrer ikke forholdet.

Bestemmelsesland er det land som på ut-
fOrselstidspunktet er det sist kjente land varen

er bestemt for, sendt direkte eller via annet

land uten mellomliggende handelstransaksjoner

der. Omlasting underveis endrer ikke forholdet.

Landkoden som nyttes på deklarasjonene

svarer til den bokstavkode som er utarbeidd av
Det internasjonale standardiseringsforbund (ISO).

I detaljdataene blir landopplysningene registrert
etter denne koden, men blir i noen grad slått
sammen ved utkjOring av statistikk. F.eks. om-

fatter Norge både fastlandet, den norske del av
kontinentalsokkelen, Svalbard og Jan Mayen (inkl.

BjOrnOya). I Månedsstatistikk over utenrikshan-

delen og en del andre tabeller nyttes fortsatt
den tidligere tresifrede landkode.

5. PUBLISERING AV STATISTIKK

Statistikk over utenrikshandelen blir

offentliggjort hver måned i SSBs serier Aktuell
statistikk (AS), i Statistisk ukehefte (SU), i

heftet Månedsstatistikk over utenrikshandelen
(MU) og i årspublikasjoner, for tiden ett hefte

med data gruppert etter den mest detaljerte vare-

nomenklatur (HS) som er tatt inn i tolltariffen

og et annet hefte der varene er gruppert etter
SITC-Rev. 3 (FNs handelsstatistiske nomenklatur).

Reparasjonshandelen holdes utenfor den ordinære

statistikken, men blir publisert særskilt

(verdien av reparasjonen tillagt transportkost-
nader).

Mot godtgjdrelse kan interesserte også

bestille spesialrapporter med statistikk for

enkeltvarer.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN OVER UTENRIKSHANDELEN

Oversikt over varesektorer og hovedgrupper

Vare- 	 Hoved-
sektor 	 gruppe

0
	

MATVARER OG LEVENDE DYR

00 Levende dyr, utenom de som er tatt med i hovedgruppe 03
01 KjOtt og kjOttvarer
02 Meierivarer og egg
03 Fisk (ikke sjipattedyr), krepsdyr, bldtdyr og virvelldse

sjddyr og tilberedninger av disse
04 Korn og kornvarer
05 Grdnnsaker og frukt
06 Sukker, sukkervarer og honning
07 Kaffe, te, kakao, krydderier og varer derav
08 Dyrefôr (unntatt umalt korn)
09 Forskjellige matvarer

1 	 DRIKKEVARER OG TOBAKK

11 Drikkevarer
12 Tobakk og tobakksvarer

2 	 RÅVARER, IKKE SPISELIGE, UNNTATT BRENSELSSTOFFER

21 Huder, skinn og pelsskinn, rå
22 Oljefri og oljeholdige frukter
23 Rågummi (herunder syntetisk og regenerert)
24 Tommer, trelast og kork
25 Papirmasse og papiravfall
26 Tekstilfibrer og avfall derav (ikke spunnet

eller vevd)
27 Rå gjddningsstoffer og rå mineraler, i.e.n.,

unntatt gjddsel under hovedgruppe 56
28 Malmer og avfall av metall
29 Animalske og vegetabilske råvarer, ikke ellers nevnt

3 	 BRENSELSSTOFFER, SMØREOLJER, ELEKTRISK STROM MV.

32 Kull, koks og briketter
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter
34 Gass, naturlig og tilvirket
35 Elektrisk strida)

4 	 ANIMALSKE OG VEGETABILSKE OLJER, FETT OG VOKS

41 Animalske oljer og fett
42 Fete vegetabilske oljer og fettstoffer, rå,

rensede eller fraksjonerte
43 Bearbeidde animalske og vegetabilske oljer, fett og

voks, uspiselige blandinger eller produkter av
animalske eller vegetabilske oljer og fett, i.e.n.



1 1

Vare- 	 Hoved-
sektor 	 gruppe

5 	 KJEMISKE PRODUKTER

51 Organiske kjemiske produkter
52 Uorganiske kjemiske produkter
53 Farge- og garvestoffer
54 Medisinske og farmasdytiske produkter
55 Flyktige oljer, resinoider, parfymestoffer,

toalett-, rengjdrings- og pussemidler
56 Kunstgjddsel
57 Plastråstoffer
58 Plast, halvfabrikata
59 Kjemiske produkter, ikke ellers nevnt

6 	 BEARBEIDDE VARER GRUPPERT HOVEDSAKELIG ETTER MATERIALE

61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn
62 Varer av gummi, i.e.n.
63 Varer av tre og kork (unntatt mdbler)
64 Papir og papp, varer av papirmasse, papir og papp
65 Tekstilgarn, tekstilstoffer, tekstilvarer

og liknende produkter, i.e.n.,
66 Varer av ikke-metalliske mineraler, i.e.n.
67 Jern og stål
68 Metaller, unntatt jern og stål
69 Varer av metaller, i.e.n.

7 	 MASKINER OG TRANSPORTMIDLER

71 Kraftmaskiner og -utstyr
72 Maskiner for spesielle industrier
73 Metallbearbeidingsmaskiner
74 Andre industrimaskiner og -utstyr, i.e.n.
75 Kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr
76 Telekommunikasjonsapparater og utstyr for opptak

og gjengivelse av lyd
77 Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n.
78 Kjørettler for veg
79 Andre transportmidler

8 	 FORSKJELLIGE FERDIGE VARER

81 Prefabrikerte bygninger; sanitær-, varme- og
lysutstyr, i.e.n.

82 Mdbler og deler dertil
83 Reiseeffekter, vesker og liknende
84 Klær og tilbehdr til klær
85 Fotty
87 Vitenskapelige og tekniske instrumenter og

apparater, i.e.n.
88 Fotografiske og optiske artikler, i.e.n.; ur
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.

9	 VARER OG TRANSAKSJONER, IKKE GRUPPERT ANDRE STEDER I SITC

91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert

etter art
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige

betalingsmidler
97 Gull, ikke-monetært (unntatt gullmalm og

konsentrater)
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INTERNASJONAL STANDARD FOR VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN OVER UTENRIKSHANDELEN (SITC-Rev.3).'
Varesektorer, hovedgrupper, grupper, undergrupper og vareposter

SITC-
Rev.3

012.3 Kjøtt og spiselig slakteavfall av
fjærfe som hører under undergruppe
001.4, ferskt, kjølt eller fryst

012.31 Fjærfe, ikke oppdelt, ferskt eller
kjølt

012.32 Fjærfe, ikke oppdelt, fryst

012.33 Fettlever av gjess eller ender,
ferskt eller kjølt

012.34 Kjøttstykker og slakteavfall av
fjærfe (herunder lever), ferskt

012.35 Kjøttstykker og slakteavfall av
fjærfe (unntatt lever), fryst

012.36 Lever av fjærfe, fryst

012.4 Kjøtt av hester, esler, muldyr
eller mulesler, ferskt, kjølt
eller fryst

012.5 Spiselig slakteavfall av storfe,
svin, sauer, geiter, hester,
muldyr eller mulesler, ferskt,
kjølt eller fryst

012.51 - av storfe, ferskt eller kjølt
012.52 - av storfe, fryst

012.53 - av svin, ferskt eller kjølt
012.54 - av svin, fryst

012.55 - av sauer, geiter, hester, esler,
muldyr eller mulesler, ferskt
eller kjølt

012.56 - av sauer, geiter, hester, esler,
muldyr eller mulesler, fryst

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

012.91 Kjøtt og spiselig slakteavfall av
kaniner og harer

012.92 Froskelår
012.93 Snegler (andre enn sjøsnegler)
012.99 Annet kjøtt og spiselig slakte-

avfall, ferskt, kjølt eller fryst

SITC- 	 HS-
Rev.3
	

kode

SEKTOR O. MATVARER OG LEVENDE DYR

HOVEDGRUPPE 00. LEVENDE DYR UTENOM
DE SOM ER TATT MED I HOVEDGRUPPE 03

001 	 LEVENDE DYR UTENOM DE SOM ER TATT
MED I HOVEDGRUPPE 03

001.1 Storfe, levende 	 01.02

001.11 Renrasede avlsdyr 	 0102.10
001.19 Andre 	 0102.90

001.2 Sauer og geiter, levende 	 01.04
001.21 Sauer, levende 	 0104.10
001.22 Geiter, levende 	 0104.20

001.3 Svin, levende 	 01.03

001.31 Renrasede avlsdyr 	 0103.10
001.39 Andre
	

0103.91,
0103.92

001.4 Fjærfe, levende (dvs. fugler av
	

01.05
arten gallus domesticus, ender,
gjess, kalkuner og perlehøns)

001.41 Vekt ikke over 185 g	 0105.11,
0105.19

001.49 Vekt over 185 g 0105.91,
0105.99

001.5 Hester, esler, muldyr og mulesler, 01.01
levende

001.51 Hester 	 0101.11,
0101.19

001.52 Esler, muldyr og mulesler
	

0101.20

001.9 Levende dyr, i.e.n. 	 0106.00

NOVEOGRUPPE 01. LJOTT OG LJOTT-
VARER

HS-
	kode 

02.07

0207.10

0207.21-
0207.23
0207.31

0207.39

0207.41-
0207.43
0207.50

0205.00

02.06

0206.10
0206.21-
0206.29
0206.30
0206.41,
0206.49
0206.80

0206.90

0208.10

0208.20
0307.60
0208.90

02.10
011 	 KJØTT AV STORFE, FERSKT, KJØLT

ELLER FRYST

011.1 Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt 02.01
011.11 - med bein

011.12 - utbeinet

011.2 Kjott av storfe, fryst
011.21 - med bein

011.22 - utbeinet

012 	 ANNET KJØTT OG SPISELIG SLAKTEAVFALL,
FERSKT, KJØLT ELLER FRYST (UNNTATT
KJØTT OG SLAKTEAVFALL UEGNET TIL
MENNESKEFØDE)

012.1 Kjstt av sauer og geiter, ferskt, 	 02.04
kjølt eller fryst

012.11 Kjøtt av sauer, ferskt eller kjølt 0204.10-
0204.23

012.12 Kjstt av sauer, fryst 	 0204.30-
0204.43

012.13 Kjøtt av geiter, ferskt, kjølt
	

0204.50
eller fryst

012.2 Kjøtt av svin, ferskt, kjølt eller 02.03
frYst

012.21 Kjøtt av svin, ferskt eller kjølt 	 0203.11-
0203.19

012.22 Kjøtt av svin, fryst 	 0203.21-
0203.29

016 	 KJØTT OG SPISELIG SLAKTEAVFALL,
SALTET, I SALTLAKE, TØRKET ELLER
RØYKT; SPISELIG MEL AV KJØTT ELLER
SLAKTEAVFALL

016.1 Bacon, skinke og annet tørket,
saltet eller røykt kjøtt av svin

016.11 Skinker, boger og stykker derav, 	 0210.11
med bein

016.12 Bukflesk (bacon) og stykker derav 	 0210.12
016.19 Annet 	 0210.19

016.8 Kjøtt og spiselig slakteavfall,
unntatt kjøtt av svin, saltet, i
saltlake, tørket eller røykt;
spiselig mel av kjøtt eller
slakteavfall

016.81 Kjøtt av storfe
	

0210.20
016.89 Annet, herunder spiselig mel

	
0210.90

av kjøtt eller slakteavfall

017 	 KJØTT AV SPISELIG SLAKTEAVFALL,
TILBEREDT ELLER KONSERVERT, I.E.N.

017.1 Ekstrakter og safter av kjøtt, 	 1603.00
fisk eller kreps, bløtdyr eller
virvelløse vanndyr

017.2 Pølser og liknende produkter av
	

1601.00
kjøtt, slakteavfall eller blod;
tilberedt mat basert på disse
produktene

0201.10,
0201.20
0201.30

02.02

0202.10,
0202.20
0202.30

017.3 Lever av alle slags dyr, til- 	 1602.20
beredt eller konservert, i.e.n.
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017.4 Kjøtt og slakteavfall (unntatt 	 1602.31, 	 024 	 OST OG OSTEMASSE
	

04.06
lever) av fjærfe under undergruppe 1602.39
001.4, tilberedt eller konservert, 	 024.1 Revet ost eller ostepulver, alle

	
0406.20

i.e.n. 	 slag

017.5 Kjøtt og slakteavfall (unntatt
lever) av svin, tilberedt eller
konservert, i.e.n.

024.2 Smelteost, ikke revet eller som
ostepulver

1602.41-
1602.49

1602.50017.6 Kjøtt og slakteavfall (unntatt
lever) av storfe, tilberedt eller
konservert, i.e.n.

017.9 Annet tilberedt eller konservert 	 1602.90
kjøtt eller slakteavfall (herunder
blodmat fra alle slag dyr)

024.3 Muggost

024.9 Annen ost; ostemasse

024.91 Fersk ost (herunder mysost) ikke
gjæret og ostemasse

024.99 Annet

0406.30

0406.40

0406.10

0406.90

HOVEDGRUPPE 02. MEIERIVARER OG
EGG

022 	 MELK OG FLOTE OG MELKEPRODUKTER
UNNTATT SMØR ELLER OST

022.1 Melk (herunder skummet melk) og 	 04.01
fløte, ikke konsentrert eller
tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff

022.11 Melk som inneholder høyst 1 vekt- 	 0401.10
prosent fett

022.12 Melk og fløte som inneholder over 0401.20
1 vektprosent, men ikke over 6 vekt-
prosent fett

022.13 Fløte som inneholder over 6 vekt- 	 0401.30
prosent fett

022.2 Melk og fløte, konsentrert eller
	

04.02
tilsatt sukker eller annet sot-
ningsstoff

022.21 Melk, i fast form, som inneholder
	

0402.10
høyst 1,5 vektprosent fett

022.22 Melk og flote, i fast form, som
	

0402.21,
inneholder over 1,5 vektprosent

	
0402.29

fett
022.23 Melk og flote, ikke fast form, 	 0402.91

ikke tilsatt sukker eller annet
søtningsstoff

022.24 Melk og flote, ikke fast form, 	 0402.99
tilsatt sukker eller annet søt-
ningsstoff

022.3 Yoghurt; kjernemelk, kulturmelk,
gjæret eller syrnet melk og fløte;
iskrem

022.31 Yoghurt, også konsentrert, med 	 0403.10
eller uten tilsetning av sukker
eller annet søtningsstoff eller
smaksstoff eller med innhold av
frukt eller kakao

022.32 Kjernemelk, kulturmelk og rømme, 	 0403.90
kefir og annen gjæret eller syrnet
melk, også konsentrert, med eller
uten tilsetning av sukker eller
annet søtningsstoff eller smaks-
stoff eller med innhold av frukt
eller kakao

022.33 Iskrem og annen spiselig is med 	 2105.00
eller uten tilsetning av kakao

022.4 Myse; produkter som består av 	 04.04
naturlige melkebestanddeler, i.e.n.

022.41 Myse 	 0404.10
022.49 Produkter som består av naturlige 0404.90

melkebestanddeler, i.e.n.

023 	 SMØR OG ANNET FETT SAMT OLJER
FREMSTILT AV MELK

023.0 Smør og annet fett samt oljer 	 0405.00
fremstilt av melk

025 	 FUGLEEGG OG EGGEPLOMMER, FRISKE,
TØRKEDE ELLER KONSERVERT PA ANNEN
MATE, OGSÅ MED TILSETNING AV
SØTNINGSSTOFF; EGGEHVITE

025.1 Fugleegg, med skall, friske, kon- 	 0407.00
serverte eller fryste

025.2 Fugleegg, uten skall, og egge- 	 04.08
plommer

025.21 Fugleegg, uten skall, og egge-
	 0408.11,

plommer, tørkede
	

0408.91
025.22 Fugleegg, uten skall, og egge-

	 0408.19,
plommer, ellers
	

0408.99

025.3 Eggehvitestoffer 	 3502.10

HOVEDGRUPPE 03. FISK (IKKE SJØ-
PATTEDYR), KREPSDYR, BLØTDYR OG
VIRVELLØSE 'SJØDYR OG
TILBEREDNINGER AV DISSE

034 	 FISK, FERSK (LEVENDE ELLER DOD),
Gat ELLER FRYST

034.1 Fisk, fersk (levende eller død)
eller kjølt (unntatt fileter og
annet fiskekjøtt)

034.11 Fisk, levende 	 03.01
034.12 Laksefisk, fersk eller kjølt 	 0302.11-

(unntatt leVer og rogn) 	 0302.19
034.13 Flyndre, forsk eller kjølt 	 0302.21-

(unntatt leier og rogn) 	 0302.29
034.14 Makre1lstør4je (tunfisk), flyve- 	 0302.31-

fisk eller:stripet bonitt, fersk 	 0302.39
eller kjølt unntatt lever og rogn)

034.15 Sild, sardiner, sardinella, 	 0302.40,
brisling, fersk eller kjølt 	 0302.61
(unntatt lever og rogn)

034.16 Torsk, fersk eller kjølt (unntatt 	 0302.50
lever og rogn)

034.17 Makrell (makrellfisk), fersk eller 0302.64
kjølt

034.18 Annen fisk; fersk eller kjølt
	

0302.62,
(unntatt lever og rogn)

	
0302.63,
0302.65-
0302.69

034.19 Lever og rogn, fersk eller kjølt
	

0302.70

034.2 Fisk, fryX (unntatt fileter og
	

03.03
annet fiskekjøtt

034.21 Laksefisk ;,fryst Wnntatt lever
	

0303.10-
og rogn)
	

0303.29
034.22 Flyndre, fryst (unntatt lever
	

0303.31-
og rogn)
	

0303.39
034.23 Tunfisk, flyvefisk eller stripet

	
0303.41-

bonitt, fryst (unntatt lever og
	

0303.49
rogn)

034.24 Sild, sardiner, sardinella, 	 0303.50,
brisling, fryst (unntatt lever
	

0303.71
og rogn)

034.25 Torsk, fryst (unntatt lever og
	

0303.60
rogn)

034.26 Makrell makrellfisk), fryst
	

0303.74
(unntatt lever og rogn)
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0303.78

0303.72,
0303.73,
0303.75,
0303.76,
0303.77,
0303.79
0303.80

0304.20

0304.10

0304.90

16.04

1604.11

1604.12,
1604.13

1604.14

1604.15

1604.16,
1604.19
1604.20

1604.30

034.27 Lysing, fryst (unntatt lever
og rogn)

034.28 Annen fisk, fryst (unntatt lever
og rogn)

034.29 Lever og rogn, fryst

034.4 Fiskefileter, fryst

034.5 Fiskefileter, ferske eller kjølte,
og annet fiskekjøtt (også opp-
hakket), ferskt, kjølt eller fryst

034.51 Fiskefileter og annet fiskekjøtt,
ferske eller kjølte

034.55 Fiskekjøtt (unntatt fileter),
frYst

037.1 Fisk, tilberedt eller konservert,
i.e.n., kaviar og kaviaretter-
likninger tilberedt av fiskeegg

037.11 Laks, hel eller i stykker,, men
ikke opphakket

037.12 Sild, sardiner, sardinella og
brisling, hel eller i stykker,
men ikke opphakket

037.13 Tunfisk, flyvefisk og atlantisk
bonitt, hel eller i stykker, men
ikke opphakket

037.14 Makrell, hel eller i stykker,
men ikke opphakket

037.15 Annen fisk, hel eller i stykker,
men ikke opphakket

037.16 Annen fisk, tilberedt eller
konservert, i.e.n.

037.17 Kaviar og kaviaretterlikninger,
tilberedt av fiskeegg

035 	 FISK, TØRKET, SALTET ELLER I SALT- 03.05
LAKE; RØYKT FISK

035.1 Fisk, tørket, saltet eller i
saltlake, ikke mykt

035.11 Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac,
Gadus macrocephalus, ikke
fileter), tørket, ogsa saltet

035.12 Fileter, tørket, saltet eller i
saltlake

035.13 Fisk, tørket, også saltet,
i.e.n.

037.2 Krepsdyr, bløtdyr og andre virvel- 16.05
løse sjødyr, tilberedt eller
konservert, i.e.n.

037.21 Krepsdyr, tilberedt eller 	 1605.10-
konservert, i.e.n. 	 1605.40

037.22 Bløtdyr og andre virvelløse sjødyr, 1605.90
tilberedt eller konservert, i.e.n.

HOVEDGRUPPE 04. KORN OG
KORNVARER

0305.51

0305.30

0305.59

041 	 HVETE (HERUNDER TRITICUM SPELTA), 	 10.01
UMALT

0305.62

0305.63
0305.61,
0305.69

0305.41-
0305.49

0305.20

0305.10

0306.13
0306.11,
0306.12,
0306.14,
0306.19

0306.21-
0306.29

0307.10
0307.41,
0307.51

88:i:
0307.49,
0307.59

0307.29,
0307.39,
0307.99

035.2 Saltet fisk men ikke tørket eller
røykt og fisk i saltlake

035.21 Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac,
GadOs macrocephalus)

035.22 Ansjos
035.29 Annen fisk

035.3 Fisk (herunder fileter), røykt

035.4 Fiskelever og rogn, tørket, røykt,
saltet eller i saltlake

035.5 Fiskemel egnet til menneskeføde

036 	 KREPSDYR, BLØTDYR OG VIRVELLØSE
SJØDYR, OGSA MED SKALL, FERSKE,
KJØLTE, FRYSTE, TØRKEDE, SALTEDE
ELLER I SALTLAKE; KREPSDYR, MED
SKALL, KOKTE

036.1 Krepsdyr, fryste

036.11 Reker, fryste
036.19 Andre krepsdyr, fryste

036.2 Krepsdyr,.ikke fryste

036.3 Bløtdyr II virvelløse sjødyr,
ferske, 	 elte, fryste, tørkede,
saltede e ler i saltlake

036.31 østers
036.33 Blekksprut, tiarmet eller åtte-

armet, ferske eller kjelte
036.35 Andre bløtdyr og virvelløse sjødyr,

ferske eller kjelte

036.37 Blekksprut, tiarmet eller åtte-
armet, fryste, tørkede, saltede
eller i saltlake

036.39 Andre bløtdyr og virvelløse
sjø4yr, fryste, tørkede, saltede
eller i saltlake

037 	 FISK, KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE
VIRVELLØSE SJØDYR, TILBEREDT
ELLER KONSERVERT, I.E.N.

041.1 Durumhvete, umalt

041.2 Annen hvete (herunder Triticum
spelta), malt

042 	 RIS

042.1 Uavskallet ris ("paddy" eller
'rough

042.2 Avskallet ris, ikke videre til-
beredt (naturris)

042.3 Ris, halv- eller helslipt, også
polert, glassert, forvellet eller
dampbehandlet (herunder bruddris)

042.31 Ris, halv- eller helslipt, også
polert, glassert, forvellet eller
dampbehandlet (unntatt bruddris)

042.32 Bruddris

043 	 BYGG, UMALT

043.0 Bygg, umalt

044
	

MAIS (UNNTATT SUKKERMAIS), UMALT

044.1 Såkorn

044.9 Annet

045 	 ANNET KORN, UMALT

045.1 Rug, umalt

045.2 Havre, umalt

045.3 Durra, umalt

045.9 Bokhvete, hirse, kanarifro og
annet korn, umalt, i.e.n.

045.91 Hirse, umalt
045.92 Bokhvete, Umalt
045.93 Kanarifro, umalt
045.99 Korn, umalt, i.e.n.

1001.10

1001.90

10.06

1006.10

1006.20

1006.30

1006.40

1003.00

10.05

1005.10

1005.90

1002.00

1004.00

1007.00

10.08

1008.20
1008.10
1008.30
1008.90
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054.2 Bel9frukter, tørkede, uten skall, 	 07.13
ogsa skrelte eller splittede

054.21 Erter
054.22 Bukkeerter
054.23 Bønner, unntatt bønnevikker og

hestebønner
054.24 Linser
054.25 Bønnevikker og hestebonner
054.29 Annet

054.4 Tomater, friske eller kjente

054.5 Andre friske eller kjølte grønn-
saker

054.51 Kepaløk og sjalottløk, friske
eller kjelte

054.52 Hvitløk, purre og andre loksiag

054.53 Hodekål, blomkål og liknende
spiselig kål, frisk eller kjølt

054.54 Salat og sikori (herunder
endivie), frisk eller kjølt

054.55 Gulrøtter, neper, rødbeter, havre- 07.06
rotter, knollselleri, reddiker og
liknende spiselige røtter, friske
eller kjølte

054.56 Slangeagurker og sylteagurker,
friske eller kjølte

054.57 Belgfrukter, friske eller kjoite
054.58 Sopp og trøfler

054.59 Andre grønnsaker, friske eller
kjølte

054.6 Grønnsaker (også dampkokte eller
kokte i vann), fnyste

054.61 Sukkermais
054.69 Andre grønnsaker og grønnsak-

blandinger

054.7 Grønnsaker, midlertidig konser-
verte (f.eks. med svoveldioksid-
gass, i saltlake, i svovelsyrling-
vann eller i andre konserverende
oppløsninger), men utjenlige til
direkte forbruk i den foreliggende
tilstand

Grønnsakprodukter, røtter eg
knoller, hovedsakelig til
menneskeføde, i.e.n., friske
eller tørkede

Maniok (kaspva), frisk eller 	 0714.10
tørket, ogsa oppdelte eller i
form av pelleter
Arrow- og salepprot, jordskokker, 	 0714.20,
søtpoteter og liknende rotter og 	 0714.90
knoller (unntatt maniok) med høyt
stivelses- eller inulininnhold,
friske eller tørkede, også
oppdelte eller i form av pelleter;
sagomarg
Humleknopper og humlemel 	 12.10
Steiner og kjerner av aprikos, 	 1212.30
fersken eller plommer, friske
eller tørkede, også malte
Sukkerbeter, friske eller 	 1212.91
tørkede, også malte
Sukkerrør, friske eller tørkede, 	 1212.92
også malte
Vegetabilske produkter hoved- 	 1212.10,
sakelig til menneskeføde, i.e.n. 	 1212.99

GRØNNSAKER, ROTTER OG KNOLLER,
TILBEREDT ELLER KONSERVERT,
I.E.N.

056.1 Grønnsaker, tørkede (unntatt
belgfrukter), hele, oppdelte,
skivede, knuste eller pulveri-
serte, men ikke videre tilberedte

056.11 Poteter, også oppdelte og skivede,
men ikke videre tilberedte

056.12 Kepaløk
056.13 Sopper og trøfler
056.19 Andre grønnsaker; grønnsak-

blandinger

07.12

0712.10

0712.20
0712.30
0712.90

0707.00

07.08
0709.51,
0709.52
0709.10-
0709.40,
0709.60-
0709.90

07.10

0710.40
0710.10-
0710.30,
0710.80,
0710.90

07.11

054.8

054.81

054.83

054.84
054.85

054.87

054.88

054.89

056

0713.10
0713.20
0713.31-
0713.39
0713.40
0713.50
0713.90

0702.00

0703.10

0703.20,
0703.90
07.04

07.05

1 0

SITC-
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046 	 GROVMALT OG FINMALT MEL AV
HVETE OG BLANDINGER AV HVETE
OG RUG

046.1 Finmalt mel av hvete eller
blandinger av hvete og rug

046.2 Gryn og grovmalt mel og pelleter
av hvete

047 	 ANNET KORN, GROVMALT OG FINMALT

047.1 Finmalt mel (unntatt av hvete
eller blandinger av hvete og rug)

047.11 Maismel
047.19 Annet

047.2 Gryn, grovt mel og pelleter av korn
(unntatt av hvete)

047.21 Gryn og grovt mel av mais
047.22 Gryn og grovt mel av annet korn

047.29 Pelleter av korn, unntatt av hvete

048 	 KORNPRODUKTER OG MEL- ELLER
STIVELSESPRODUKTER AV FRUKT ELLER
GRØNNSAKER

048.1 Korn, bearbeidingsmåte ikke
spesifisert annet sted (herunder
frokostblandinger)

Neringsmidler tilberedt ved opp-
usting eller steking av korn
eller kornprodukter (f.eks.
'corn flakes")
Korn, unntatt mais, i form av
gryn, forkokt eller til-
beredt på annen måte
Korn, valset eller bearbeidd
til flak, unntatt ris som horer
under undergruppe 042.3
Annet bearbeidd korn (f.eks.
avskallet, bearbeidd til perlegryn,
snittet eller grovmalt)
Kornkimer, hele, valsede, bear-
beidde til flak eller malte

Malt, også rostet (herunder
maltmel)

Makaroni, spaghetti og liknende 	 1902.11,
produkter (ukokt pasta, ikke fylt 	 1902.19
eller tilberedt på annen måte)

048.4 Breid, kaker, kjeks og annet bak- 	 19.05
verk, også med innhold av kakao;
alterbrød, tomme kapsler til farma-
søytisk bruk, forseglingsoblater
og liknende produkter

048.41 Knekkebrød, kavring, ristet brød 	 1905.10,
og liknende produkter 	 1905.40

048.42 Søte kjeks, vafler og vaffel- 	 1905.20,
kjeks, honningkaker og liknende 	 1905.30

048.49 Annet 	 1905.90

048.5 Blandinger og deiger til frem- 	 1901.20
stilling av bakverk som horer
under undergruppe 048.4

4040GRUPPE OS. GRØNNSAKER OG
FRUKT

054 	 GRØNNSAKER, FRISKE, KJØLTE, FRYSTE
ELLER MIDLERTIDIG KONSERVERTE (HER-
UNDER TØRKEDE BELGFRUKTER), ROTTER,
KNOLLER OG ANDRE SPISELIGE GRØNN-
SAKPRODUKTER, I.E.N., FRISKE ELLER
TØRKEDE

054.1 Poteter, friske eller kjølte 	 07.01

HS-
kode

1101.00

1103.11,
1103.21

048.11

048.12

048.13

048.14

048.15

048.2

048.3

11.02

1102.20
1102.10,
1102.30,
1102.90

1103.13
1103.12,
1103.14,
1103.19
1103.29

1904.10

1904.90

1104.11-
1104,19

1104.21-
1104.29

1104.30

11.07



Andre sitrusfrukter, friske eller
tørkede

Sitroner og limefrukter, friske
eller tørkede
Grapefrukt, friske eller torkede
Sitrusfrukter, i.e.n., friske
eller torkede

057.2

057.21

057.22
057.29

057.3 Bananer (herunder pisanger .

friske eller tørkede

057.4 Epler, friske

057.5 Vindruer, friske eller torkede

057.51 Vindruer, friske
057.52 Vindruer, tørkede (rosiner)

057.6 Fikener. friske eller tørkede

057.e).S
05;.36 f==i4 e..
07.(17

:57.;8

t4rkeda
' ,r '.:.3r%ede
j.s 1, 1g ,.:'s 79
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056.4

056.41
056.42
056.45

056.46

056.47

056.48

056.6

056.61

056.69

056.7

056.71

056.72

056.73

056.74

056.75

056.76

056.77
056.79

057

057.1

057.11
057.12

ns

1105.1u
1105.20
1903,00

1106.10

1106.20

1106.30

2004.

2004,10

203400

20,01

2002.10

2002..»(,)

2003:

2U'0 2

2005.,
2005.40,
2005_
)005_
2005.60.
2005.70
;?A5.

0805.10
0805.20

680:6.10

08.06

0806.10
0806.20

0804.20

T

EZ4%

057.7 	 netr Curnta .r.t
friske eller tørkede,

ogs1 med

057.;i
057.72 id;r34„..1
057..73 
57.74 Ma;idlo'

057.75 Hass?

057.ai
067.79 Spiseli9e !Plotter (unntatt mate-

blanenger), friske eller torkede,
med eller uten skall

057.9 Frukt, fris%e eller ttrkede, 1.e.n.

057.91 Mel 	 vannmeloner)
.og

057.92 Pærer 	k1e, fiske
0,5793 	 4.1: n., friske

0,.;7 91 F .̂ ...* 	 r„ og
r. av Plotter

fr7 4"' 	 frlk-s;er som horer
under gruppe 057

058 	 FRUKTER, TILBEREDT ELLER KON-
AW: -	FRA SAFTER)

058.1 .Syltety, fruk1.411e, marmelade,
samt p..r'ö i.y.; pesta av frukter
ei4r netter. fremstilt ved

ogsS tilsatt sukker
sot ,! 4 rTsstoff, ikke

6 di 	 ;:,71;g1r7-..e produkter

1"". • 1.1:c
; 4:',Pr; av sitrusfrukter

058.21 f kts og noter midlertidig
kGrsemsrte kf.eks. med svoirel-
0.0.4 .: 6gass, 	 sAltlake, i svovel-
syr;IPlvenn eller i andre konser-
vervnoq opplasninger), men utjen-

,...,„

	058i9 Frukter,	 .-Anc;re spiselige
7,11=n1tedeler t.11 ,;v.efite eller

:43%”::il mite, 	 1,e.n.,
r F:r7.4't

	058.92 tetter,	 14,s'ter simt andre

	

kjerfier 	 ';.!lbere-lte eller
konserm-te, i.e.!

058.93 Aram
368.94 Sitrus .Frukter

Mel og flak av poteter, frukt og
grønnsaker, i.e.n. (herunder
sago og tapioka)

Mel av poteter
Flak av poteter
Tapioka og tapiokaerstatninger
fremstilt av stivelse, i form av
flak, gryn, perler, siktemel eller
liknende
Mel av tørkede belgfrukter som
hewer under undergruppe 054.2
Mel av sago, røtter eller knoller
som hører under varepostene
054.81 og 054.83
Mel og pulver av produkter som
hører under gruppe 057

Grønnsaker, tilberedte eller
konserverte på annen måte enn
med eddik eller eddiksyre,
i.e.n., fryste

Poteter, tilberedte eller
konserverte på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre, fryste
Andre grønnsaker og grønnsak
blandinger tilberedte eller
konserverte på annen måte enn med
eddik eller eddiksyre, fryste

Grønnsaker, tilberedte eller
konserverte, i.e.n.

Grønnsaker, frukter. netter og
andre spiselige piantedeler, ti . -
beredte eller konserverte med eddik
eller eddiksyre
Tomater. tilberedte,eller kon-
serverte pa annen mate enn med
eddik eller eddiksyre. hele eller
i stykker
Tomater t tilberelte eller konser-
verte pa annen mate enn med eddik
eller eddiksyre, 1.e.n.
Sopp og trelr, tilberedte c: lier
konserverte pa annen måte enr meq
eddik eller eddiksyre
"Sauerkraut% tilberedt eller
konservert pa annen mate enn med
eddik eller eddiksyre, ikke fryst
Poteter, tilberedte eller kon9r.
verte pa annen måte enn med edd7k
eller eddiksyre, ikke fryste
Sukkermais
Andre grønnsaker, tilb2redte c.ler
konserverte på annen mate enn med
eddik eller eddiksyre, ikke fryste

FRUKTER OG NØTTER, UNNTATT OWE -
UTTER, PRISKE ELLER TORNEDE

Appelsiner, mandariner, klemen-
tiner og liknende krysninger (11 ,/
sitrusfrukter, friske eller
tørkede

Appelsiner, friske eller trede
Mandariner (herunder tangeriner
o9 satsumas), klementiner,
wilkings og liknende krysnlnger
av sitrusfrukter, friske ei e"
tørkede

kede

_

IrodP

0801.20
0801 30
0802./1,

0802.12
0802 .21,
6802.22
U802.3 I,
0802.32
0802.40

0302.50
0802.90

08.07

0808.20
08.09
OK0.10-
01J.40
0804.30
0804.10
0.804.40,
0504.50
0210.90

08.13

.).00791,

2007.99

08.12

1 4 .00

JP,L,10

?008.19

2008. 2 0
2008,30

SW$
melover t friske, fryste, tarkede
olier midiertid4v konserverte i
saIllah:, i svovelsyriingvann eller
i er, circi 	 oppisninger

FrviCe7 . oí nouer, ogsl dampkokte 08.11
eller koKte 	 vann, fryste, også
ti's3tt stocker eller annet
setningsvtoff

058.31 Jerdbxr
058.32 Brir. ,Merneiw', mrizr,

logpnbir, iqN1b1Pt, !wit eller re
rips zç , . ki'Ttar

39 Aret
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058.95 Aprikoser, kirsebær og ferskener 	 2008.50-
2008.70

058.96 Frukter eller spiselige plante- 	 2008.40,
deler, tilberedte eller konser- 	 2008.80,
verte, i.e.n. 	 2008.91,

2008.99
058.97 Blandinger av frukter eller andre 	 2008.92

spiselige plantedeler, tilberedte
eller konserverte, i.e.n.

059 	 FRUKTSAFTER (HERUNDER DRUEMOST) 	 20.09
OG GRØNNSAKSAFTER, UGJÆREDE OG
ALKOHOLFRIE, OGSÅ TILSATT SUKKER
ELLER ANNET SØTNINGSSTOFF

059.1 Appelsinsaft
	

2009.11,
2009.19

059.2 Grapefruktsaft
	

2009.20

059.3 Safter av andre sitrusfrukter
	

2009.30

059.9 Safter av andre frukter (unntatt
sitrusfrukter) eller grønnsaker;
saftblandinger av frukter eller
grønnsaker

059.91 Ananassaft
	

2009.40
059.92 Tomatsaft
	

2009.50
059.93 Druesaft (herunder druemost)

	
2009.60

059.94 Eplesaft
	

2009.70
059.95 Saft av andre frukter eller

	
2009.80

grønnsaker
059.96 Saftblandinger av frukter eller 	 2009.90

grønnsaker

HOVEDGRUPPE 06. SUKKER,
SUKKERVARER OG HONNING

061 	 SUKKER, MELASSE OG HONNING

061.1 Rør- og betesukker, rå, i fast
form, uten tilsetning av smaks-
eller fargestoffer

061.11 Rorsukker, råsukker
	

1701.11
061.12 Betesukker, råsukker

	
1701.12

061.2 Annet bete- og rørsukker og kjemisk
ren sakkarose i fast form

061.21 Rør- og betesukker med tilsetning 	 1701.91
av smaks- eller fargestoffer

061.29 Annet rør- og betesukker 	 1701.99

061.5 Melasse fremstilt ved utvinning
	

17.03
eller raffinering av sukker

061.51 Melasse av rørsukker 	 1703.10
061.59 Melasse av betesukker og annen

	
1703.90

melasse (f.eks. melasse av mais)
fremstilt ved utvinning eller
raffinering av sukker

061.6 Naturlig honning 	 0409.00

061.9 Annet sukker (herunder ren
	

17.02
laktose, maltose, glukose og
fruktose), i fast form; sirup og
andre sukkeroppløsninger uten
tilsetninger av smaks- eller farge-
stoffer; kunsthonning (også blandet
med naturlig honning); karamell

061.91 Laktose og laktosesirup
	

1702.10
061.92 Lønnesukker og lonnesirup 	 1702.20
061.93 Glukose (druesukker) og glukose- 	 1702.30

sirup, uten innhold av fruktose
eller som i tørr tilstand inne-
holder mindre enn 20 vektprosent
fruktose

SITC-
Rev.3

061.94 Glukose og glukosesirup, som i
tørr tilstand inneholder minst 20
vektprosent, men mindre enn 50
vektprosent fruktose

061.95 Ren fruktose
061.96 Annen fruktose og fruktosesirup,

som i tørr tilstand inneholder mer
enn 50 vektprosent fruktose

061.99 Annet (herunder invertsukker)

062 	 SUKKERVARER

062.1 Frukter, nøtter, fruktskall og
andre plantedeler, kandiserte
eller på liknende måte tilberedte
med sukker (tørkede, glasserte)

062.2 Sukkervarer (herunder hvit
sjokolade), uten innhold av kakao

062.21 Tyggegummi, også overtrukket med
sukker

062.29 Annet

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

071 	 KAFFE OG KAFFEERSTATNINGER

071.1 Kaffe, ubrent, også koffeinfri;
skall og hinner av kaffe

071.11 Kaffe, ubrent, koffeinholdig
071.12 Kaffe, ubrent, koffeinfri
071.13 Skall og hinner av kaffe

071.2 Kaffe, brent

071.3 Ekstrakter, essenser og konsen-
trater av kaffe, og varer frem-
stilt på basis av disse produkter,
eller på basis av kaffe; kaffe-
erstatninger samt ekstrakter,
essenser og konsentrater derav

071.31 Ekstrakter, essenser og konsen-
trater av kaffe, og varer frem-
stilt på basis av disse produkter,
eller på basis av kaffe

071.32 Kaffeerstatninger, med innhold
av kaffe

071.33 Brente sikorirotter og andre
brente kaffeerstatninger og
ekstrakter, essenser og konsen-
trater derav

072 	 KAKAO OG VARER DERAV

072.1 Kakaobønner, hele eller knuste,
rå eller brente

072.2 Kakaopulver uten tilsetning av
sukker eller annet søtningsstoff

072.3 Kakaomasse, også avfettet

072.31 Kakaomasse, ikke avfettet
072.32 Kakaomasse, helt eller

delvis avfettet

072.4 Kakaosmør, -fett eller -olje

072.5 Kakaoskall, kakaohinner og annet
kakaoavfall

073 	 SJOKOLADE OG ANDRE NÆRINGSMIDLER
SOM INNEHOLDER KAKAO, I.E.N.

073.1 Kakaopulver tilsatt sukker eller
annet søtningsstoff

HS-
kode 

1702.40

1702.50
1702.60

1702.90

2006.00

17.04

1704.10

1704.90

0901.11
0901.12
0901.30

0901.21,
0901.22

2101.10

0901.40

2101.30

1801.00

1805.00

18.03

1803.10
1803.20

1804.00

1802.00

18.06

1806.10



081.11 Halm og agner av korn, ubearbeidd, 1213.00
også hakket, malt, presset eller i
form av pelleter

081.12 Mel og pelleter av luserne 	 1214.10
(alfalfa)

081.13 Kålrot, fôrbeter, fôrretter, 	 1214.90
klever, esparsett, fôrkal, lupiner,
vikker og liknende fôrprodukter,
også i form av pelleter

081.19 Vegetabilske materialer og vege- 	 23.08
tabilsk avfall, vegetabilske
reststoffer og biprodukter, også
i form av pelleter, av det slag
som brukes til dyrefôr, i.e.n.

081.2 Kli, spissmel og andre rest-
stoffer, også i form av pelleter,
fra sikting, maling eller annen
behandling av korn eller belg-
frukter

081.23 Kli, spissmel my . av belgfrukter
081.24 Kli, spissmel my . av mais
081.25 Kli, spissmel mv . av ris
081.26 Kli, spissmel my . av hvete
081.29 Kli, spissmel my . av annet korn

081.3 Oljekaker og andre faste rest-
stoffer (unntatt bunnfall), også
malte eller i form av pelleter,
etter utvinning av fettstoffer
eller oljer fra oljeholdige fro,
oljeholdige frukter og kornkimer

081.31 Oljekaker og andre faste rest-
stoffer av soyabønner

081.32 Oljekaker og andre faste rest-
stoffer av jordnetter

081.33 Oljekaker og andre faste rest-
stoffer av bomullsfrø

081.34 Oljekaker og andre faste rest-
stoffer av linfrø

081.35 Oljekaker og andre faste rest-
stoffer av solsikkefrø

081.36 Oljekaker og andre faste rest-
stoffer av rapsfrø

081.37 Oljekaker og andre faste rest-
stoffer av kokosnøtter eller kopra

081.38 Oljekaker og andre faste rest-
stoffer av palmenøtter eller
palmekjerner

081.39 Oljekaker og andre faste rest-
stoffer av andre oljefrø eller
oljeholdige frukter

23.02

2302.50
2302.10
2302.20
2302.30
2302.40

2304.00

2305.00

2306.10

2306.20

2306.30

2306.40

2306.50

2306.60

2306.90

081.4 Mel og pelleter av kjøtt eller 	 23.01
slakteavfall, fisk, krepsdyr,
bløtdyr eller andre virvel-
lose sjødyr, utjenlig til
menneskeføde, grakse

081.41 Mel og pelleter av kjøtt eller 	 2301.10
slakteavfall, utjenlig til
menneskeføde, grakse

081.42 Mel og pelleter av fisk, krepsdyr, 2301.20
bløtdyr eller andre virvelløse
sjødyr, utjenlig til menneskefode

081.5 Reststoffer fra stivelsesfrem-
stilling og liknende reststoffer,
betepulp, bagasse og annet avfall
fra sukkerfremstilling, drank
og annet avfall fra bryggerier
eller brennerier, også i form av
pelleter

081.51 Reststoffer fra stivelsesfrem-
stilling og liknende reststoffer

081.52 Betepulp, bagasse og annet avfall
fra sukkerfremstilling

081.53 Drank og annet avfall fra brygge-
rier eller brennerier

081.9 Avfall fra næringsmiddelindustrien
og tilberedt dyrefôr, i.e.n.

23.03

2303.10

2303.20

2303.30
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073.2 Andre næringsmidler, som inneholder 1806.20
kakao, i blokker eller plater av
vekt over- 2 ks, eller flytende, som
pasta, pulver, granulat eller
liknende, i pakninger med innhold
over 2 kg

073.3 Andre næringsmidler, som inne- 	 1806.31,
holder kakao, i blokker, plater

	
1806.32

eller stenger

073.9 Næringsmidler som inneholder kakao, 1806.90
i.e.n.

074 	 TE OG MATÉ

074.1 Te
	

09.02

074.11 Grønn te (ugjæret) i pakninger med 0902.10
nettovekt høyst 3 kg

074.12 Annen gran te (ugjæret) 	 0902.20
074.13 Sort te (gjæret) og delvis gjæret 	 0902.30

te, i pakninger med nettovekt
høyst 3 kg

074.14 Annen sort te (gjæret) og annen 	 0902.40
delvis gjæret te

074.3 Maté; ekstrakter, essenser 09
konsentrater av te eller mate,
og varer fremstilt på basis av te,
maté eller på ekstrakter, essenser
eller konsentrater derav

074.31 Maté 	 0903.00
074.32 Ekstrakter, essenser 09 konsen- 	 2101.20

trater av te eller mate, og varer
fremstilt på basis av te, maté,
eller på ekstrakter, essenser
eller konsentrater derav

075 	 KRYDDERIER

075.1 Pepper av slekten "Piper"; tørkede, 09.04
knuste eller malte frukter av
slektene "Capsicum" eller "Pimenta"

075.11 Pepper, ikke knust eller malt 	 0904.11
075.12 Pepper, knust eller malt 	 0904.12
075.13 Torkede, knuste eller malte frukter 0904.20

av slektene "Capsicum" eller
"Pimenta"

075.2 Krydderier (unntatt pepper og
pimento (spansk pepper))

075.21 Vanilje	 0905.00
075.22 Kanel og kanelblomster, ikke knust 0906.10

eller malt
075.23 Kanel og kanelblomster, knust 	 0906.20

eller malt
075.24 Kryddernellik (hele frukter, 	 0907.00

tørkede blomster og stilker)
075.25 Muskatnett, muskatblomme og 	 09.08

kardemomme
075.26 Anisfro, stjerneanis, fennikel, 	 09.09

koriander, karve, spisskommen
eller einehar

075.27 Ingefær 	 0910.10
075.28 Timian, safran og laurbærblad 	 0910.20,

0910.40
075.29 Andre krydderier; blandinger av 	 0910.30,

to eller flere av de forskjellige 	 0910.50,
produktene nevnt under gruppe 075 0910.91,

0910.99

HOVEDGRUPPE 08. DYREF6R (UNNTATT
LIAI.? KORN)

081 	 DYREFÔR (UNNTATT UMALT KORN)

081.1 Hoy og grionnfôr



SITC-
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081.94 Vinberme; rå vinstein
081.95 Hunde- eller kattemat, for

detaljsalg
081.99 Tilberedte produkter av det slag

som brukes til dyrefôr, i.e.n.

HOVEDGRUPPE 09. FORSKJELLIGE
MATVARER

091 	 MARGARIN OG MATFETT

SITC-
	 HS-

Rev.3
	

kode

098.94 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, 1901.90
stivelse eller maltekstrakt (som
ikke inneholder kakaopulver eller
inneholder mindre enn 50 vekt-
prosent kakaopulver, i.e.n., eller
varer som horer under undergruppene
022.4 og 022.1 - 022.32 (som ikke
inneholder kakaopulver eller inne-
holder mindre enn 10 vektprosent
kakaopulver) i.e.n.

098.99 Andre næringsmidler 	 21.06

19

HS-
kode 

2307.00
2309.10

2309.90

15.17

1517.10

1517.90

091.0 Margarin; spiselige blandinger
eller produkter av animalske eller
vegetabilske fettstoffer eller
oljer, eller av fraksjoner av for-
skjellige slike fettstoffer eller
oljer, unntatt vegetabilske fett-
stoffer, eller oljer eller deres
fraksjoner som horer under
undergruppe 431.2

091.01 Margarin (unntatt flytende
margarin)

091.09 Annet

098 	 TILBEREDTE MATVARER, I.E.N.

098.1 Homogeniserte næringsmddler

098.11 Homogeniserte næringsmidler av 	 1602.10
kjøtt og spiselig slakteavfall

098.12 Homogeniserte grønnsaker 	 2005.10
098.13 Homogeniserte frukttilberedninger, 2007.10

kokte
098.14 Homogeniserte, sammensatte 	 2104.20

næringsmidler

098.4 Sauser og preparater for tillaging
av sauser; tilberedte smaks-
stoffer; sennepsmel og tilberedt
sennep; eddik og eddikerstatninger
fremstilt av eddiksyre

098.41 Soyasaus
098.42 Tomatketchup og annen tomatsaus
098.43 Sennepsmel og tilberedt sennep
098.44 Eddik samt eddikerstatninger

fremstilt av eddiksyre
098.49 Andre sauser og preparater for

tillaging av sauser; tilberedte
smaksstoffer

098.5 Supper og buljonger samt pre-
parater for tillaging av supper
og buljonger

098.6 Gjær (aktiv eller inaktiv); andre 	 21.02
døde, encellede mikroorganismer
(unntatt vaksiner som horer under
varepost 541.63); tilberedt
bakepulver

098.9 Tilberedte næringsmidler, i.e.n.

096.91 Pasta, også kokt eller fylt; 	1902.20-
COUSCOUS, også tilberedt 	 1902.40

098.92 Spiselige produkter av animalsk 	 0410.00
opprinnelse, i.e.n.

098.93 Næringsmidler bestemt for barn, 	 1901.10
I pakninger for detaljsalg, av mel,
stivelse eller maltekstrakt (som
Ikke inneholder kakaopulver eller
inneholder mindre enn 50 vekt-
prosent kakaopulver) eller varer
som harer under undergruppene
022.4 og 022.1 - 022.32 (som
Ikke inneholder kakaopulver eller
Inneholder mindre enn 10 vekt-
prosent kakaopulver), i.e.n.

SEKTOR 1. DRIKKEVARER OG TOBAKK

HOVEDGRUPPE 11. DRIKKEVARER

111 	 ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER, I.E.N.

111.0 Alkoholfrie drikkevarer, i.e.n.

111.01 Vann, herunder naturlig eller 	 22.01
kunstig mineralvann og karbonisert
vann, ikke tilsatt sukker, andre
søtningsstoffer eller smaksstoffer;
is og sno

111.02 Vann, herunder mineralvann og 	 22.02
karbonisert vann, tilsatt sukker,
andre søtningsstoffer eller smaks-
stoffer og andre alkoholfrie
drikkevarer, i.e.n.

112 	 ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER

112.1 Vin av friske druer, herunder
sterkvin (hetvin), gjærende drue-
most eller druemost hvor gjæringen
er stoppet

112.11 Gjærende druemost eller druemost
hvor gjæringen er hindret eller
avbrutt ved tilsetning av alkohol

112.13 Vermut og annen vin av friske
druer, tilsatt aromatiske planter
eller smaksstoffer

112.15 Musserende vin
112.17 Vin av friske druer (unntatt

musserende vin); druemost hvor
gjæringen er hindret eller avbrutt
ved tilsetning av alkohol

112.2 Gjærede drikkevarer, i.e.n.
(f.eks. eplevin (sider), pærevin
og mjød)

112.3 01 fremstilt av malt (herunder 	 2203.00
klasse I, klasse II og klasse III)

112.4 Brennevin (unntatt alkohol som
hører under varepost 512.16);
likør og annet brennevin, i.e.n.;
sammensatte, alkoholholdige prepa-
rater av det slag som brukes til
fremstilling av drikkevarer

112.41 Whisky
112.42 Brennevin fremstilt ved des-

tillasjon av druevin eller
druemesk

112.43 Sammensatte, alkoholholdige pre-
parater av det slag som brukes til
fremstilling av drikkevarer

112.44 Rom og taffia
112.45 Gin og genever
112.49 Brennevin og andre destillerte

alkoholholdige drikkevarer, i.e.n.

2103.10
2103.20
2103.30
2209.00

2103.90

2104.10

2204.30

2205.10,
2205.90

2204.10
2204.21,
2204.29

2206.00

22.08

2208.30
2208.20

2208.10

2208.40
2208.50
2208.90



HOVEDGRUPPE 12. TOBAKK OG
TOBAKKSVARER

121 	 TOBAKK, UBEARBEIDD; AVFALL AV
	

24.01
TOBAKK

121.1 Tobakk, ikke strippet
	

2401.10

121.2 Tobakk, helt eller delvis strippet 2401.20

121.3 Avfall av tobakk
	

2401.30

122 	 TOBAKK, BEARBEIDD (OGSÅ MED
INNHOLD AV TOBAKKERSTATNINGER)

122.1 Sigarer, cerutter og sigarilloer, 	 2402.10
med innhold av tobakk

122.2 Sigaretter med innhold av tobakk 	 2402.20

122.3 Annen bearbeidd tobakk (herunder
røyketobakk og skrå, snus);
tobakkekstrakter og tobakkessenser

122.31 Sigarer, cerutter, sigarilloer og 	 2402.90
sigaretter, av tobakkerstatninger

122.32 Røyketobakk, også med innhold av 	 2403.10
tobakkerstatninger, uansett mengde

122.39 Bearbeidd tobakk, ekstrakter og 	 2403.91,
essenser, i.e.n. 	 2403.99

SITC- 	 HS-
Rev.3 	 kode

211.7 Skinn av sau og lam uten ull, rå 	 4102.21,
(ferske eller saltede, tørkede, 	 4102.29
kalkede, piklede eller preserverte
på annen måte, men ikke garvede,
pergamentbehandlede eller videre
beredte), også spaltet

211.9 Huder og skinn, i.e.n.; avfall
og brukt lær

211.91 Klipp og annet avfall av lær eller 4110.00
kunstlær, ikke anvendelig til frem-
stilling av lærvarer; støv, pulver
og mel

211.99 Huder og skinn, i.e.n., rå (ferske 4103.20,
eller saltede, tørkede, kalkede, 	 4103.90
piklede eller preserverte på annen
måte, men ikke garvede, pergament-
behandlede eller videre beredte),
også avhåret eller spaltet

212 	 PELSSKINN, RA (HERUNDER HODER, 	 43.01
HALER, LABBER OG ANDRE STYKKER
ELLER KLIPP EGNET TIL BUNT-
MAKERARBEID), UNNTATT HUDER OG
SKINN SOM HORER UNDER GRUPPE 211

212.1 Hele minkskinn, rå, også uten 	 4301.10
hode, hale eller labber  
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4103.10

4102.10

SEKTOR 2. RÅVARER, IKKE SPISELIGE,
UNNTATT BRENSELSSTOFFER

HOVEDGRUPPE 21. HUDER, SKINN OG
PELSSKINN, RÅ

211 	 HUDER OG SKINN (UNNTATT PELSSKINN),
RA

211.1 Huder og skinn av storfe eller dyr
av hesteslekten (unntatt de som
hører under undergruppe 211.2), rå
(ferske eller saltede, tørkede,
kalkede, pikledé eller preserverte
på annen måte, men ikke garvede,
pergamentbehandlede eller videre
beredte), også avhåret eller
spaltet

211.11 Huder og skinn (unntatt de som
hører under undergruppe 211.2) av
storfe, ferske eller vatsaltede

211.12 Andre huder oq skinn av storfe,
preserverte pa annen måte

211.13 Huder og skinn av dyr av heste-
slekten

211.2 Hele huder og skinn av storfe,
av vekt pr. stk. høyst 8 kg i
tørr tilstand, høyst 10 kg i
torrsaltet tilstand og høyst
14 kg i fersk, våtsaltet eller
preserverte på annen måte

211.4 Skinn av geit og kje (unntatt
skinn av geiter og kje fra Yemen,
Mongolia eller Tibet), rå (ferske
eller saltede, tørkede, kalkede,
piklede eller preserverte på annen
måte, men ikke garvede, pergament-
behandlede eller videre beredte),
også avhåret eller spaltet

211.6 Skinn av sau og lam (unntatt
astrakan, breitschwanz, karakul,
persianer eller liknende lam og
indiske, kinesiske, mongolske eller
tibetanske lam) med ull, rå (ferske
eller saltede, tørkede, kalkede,
piklede eller preserverte på annen
måte, men ikke garvede, pergament-
behandlede eller videre beredte,
også spaltet

212.2 Rå pelsskinn, unntatt pelsskinn
av mink, hele

212.21 Pelsskinn av kanin eller hare,
hele, også uten hode, hale eller
labber

212.22 Pelsskinn av følgende lam:
astrakan, breitschwanz, karakul,
persianer og liknende, samt
indiske, kinesiske, mongolske
eller tibetanske, hele, også uten
hode, hale eller labber

212.23 Pelsskinn av bever, hele, også
uten hode, hale eller labber

212.24 Pelsskinn av bisamrotte, hele,
også uten hode, hale eller labber

212.25 Pelsskinn av rev, hele, også
uten hode, hale eller labber

212.26 Pelsskinn av sel, hele, også uten
hode, hale eller labber

212.29 Andre pelsskinn, hele, også
uten hode, hale eller labber

212.3 Hoder, haler, labber og andre
stykker eller klipp egnet til
buntmakerarbeid

HOVEDGRUPPE 22. OLJEFRØ OG
OLJEHOLDIGE FRUKTER

222 	 OLJEHOLDIGE FRO OG FRUKTER AV DET
SLAG SOM BRUKES TIL UTVINNING AV
BLOTE VEGETABILSKE OLJER
(UNNTATT MEL)

222.1 Jordnøtter (peanøtter), ikke
ristede eller tilberedte på annen
måte, også avskallede eller knuste

222.11 Med skall
222.12 Avskallede

222.2 Soyabønner

222.3 Bomullsfrø

222.4 Solsikkefrø

222.5 Sesamfrø

222.6 Rapsfrø og sennepsfrø

222.61 Rapsfrø
222.62 Sennepsfrø

4101.21,
4101.22,
4101.29
4101.30

4101.40

4101.10

4301.20

4301.30

4301.40

4301.50

4301.60

4301.70

4301.80

4301.90

12.02

1202.10
1202.20

1201.00

1207.20

1206.00

1207.40

1205.00
1207.50



222.7 Saflorfro

223 	 OLJEHOLDIGE FRO OG FRUKTER, HELE
ELLER KNUSTE, SOM BRUKES TIL
UTVINNING AV ANNEN VEGETABILSK
OLJE (HERUNDER MEL AV OLJE-
HOLDIGE FRO OG FRUKTER, I.E.N.)

223.1 Kopra

223.2 Palmenøtter og palmekjerner

223.4 Linfro

223.5 Ricinusfro (kastorbonner)

223.7 Oljeholdige fro og frukter, i.e.n.

223.9 Mel av oljeholdige fro eller
frukter (unntatt sennepsmel)

HOVEDGRUPPE 23. RAGUMMI (HERUNDER
SYNTETISK OG REGENERERT)

1207.60

1203.00

1207.10

1204.00

1207.30

1207.91,
1207.92,
1207.99

12.08

231 	 NATURGUMMI, BALATA, GUTTAPERKA, 	 40.01
GUAYULEGUMMI, CHICLE OG LIKNENDE
NATURLIGE GUMMIER, I UBEARBEIDDE
FORMER (HERUNDER LATEKS) ELLER
I FORM AV PLATER, DUK ELLER BAND

231.1 Naturlig gummilateks, også 	 4001.10
forvulkani sert

231.2 Naturlig gummi (unntatt lateks)
231.21 "Smoked sheets"
231.25 Teknisk spesifisert naturgummi

(TSNR)
231.29 Annet

231.3 Balata, guttaperka, guayule-gummi,
chicle og liknende naturlige
gummier

232 	 SYNTETISK GUMMI; REGENERERT GUMMI;
AVFALL, KLIPP OG SKRAP AV BLØTGUMMI

4001.21
4001.22

4001.29

4001.30

232.1 Syntetisk gummi og faktis fremstilt 40.02
av oljer, i ubearbeidde former
eller i form av plater, duk eller
band; blandinger av produkter som
hirer under gruppe 231 med pro-
dukter som horer under denne
gruppen, i ubearbeidde former eller
i form av plater, duk eller bånd

232.11 Styren-butadiengummi (SBR); karbok- 4002.11,
syl styren-butadiengummi (XSBR) 	 4002.19

232.12 Butadiengummi (BR) 	 4002.20
232.13 Isobuten-isoprengummi (butylgummi) 4002.31,

(IR); halogenert isobuten-isopren- 4002.39
gummi (CIIR eller BUR)

232.14 Kloroprengummi (klorobutadien- 	 4002.41,
gummi)(CR) 	 4002.49

232.15 Akrylnitril-butadiengummi (NBR) 	 4002.51,
4002.59

232.16 Isoprengummi 	 4002.60
232.17 Gummi av etylen, propylen og en 	 4002.70

ikke-konjugert dien (etylen-
propylengummi)(EPDM)

232.18 Blandinger av produkter som horer 4002.80
under gruppe 231 med produkter som
hører under undergruppe 232.1

232.19 Annen syntetisk gummi og faktis 	 4002.91,
fremstilt av oljer 	 4002.99

232.2 Regenerert gummi; avfall, klipp og
skrap av bløtgummi
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232.21 Regenerert gummi i ubearbeidde 	 4003.00
former eller i form av plater, duk
eller bånd

232.22 Avfall, klipp og skrap av blotgum- 4004.00
mi, også pulverisert eller granulert

HOVEDGRUPPE 24. TOMMER, TRELAST
OG KORK

244 	 NATURLIG KORK, RA ELLER AVFALL
(HERUNDER NATURLIG KORK I BLOKKER
ELLER PLATER

244.0 Naturlig kork, rå eller avfall
(herunder naturlig kork i blokker
eller plater)

244.02 Naturlig kork, avbarket eller grovt 4502.00
parallellskåret eller i kvadratiske
eller rektangulære blokker, plater,
ark eller strimler (herunder skarp-
kantede emner til fremstilling av
flaskekorker o.l.)

244.03 Naturlig kork, rå eller enkelt 	 4501.10
bearbeidd

244.04 Korkavfall; knust, granulert eller 4501.90
malt kork

245 	 VED TIL BRENSEL (UNNTATT TREAVFALL)
OG TREKULL

245.0 Ved til brensel (unntatt treavfall)
og trekull

245.01 Ved til brensel i form av stokker, 4401.10
kubber, kvister, kvistbunter eller
liknende (unntatt treavfall)

245.02 Trekull (herunder kull av matter 	 4402.00
eller nøtteskall), også agglomerert

246 	 TRE I FORM AV FLISER ELLER SPON OG
AVFALL

246.1 Tre i form av fliser eller spon

246.11 Bartrar
	

4401.21
246.15 Lauvtrær
	

4401.22

246.2 Sagflis og treavfall, også agg-
	 4401.30

lomerert til stokker, briketter,
pelleter eller liknende former

247 	 RUNDTOMMER ELLER GROVT TILHOGD 	 44.03
TOMMER

247.3 Rundtimmer (også befridd for
	

4403.10
bark eller splintved) eller grovt
tilhogd timer, behandlet med
maling, beis eller liknende
impregneringsmiddel

247.4 Rundtimmer, av bartrær (også
	

4403.20
barket eller splintved) eller
grovt tilhogd tower, ubehandlet

247.5 Rundtimmer, av lauvtrær (også
barket eller splintved) eller
grovt tilhogd tommer, ubehandlet

247.51 Rundtimmer eller grovt tilhogd
	

4403.31-
tower av folgende tropiske

	
4403.35

tresorter: mørkerød meranti,
lyserød meranti og meranti bakau;
hvit lauan, hvit meranti, hvit
seraya, gul meranti og alan;
keruing, ramin, kapur, teak,
jongkong, merbau, jelutong og •
kempas; okoumé, obeche (abachi),
sapelli, sipo, afrikansk mahogni,
makori og iroko; tiama, mansonia,
ilomba, dibitou, limba og azob6

247.52 Rundtimmer eller grovt tilhogd
	

4403.91-
tower av andre lauvtrær

	
4403.99
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248 	 SKARET ELLER HØVLET TRELAST OG
JERNBANESVILLER AV TRE

248.1 Jernbane- eller sporveissviller
av tre

248.11 Uimpregnerte
248.19 Andre

248.2 Trelast av bartrær, saget eller
kuttet i lengderetningen t kniv-
skåret eller skrelt, ogsa høvlet,
pusset eller fingerskjøtt, av
tykkelse over 6 mmm

248.3 Trelast av bartrær (herunder
lister og staver til parkettgolv,
usammensatt, fortløpende profilert
(pløyd, falset, avrundet eller for-
synt med fas, staff eller liknende)
langs kanter eller flater, også
høvlet, pusset eller fingerskjøtt

44.06

4406.10
4406.90

4407.10

4409.10

251.6 Kjemisk sulfittremasse (unntatt
dissolvingmosse)

251.61 Kjemisk sulfittremasse (unntatt
dissolvingmasse), ubleiket

251.62 Kjemisk sulfittremasse (unntatt
dissolvingmasse), halvbleiket
eller bleiket

251.9 Halvkjemisk tremasse og masse av
andre celluloseholdige fiber-
materialer

251.91 Halvkjemisk tremasse
251.92 Andre celluloseholdige fiber-

materialer

HOVEDGRUPPE 26. TEKSTILFIBRER
OG AVFALL DERAV (IKKE SPUNNET
ELLER VEVD)

261 	 SILKE

47.04

4704.11,
4704.19
4704.21,
4704.29

4705.00
47.06

248.4 Trelast av lauvtrær, saget eller
kuttet i lengderetningen, kniv-
skåret eller skrelt, også høvlet,
pusset eller fingerskjøtt, av
tykkelse over 6 mm

248.5 Trelast av lauvtrær (herunder 	 4409.20
lister og staver til parkettgolv,
usammensatt), fortløpende profilert
(pløyd, falset, avrundet eller for-
synt med fas, staff eller liknende)
langs kanter eller flater, også
hevlet, pusset eller fingerskjøtt

HOVEDGRUPPE 25. PAPIRMASSE OG
PAPIRAVFALL

251 	 PAPIRMASSE OG PAPIRAVFALL

251.1 Avfall av papir eller papp 	 47.07

251.11 Avfall av ubleiket kraftpapir 	 4707.10
eller kraftpapp eller av
bølgepapir eller bølgepapp

251.12 Avfall av annet papir eller papp 	 4707.20
fremstilt hovedsakelig av bleiket,
kjemisk masse, ikke farget i
massen

251.13 Avfall av papir eller papp 	 4707.30
fremstilt hovedsakelig av mekanisk
masse (f.eks. aviser, tidsskrif-
ter og liknende trykksaker)

251.19 Annet avfall av papir eller papp 	 4707.90
(herunder usortert avfall)

251.2 Mekanisk tremasse 	 4701.00

251.3 Kjemisk tremasse av typen dissol- 4702.00
vingmasse

251.4 Kjemisk soda- eller sulfattremasse,
unntatt dissolvingmasse, ubleiket

251.41 Kjemisk soda- eller sulfattremasse, 4703.11
unntatt dissolvingmasse, ubleiket,
av bartrær

251.42 Kjemisk soda- eller sulfattremasse, 4703.19
unntatt dissolvingmasse, ubleiket,
av lauvtrær

251.5 Kjemisk soda- eller sulfattremasse,
halvbleiket eller bleiket (unntatt
dissolvingmasse)

251.51 Kjemisk soda- eller sulfattremasse, 4703.21
halvbleiket eller bleiket (unntatt
dissolvingmasse), av bartrær

251.52 Kjemisk soda- eller sulfattremasse, 4703.29
halvbleiket eller bleiket (unntatt
dissolvingmasse), av lauvtrær

261.4 Silkekokonger og silkeavfall

261.41 Silkekokonger anvendelige til
avhesping

261.42 Silkeavfall (herunder kokonger
ikke anvendelige til avhesping,
garnavfall og opprevne filler),
ikke kardet eller kjemmet

261.49 Annet silkeavfall

263 	 BOMULL

263.1 Bomull (unntatt linters), ikke
kardet eller kjemmet

263.2 Bomull-linters

263.3 Avfall av bomull (herunder garn-
avfall og opprevne filler)

263.31 Garnavfall (herunder trådavfall)
263.32 Opprevne filler
263.39 Annet bomullsavfall

263.4 Bomull, kardet eller kjemmet

264 	 JUTE OG ANDRE TEKSTILFIBRER AV
BAST, I.E.N., UBEARBEIDDE ELLER
BEARBEIDDE, MEN IKKE SPUNNET; STRY
OG AVFALL AV DISSE FIBRER (HER-
UNDER GARNAVFALL OG OPPREVNE FILLER)

264.1 Jute og andre tekstilfibrer av
bast, ubearbeidde eller mytede

264.9 Annet

265 	 VEGETABILSKE TEKSTILFIBRER (UNNTATT
AV BOMULL OG JUTE), UBEARBEIDDE
ELLER BEARBEIDDE, MEN IKKE SPUNNET;
AVFALL AV DISSE FIBRER

265.1 Lin, ubearbeidd eller bearbeidd, 	 53.01
men ikke spunnet; stry og avfall
av lin (herunder garnavfall og
opprevne filler)

265.11 Lin, ubearbeidd eller mytet 	 5301.10
265.12 Lin, brukket, skaket, heklet eller 5301.21,

bearbeidd på annen måte, men ikke 5301.29
spunnet

265.13 Linstry og -avfall (herunder garn- 5301.30
avfall og opprevne filler)

265.2 Hamp (Cannabis sativa L), ubear- 	 53.02
beidd eller bearbeidd, men ikke
spunnet; stry og avfall av hamp
(herunder garnavfall og opprevne
filler)

4407.21-
4407.99

261.3 Råsilke (ikke tvunnet) 5002.00

5001.00

5003.10

5003.90

5201.00

1404.20

52.02

5202.10
5202.91
5202.99

5203.00

53.03

5303.10

5303.90
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265.21 Hamp, ubearbeidd eller røytet
	

5302.10
265.29 Annet
	

5302.90

265.4 Sisal og andre tekstilfibrer av
	

53.04
slekten Agave, ubearbeidde eller
bearbeidde, men ikke spunnet;
stry og avfall av disse fibrer
(herunder garnavfall og opprevne
filler)

265.41 Sisal og andre tekstilfibrer av
	

5304.10
slekten Agave, ubearbeidde

265.49 Annet
	

5304.90

265.5 Abaca (manilahamp eller Musa
textilis Nee), ubearbeidde eller
bearbeidde, men ikke spunnet;
stry og avfall av manilahamp
(herunder garnavfall og opprevne
filler)

265.51 Abaca (manilahamp eller Musa
	

5305.21
textilis Nee), ubearbeidde

265.59 Annet
	

5305.29

265.1 Kokosfibrer (trevler) og avfall av
disse fibrer (herunder garnavfall
og opprevne filler)

265.71 Kokosfibrer (trevler), ubearbeidde 5305.11
265.79 Annet 	 5305.19

265.8 Vegetabilske tekstilfibrer, i.e.n.,
ubearbeidde eller bearbeidde, men
ikke spunnet; avfall av disse
fibrer (herunder garnavfall og
opprevne filler)

265.81 Vegetabilske tekstilfibrer,
1.e,n., ubearbeidde

265.89 Annet

266 	 SYNTETISKE FIBRER FOR SPINNING

266.5 Syntetiske stapelfibrer, ikke
kardet, kjemmet eller bearbeidd på
annen måte for spinning

266.51 Stapelfibrer av nylon eller
andre polyamider, ubearbeidde

266.52 Stapelfibrer av polyester,
ubearbeidde

266.53 Stapelfibrer av akryl eller
modakryl, ubearbeidde

266.59 Syntetiske stapelfibre, ubear-
beidde, for spinning, i.e.n.

266,6 Syntetisk fiberkabel

266.61 Fiberkabel av nylon eller andre
polyamider

266.62 Fiberkabel av polyester
266.63 Fiberkabel av akryl eller modakryl
266.69 Syntetisk fiberkabel, i.e.n.

266.7 Syntetiske stapelfibrer, kardet,
kjemmet eller bearbeidd på annen
måte for spinning

266.71 Stapelfibrer av nylon eller andre 	 5506.10
polyamider, bearbeidde

266.72 Stapelfibrer av polyester, 	 5506.20
bearbeidde

266.73 Stapelfibrer av akryl eller 	 5506.30
modakryl, bearbeidde

266.79 Syntetiske stapelfibre, bearbeidde 5506.90
for spinning, i.e.n.

?.67 	 ANDRE KUNSTIGE FIBRER FOR SPINNING
OG AVFALL AV KUNSTIGE FIBRER

267.1 Kunstige fibrer for spinning

267.11 Kunstige stapelfibrer, ikke 	 55.04
kardet, kjemmet eller bearbeidd
på annen mite for spinning

267.12 Kunstig fiberkabel
	

5502.00

suc-
R.v.3

267.13 Kunstige stapelfibrer, kardet,
kjemmet eller bearbeidd på annen
måte for spinning

267.2 Avfall (herunder noils (kam-
avfall), garnavfall og opprevne
filler), av kunstige og synte-
tiske fibrer

267.21 Avfall (herunder noils (kam-
avfall), garnavfall og opprevne
filler), av syntetiske fibrer

267.22 Avfall (herunder noils (kam-
avfall), garnavfall og opprevne
filler), av kunstige fibrer

268 	 ULL OG ANDRE DYREHAR (HERUNDER
ULLTOPS)

268.1 Ull, uavfettet (herunder rygg-
vasket ull)

268.11 Klippet ull
268.19 Annen

268.2 Annen ull, ikke kardet eller
kjemmet

268.21 Avfettet ull, ikke karbonisert

268.29 Karbonisert ull

268.3 Fine dyrehår, ikke kardet eller
kjemmet

268.5 Tagl og andre grove dyrehår, ikke
kardet eller kjemmet

268.51 Tagl og avfall derav, også i 	 0503.00
plater, med eller uten støtte-
materiale

268.59 Andre grove dyrehår, ikke kardet 	 5102.20
eller kjemmet

268.6 Avfall av ull eller av fine eller
grove dyrehår, unntatt tagl (her-
under garnavfall og opprevne
filler)

268.62 Opprevne filler av ull eller av
fine eller grove dyrehår

268.63 Noils (kamavfall) av ull eller
fine dyrehår, ikke opprevne

268.69 Annet avfall av ull eller av fine
eller grove dyrehår (unntatt tagl)

268.7 Ull eller annet dyrehår, fine eller 51.05
grove, kardet eller kjemmet

268.71 Kardet ull; kjemmet ull i 	 5105.10,
fragmenter 	 5105.21

268.73 Ulltops og annen kjemmet ull 	 5105.29
268.77 Fine eller grove dyrehår, kardet 	 5105.30,

eller kjemmet 	 5105.40

269 	 BRUKTE KLÆR OG ANDRE BRUKTE
TEKSTILVARER; FILLER

269.0 Brukte klar og andre brukte
tekstilvarer; filler

269.01 Klar og tilbehør, pledd og tepper, 6309.00
sengetøy og liknende utstyrsvarer
(unntatt varer som hører under
undergruppene 658.9, 659.2 -
659.6 eller under gruppe 821), av
tekstilmateriale, fottøy og hode-
plagg uansett materiale unntatt av
asbest, som barer tydelig spor av
bruk og innført lose eller i
baller, sekker eller liknende store
emballasjer

269.02 Brukte eller nye filler, avfall av 63.10
tauverk og Utslitte varer av tau-
verk, av tekstilmateriale

5305.91

5305.99

55.03

5503.10

5503.20

5503.30

5503.40,
5503.90

55.01

5501.10

5501.20
5501.30
5501.90

55.06

HS-
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5507.00

55.05

5505.10

5505.20

5101.11
5101.19

5101.21,
5101.29
5101.30

5102.10

5104.00

5103.10

5103.20,
5103.30
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HOVEDGRUPPE 27. RA GJODNINGS-
STOFFER OG RA MINERALER, I.E.N.,
UNNTATT GJØDSEL UNDER HOVED-
GRUPPE 56

272 	 GJODNINGSSTOFFER, RA, UNNTATT DE
SOM HORER UNDER HOVEDGRUPPE 56

272.1 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel, 3101.00
også innbyrdes blandet eller
kjemisk behandlet; gjødsel frem-
stilt ved blanding eller kjemisk
behandling av animalske eller vege-
tabilske produkter

273.4 Småstein, grus og knust stein, av 	 25.17
det slag som brukes som tilslag i
betong, til vegbygging, til jern-
banebygging eller liknende, singel
og flint, også varmebehandlet;
makadam av slagg, grums eller
liknende industriavfall, også med
innhold av materialer som er nevnt
i første del av denne undergruppen;
tjæremakadam; korn, og pulver av
stein som hører under varepost
273.12 eller 273.13, også varme-
behandlet

274 	 SVOVEL OG UROSTET SVOVELKIS
272.2 Natriumnitrat

272.3 Naturlige kalsiumfosfater;
naturlige kalsiumaluminium-
fosfater og fosfatholdig kritt

272.31 Naturlige fosfater, umalte
272.32 Naturlige fosfater, malte

272.4 Karnalitt, sylvinitt og andre rå,
naturlige kalisalter

273 	 STEIN, SAND OG GRUS

3102.50

25.10

2510.10
2510.20

3104.10

274.1 Svovel, alle slags (unntatt
sublimert, utfelt eller
kolloidalt svovel)

274.11 Rå eller uraffinert svovel
274.19 Annen

274.2 Urøstet svovelkis

277 	 NATURLIGE SLIPESTOFFER, I.E.N.
(HERUNDER INDUSTRIDIAMANTER)

25.03

2503.10
2503.90

2502.00

273.1 Bygningsstein eller monumentstein,
bare grovt bearbeidd eller bare opp-
delt ved saging eller på annen måte,
i kvadratiske eller rektangulære
blokker eller plater

273.11 Skifer, også grovt bearbeidd eller 2514.00
bare oppdelt ved saging eller på
annen måte, i kvadratiske eller
rektangulære blokker eller plater

273.12 Marmor, travertin, ecaussin og 	 25.15
annen kalkholdig monument , eller
bygningsstein med en tilsynelatende
spesifikk vekt minst 2,5, samt ala-
bast, også grovt bearbeidd eller
bare opedelt ved saging eller på
annen mate i kvadratiske eller rek-
tangulære blokker eller plater

273.13 Granitt, porfyr, basalt, sandstein 25.16
og annen monument- eller bygnings-
stein, i.e.n., også grovt bearbeidd
eller bare oppdelt ved saging
eller på annen måte, i kvadratiske
eller rektangulære blokker eller
plater

273.2 Gipsstein, kalkstein til bruk som
flussmiddel og annen kalkholdig
stein av det slag som vanligvis
brukes til fremstilling av kalk
eller sement

273.22 Kalkstein til bruk som flussmiddel 2521.00
og kalkholdig stein av det slag som
vanligvis brukes til fremstilling
av kalk eller sement

273.23 Gipsstein og anhydritt 	 2520.10
273.24 Gips (som består av kalsinert 	 2520.20

gipsstein eller kalsiumsulfat),
også farget eller med små til-
setninger for reguleringen av
herdingen (herunder gips tilberedt
spesielt for dental bruk)

273.3 Naturlig sand, alle slags, også 	 25.05
farget (unntatt metallholdig sand
som hører under hovedgruppe 28)

273.31 Kiselholdig sand og kvartssand
273.39 Annen sand

277.1 Industridiamanter, sorterte,
ubearbeidde og bearbeidde

277.11 Industridiamanter, ubearbeidde
	

7102.21
eller enkelt sagde, kløyvde
eller grovslipte

277.19 Industridiamanter, bearbeidde på
	

7102.29
annen måte

277.2 Naturlige slipestoffer, i.e.n.

277.21 Støv og pulver av naturlige eller 	 71.05
syntetiske edle eller halvedle
steiner

277.22 Pimpstein; smergel; naturlig 	 2513.11,
korund, naturlig granat og andre 	 2513.21
naturlige slipestoffer, ubearbeidd
eller i uregelmessige stykker, her-
under knust pimpstein ("bimskies")

277.29 Pimpstein; smergel; naturlig 	 2513.19,
korund, naturlig granat og andre 	 2513.29
naturlige slipestoffer, unntatt
ubearbeidd, også varmebehandlet

278	 ANDRE RA MINERALER

278.2 Leire og andre ildfaste mineraler,
i.e.n.

278.22 Naturlig grafitt 	 25.04
278.23 Dolomitt, også brent; dolomitt, 	 25.18

grovt bearbeidd eller bare oppdelt
ved saging eller på annen måte, i
kvadratiske eller rektangulære
blokker eller plater; agglomerert
dolomitt (herunder tjæredolomitt)

278.24 Naturlig magnesiumkarbonat 	 2519.10
(magnesitt)

278.25 Sammensmeltet magnesia, sintret 	 2519.90
magnesia; annen magnesiumoksid,
også i ren tilstand

278.26 Kaolin og annen kaolinholdig leire, 2507.00
også brent

278.27 Bentonitt 	 2508.10
278.29 Annen leire, unntatt ekspandert 	 2508.20-

leire som horer under undergruppe 2508.70 .
663.5; andalusitt, cyanitt og
sillimanitt, også brent; mulitt;
chamotte- eller dinasiord

278.3 Rent natriumklorid og vanlig salt 	 2501.00
(herunder bordsalt og denaturert
salt), også i vandig opplesning;
sjøvann

2505.10
2505.90

278.4 Asbest 	 2524.00
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2618.00

2619.00

2621.00
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278.5 Kvarts, glimmer, feltspat, flusspat,
kryolitt og chiolitt

278.51 Kvarts (unntatt naturlig sand);
kvartsitt, også grovt bearbeidd
eller bare oppdelt ved saging eller
på annen måte, i kvadratiske eller
rektangulære blokker eller plater

278.52 Glimmer (herunder splittings);
glimmeravfall

278.53 Feltspat; leucitt; nefelin og
nefelinsyenitt

278.54 Flusspat

278.55 Naturlig kryolitt, naturlig
chiolitt

278.6 Slagg, grums, glødeskall og
liknende avfall, i.e.n.

278.61 Granulert slagg (slaggsand) fra
fremstilling av jern eller stål

278.62 Slagg, grums (unntatt granulert
slagg), glødeskall og annet avfall
fra fremstilling av jern eller
stal

278.69 Slagg og aske, i.e.n., herunder
tangaske (kelp)

HS-
Rev.3 	 kode 

282.21 - av rustfritt stål 	 7204.21
282.29 - av annet legert stå/ 	 7204.29

282.3 Annet avfall og skrap av jern og
stål

282.31 Avfall op skrap av fortinnet jern 	 7204.3*
eller stal

282.32 Spon fra dreiing, saging, fresing, 7204.41
utstansing eller liknende, også i
bunter

282.33 Blokker (ingots) fremstilt ved 	 7204.50
omsmelting av skrap av jern og
stål

282.39 Avfall og skrap av jern og stål, 	 7204.49
i.e.n.

283 	 KOPPERMALM OG KONSENTRATER;
KOPPERMATTE, SEMENTKOPPER

283.1 Koppermalm og konsentrater 	 2603.00

283.2 Koppermatte; sementkopper
	

74.01
(utfelt kopper)

283.21 Koppermatte
	

7401.10
283.22 Sementkopper (utfelt kopper)

	
7401.20

HS-
kode

25.06

25.25

2529.10,
2529.30
2529.21,
2529.22
2527.00

Mineraler, rå. i.e.n.

Kritt 	 2509.00
Naturlig bariumsulfat (barytt); 	 25.11
naturlig bariumkarbonat (witheritt),
også brent (unntatt bariumoksid,
som hører under varepost 522.65)

278.93 Naturlig steatitt, også grovt 	 25.26
bearbeidd eller oppdelt ved saging
eller på annen måte i kvadratiske
eller rektangulære blokker eller
plater; talkum

278.94 Naturlige borater og konsentrater 	 25.28
derav (også brente) unntatt borater
utfelt av naturlige saltopp-
løsninger; naturlig borsyre med
innhold av høyst 85 vektprosent
H 80 3 , beregnet av tørrstoffet

278.95 Kiselholdig fossilmel (f.eks. 	 2512.00
kiselgur, trippel og diatomejord)
og liknende kiselholdige jordarter,
også brente, med en tilsynelatende
spesifikk vekt av 1 eller mindre

278.96 Bituminøs skifer og tjæresand 	 2714.10
278.97 Naturlig bitumen og naturasfalt; 	 2714.90

asfaltitter og asfaltholdige
bergarter

278.98 Vermikulitt, perlitt og kloritter, 2530.10
uek spanderte

278.99 Mineralske stoffer, i.e.n.	 2530.20-
2530.90

HOVEDGRUPPE 28. MALMER OG AVFALL
AV METALL

281
	

JERNMALM OG KONSENTRATER

281.4 Rostet svovelkis (kisavbrann), 	 2601.20
også agglomerert

281.5 Jernmalm og konsentrater, ikke
	

2601.11
agglomerert

281.6 Jernmalm, agglomerert (sinters, 	 2601.12
pelleter, briketter, osv.)

282
	

AVFALL OG SKRAP AV JERN OG STAL; 	 72.04
BLOKKER (INGOTS) FREMSTILT VED OM-
SMELTING AV SKRAP AV JERN ELLER STAL

282.1 Avfall og skrap av støpejern 	 7204.10

282.2 Avfall og skrap av legert stål

284 	NIKKELMALM OG -KONSENTRATER;
NIKKELMATTE, NIKKELOKSID, SINTERE
OG ANDRE MELLOMPRODUKTER VED
FREMSTILLING AV NIKKEL

284.1 Nikkelmalm og -konsentrater
	 2604.00

284.2 Nikkelmatte, nikkeloksidsintere
	

75.01
og andre mellomprodukter ved frem-
stilling av nikkel

284.21 Nikkelmatte
	

7501.10
284.22 Nikkeloksidsintere og andre

	
7501.20

mellomprodukter ved fremstiling av
nikkel

285	 ALUMINIUMMALM OG -KONSENTRATER
(HERUNDER ALUMINIUMOKSID)

285.1 Aluminiummalm og -konsentrater
	

2606.00

285.2 Aluminiumoksid
	

2818.20

286 	 MALMER OG KONSENTRATER AV URAN
	

26.12
ELLER TORIUM

286.1 Uranmalm og -konsentrater
	 2612.10

286.2 Toriummalm og -konsentrater
	

2612.20

287 	 MALMER OG KONSENTRATER AV UEDLE
METALLER, I.E.N.

287.4 Blymalm og -konsentrater
	 2607.00

287.5 Sinkmalm og -konsentrater
	

2608.00

287.6 Tinnmalm og -konsentrater
	

2609,00

287.7 Manganmalm og -konsentrater (her-
	 2602.00

under manganholdig jernmalm og
-konsentrater med innhold av minst
20 vektprosent mangan beregnet av
tørrstoffet)

287.8 Malmer og konsentrater av molybden,
niobium, tantal, titanium, vanadium
og zirkonium

287.81 Molybdenmalm og -konsentrater, 	 2613.10
rostet

287.82 Molybdenmalm og -konsentrater, 	 2613.90
urøstet

287.83 Titanmalm og -konsentrater
	

2614.00
287.84 Zirkoniummalm og -konsentrater

	
2615.10

278.9

278.91
278.92
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287.85 Niobium, tantal- eller vanadium- 	 2615.90
malmer og -konsentrater

287.9 Malmer og konsentrater av
andre uedle metaller

287.91 Krommalm og -konsentrater
287.92 Wolframmalm og -konsentrater
287.93 Koboltmalm og -konsentrater
287.99 Malmer og konsentrater av uedle

metaller, i.e.n.

288 	 AVFALL OG SKRAP AV IKKE-JERNHOLDIGE
UEDLE METALLER, I.E.N.

288.1 Aske og reststoffer (unntatt de
fra fremstillingen av jern eller
stål) som inneholder metaller
eller metallforbindelser, i.e.n.

288.2 Annet avfall og skrap av ikke-
jernholdige uedle metaller, i.e.n.

288.21 Avfall og skrap av kopper
288.22 Avfall og skrap av nikkel
288.23 Avfall og skrap av aluminium
288.24 Avfall og skrap av bly
288.25 Avfall av skrap av sink (unntatt

sinkstøv)
288.26 Avfall og skrap av tinn

289 	 MALMER OG KONSENTRATER AV EDLE
METALLER; AVFALL, SKRAP OG OPPSOP
AV EDLE METALLER (UNNTATT GULL)

289.1 Malmer og -konsentrater av edle
metaller

289.11 Sølvmalm og -konsentrater
289.19 Malmer og konsentrater av

andre edle metaller

289.2 Avfall og skrap av edle metaller
(unntatt gull) eller av metaller
plettert med edelt metall (unntatt
gull)

289.21 Avfall og skrap av platina, her- 	 7112.20
under metall plettert med platina,
men unntatt oppsop med innhold av
annet edelt metall

289.29 Avfall og skrap av edle metaller. 	 7112.90
i.e.n., eller av metall plettert
med edelt metall

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

291 	 ANIMALSKE RÅVARER, I.E.N.

291.9 Produkter av animalsk opprinnelse,
i.e.n.

291.91 Menneskehår, ubearbeidd, også
vasket eller renset; avfall av
menneskehår

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

291.93 Tarmer, blærer og mager av dyr
(unntatt fisk), hele eller i
stykker

291.94 Sæd av storfe
291.95 Skinn og andre deler av fugler,

med påsittende fjær eller dun,
fjær og deler av fjær (også med
klipte kanter) og dun, ubearbeidd
eller bare renset, desinfisert
eller konservert; pulver og avfall
av fjær eller av deler av fjær

291.96 Produkter av fisk eller krepsdyr, 	 0511.91
bløtdyr eller andre virvelløse dyr
som lever i vann; døde dyr av de
slag som hører under hovedgruppe
03, utjenlige til menneskeføde

291.97 Natursvamp, av animalsk opprinnelse 0509.00
291.98 Ambra, bevergjel, civet og moskus; 0510.00

spanske fluer; galle, ogsa tørket;
kjertler og andre animalske pro-
dukter som brukes til fremstilling
av farmasøytiske produkter, ferske,
kjølte, fryste eller midlertidig
konserverte på annen måte

291.99 Animalske produkter, i.e.n. 	 0511.99

292 	 VEGETABILSKE RÅVARER, I.E.N.

292.2 Skjellakk; naturlige gummier, 	 13.01
harpikser, gummiharpikser og
balsamer

292.21 Skjellakk 	 1301.10
292.22 Gummi arabicum 	 1301.20
292.29 Andre naturlige gummier; harpikser, 1301.90

gummiharpikser og balsamer

292.3 Vegetabilske materialer som hoved- 14.01
sakelig brukes til kurvmakerarbeid
og andre flettearbeider (f.eks.
bambus, spanskrør, siv, rør,
vidjer, bast, renset, bleiket
eller farget halm, samt lindebark)

292.31 Bambus 	 1401.10
292.32 Spanskrør 	 1401.20
292.39 Vegetabilske materialer, unntatt 	 1401.90

bambus og spanskrør, som hoved-
sakelig brukes til kurvmaker-
arbeid og andre flettearbeider

2610.00
2611.00
2605.00
26.17

26.20

7404.00
7503.00
7602.00
7802.00
7902.00

8002.00

26.16

2616.10
2616.90

0501.00

05.02

0504.00

0511.10
05.05

291.1 Bein, hornkjegler, elfenbein,
hover, klover, koraller, skall og
liknende produkter

291.11 Bein (herunder bein av hval,
sel og andre sjødyr som puster
med lunger) og hornkjegler,
ubearbeidde, avfettet, enkelt
bearbeidd (men ikke tilskåret),
syrebehandlet eller befridd for
gelatin; pulver og avfall av disse
produkter

291.15 Koraller og liknende, ubearbeidd
eller enkelt bearbeidd; skall og
ryggskall av blekksprut, ubear-
beidd eller enkelt bearbeidd,
men ikke tilskåret, pulver og
avfall derav

291.16 Elfenbein, skilpaddeskall, hval-
barder og bardefrynser, horn,
gevirer, hover, negler, klør og
nebb, ubearbeidd eller enkelt
bearbeidd, men ikke tilskåret;
avfall og pulver derav

05.06

0508.00

05.07

292.4 Planter og plantedeler (herunder
fro og frukter) som hovedsakelig
brukes til fremstilling av par-
fymepreparater, til farmasøy-
tiske preparater, til insekt-
og soppbekjempende midler
eller liknende, friske eller
tørkede, også skårne, knuste
eller pulveriserte

292.41 Lakrisrot
292.42 Ginsengrot
292.49 Ellers

292.5 Fro, frukter og sporer, i.e.n.,
av det slag som brukes som såvarer

292.51 Sukkerbetefro
292.52 Frø av fôrplanter (unntatt

betefre)
292.53 Frø av urteaktige planter som

hovedsakelig dyrkes på grunn av
sine blomster

292.54 Andre vegetabilske fro

12.11

1211.10
1211.20
1211.90

12.09

1209.11
1209.21-
1209.29
1209.30

1209.19,
1209.91
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?9259 :rø fitter og sporer, 	 .e.n. 	 1209.99

;Aker, rotknoiler, stengelknoller
rotstokker av blomstrende eller

rønne plariter; stiklinger, pode-
kvister, levende trær eller andre
ola oter

292.61 Løker, knoller, rotknoller,
stengelknoller og rotstokker, i
hvilende tilstand, i vekst eller
blomst; sikoriplanter og -rotter
(unntatt ratter som horer under
undergruppe 054.8)

292.69 Andre levende planter (herunder
rotter), stiklinger og pode-
kvister; mycelium

292.7 Avskårne blomster og lauvverk

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

292.72 Lauvverk, blad, greiner og andre
plantedeler, uten blomster eller
blomsterknopper, samt gras, mose
og lav til buketter eller pryd,
friske, tørkede, fargede, bleikte,
impregnerte eller preparerte på
annen måte

292.9 Materialer av vegetabilsk opp-
rinnelse, i.e.n

292.92 Vegetabilske materialer som
hovedsakelig brukes til stopping
eller polstring (f.eks. kapok,
vegetabilsk krollhår og ålegras),
også lagvis, med eller uten
støttemateriale

292.93 Vegetabilske materialer som
hovedsakelig brukes i koster
eller børster (f.eks. kvastdurra,
piassava, kveke, tampicohamp),
også snodde eller buntede

292.94 Vegetabilske safter og ekstrakter

292.95 Pektinstoffer, pektinater og
pektater

292.96 Planteslim og fortykningsmidler,
også modifiserte, utvunnet av vege-
tabilske stoffer

292.97 Tang, tare og andre alger
Vegetabilske materialer og vege-
tabilske produkter, 1.e.n.

SEKTOR 3. BRENSELSSTOFFER, SMØRE-
QUER, ELEKTRISK STROM MV.

HOVEDGRUPPE 32. KULL, KOKS OG
BRIKETTER

3.21 KULL, OGSA PULVERISERT, MEN IKKE
AGGLOMERERT

SITE-
Rev .3

322.21 Brunkull, ikke agglomerert
322.22 Brunkull, agglomerert

322.3 Torv (herunder torvstrø), også
agglomerert

325 	 KOKS OG HALVKOKS AV STEINKULL.
BRUNKULL ELLER TORV, OGSÅ AGGLO-
MERERT; RETORTKULL

325.0 Koks og halvkoks av steinkull,
brunkull eller torv, også agglo-
lerert; retortkull

HOVEDGRUPPE 33. MINERALOLJE OG
MINERALOLJEPRODUKTER

333 	 JORDOLJE OG OLJER UTVUNNET AV
BITUMINØSE MINERALER, RA

333.0 Jordolje og oljer utvunnet av
bituminøse mineraler, rå

334 	 JORDOLJE OG OLJER UTVUNNET AV BI- 	 2710.00
TUMINOSE MINERALER (UNNTATT
RÅOLJE); PRODUKTER, I.E.N., SOM
INNEHOLDER MINST 70 VEKTPROSENT
JORDOLJE ELLER OLJER UTVUNNET AV
BITUMINØSE MINERALER, OG MED DISSE
OLJER SOM BASIS FOR PRODUKTENE

334.1 Bilbensin (lettbensin) og andre
lette oljer

334.11 Bilbensin (lettbensin) herunder
flybensin

334.12 Jetbensin (flydrivstoff)
334.19 Andre lette jordoljer og lette

oljer utvunnet av bituminøse mine-
raler (unntatt råolje); lette
produkter, i.e.n., som inneholder
minst 70 vektprosent av disse
oljer og med basis i disse

334.2 Lette mellomdestillater (unntatt
gassoljer)

334.21 Jetparafin (flydrivstoff) og
fyringsparafin

334.29 Andre jordoljer og oljer utvunnet
av bituminøse mineraler, middels
fete (unntatt parafin og råolje)
produkter, i.e.n., som inneholder
minst 70 vektprosent av disse oljer
og med basis i disse

334.3 Gassoljer

334.4 Fyringsoljer, i.e.n.

334.5 Smøreoljer og smørefett utvunnet av
bituminøse mineraler, andre tunge
jordoljer og tunge oljer utvunnet
av bituminøse mineraler (unntatt
råolje), tunge produkter, i.e.n.,
som inneholder minst 70 vektprosent
av disse oljer og med basis i disse

06.01

06.02

06.03

06.04

14.02

14.03

1302.11-
1302.19
1302.20

1302.31-
1302.39

1212.20
1404.10,
1404.90

HS-
<Die 

2702.10
2702.20

2703.00

2704.00

2709.00

2701.11

2701.12
2701.19

2701.20

27.02

321i Antrasitt, også pulverisert, men
ikke agglomerert

321 .2 Annet kull, også pulverisert

Bituminøst kull, ikke agglomerert
l21 22 Annet kull, ikke agglomerert

322 	 BRIKETTER, BRUNKULL OG TORV

322.1 Briketter og liknende fast brensel
fremstilt av kull

322.2 Brunkull, også pulverisert,
unntatt gagat (jett)

335 	 RESTSTOFFER AV JORDOLJEPRODUKTER,
I.E.N., OG LIKNENDE STOFFER

335.1 Vaselin, parafinvoks, mikrokrystal- 27.12
linsk jordoljevoks, "slack wax",
ozokerett, montanvoks, torvvoks,
annen mineralsk voks og liknende
produkter fremstilt syntetisk
eller på annen måte, også farget

335.11 Vaselin
	

2712.10
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335.12 Parafinvoks, mikrokrystallinsk
jordoljevoks, "slack wax",
ozokerett, montanvoks, torvvoks,
annen mineralsk voks og liknende
produkter fremstilt syntetisk
eller på annen måte, også farget

2712.20,
2712.90

345.0 Lysgass, vanngass, generatorgass
og liknende gasser, unntatt jord-
oljegasser og andre gassformige
hydrokarboner

HOVEDGRUPPE 35. ELEKTRISK STROM

2705.00

335.2 Mineralsk tjære og destillasjons-
produkter derav (herunder liknende
produkter fremstilt ved bearbeiding
av jordolje eller på annen måte)

335.21
samt annen mineralsk tjære, også
Steinkull-, brunkull- og torvtjære 2706.00

dehydrert eller delvis destillert
(herunder rekonstituert tjære)
Bensol335.22

335.23 Tol uol
Xylol335.24

335.25 Oljer og andre destillasjonspro-
dukter, i.e.n., av høytempera-
turtjære; liknendeliknende produkter hvor
vekten av de aromatiske bestand-
deler overstiger vekten av de
ikke-aromatiske

Bek og bekkoks fremstilt av335.3
steinkulltjære eller annen
mineralsk tjære

335.31 Bek fremstilt av steinkulltjære
eller annen mineralsk tjære

335.32 Bekkoks

335.4 Jordoljebitumen, petrolkoks og
bituminøse blandinger, i.e.n.

335.41 Jordoljebitumen og andre rest-
stoffer fra jordolje eller fra
oljer utvunnet av bituminøse
mineraler; bituminøse blandinger

335.42 Petrolkoks

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

HOVEDGRUPPE 34. GASS, NATURLIG
OG TILVIRKET

342
	

FLYTENDE PROPAN OG BUTAN

342.1 Propan, flytende

342.5 Butan, flytende

343
	

NATURGASS, OGSÅ FLYTENDE

343.1 Naturgass, flytende

343.2 Naturgass, i gassform

351 	 ELEKTRISK STROM

351.0 Elektrisk stroll)

SEKTOR 4. ANIMALSKE OG VEGE-
TABILSKE OLJER, FETT OG VOKS

HOVEDGRUPPE 41. ANIMALSKE OLJER
OG FETT

411 	 ANIMALSKE OLJER OG FETT

411.1 Fett og oljer samt deres frak-
sjoner av fisk eller sjøpattedyr,
også raffinerte, men ikke kjemisk
omdannede

411.11 Tran (fiskeleverolje) og dens
fraksjoner

411.12 Fett og oljer av fisk samt deres
fraksjoner, unntatt tran

411.13 Fett og oljer av sjøpattedyr samt
deres fraksjoner

411.2 Smult; annet svinefett og fjar-
fefett, utsmeltet, ogs& utpresset
eller ekstrahert med oppløsnings-
middel

411.3 Animalske oljer og fett, i.e.n.

411.31 Svinefett rent for kjøtt og fjær-
fefett (ikke utsmeltet), ferskt,
kjølt, fryst, saltet, i saltlake,
tørket eller røykt

411.32 Talg og annet fett av storfe,
sauer eller geiter, rått eller ut-
smeltet, ogsA utpresset eller
ekstrahert med opplesnings-
middel

411.33 Solarstearin, isterolje, oleo-
stearin (presstalg), oleo-
margarin og talgolje, ikke
emulgert, oppblandet eller bear-
beidd på annen måte

411.34 Ullfett, rått
411.35 Ullfett (unntatt rått ullfett) og

fettstoffer utvunnet av ullfett
(herunder lanolin)

411.39 Animalske oljer og fettstoffer
samt deres fraksjoner, i.e.n.,
også raffinerte, men ikke kjemisk
omdannede

2707.10
2707.20
2707.30
2707.40,
2707.50,
2707.60,
2707.91,
2707.99

27.08

2708.10

2708.20

2713.20,
2713.90

2713.11,
2713.12
2715.00

2711.12

2711.13

2711.11

2711.21

2716.00

15.04

1504.10

1504.20

1504.30

1501.00

0209.00

1502.00

1503.00

1505.10
1505.90

1506.00

15.07

1507.10
1507.90

1512.21

1512.29

344	 JORDOLJEGASSER OG ANDRE GASSFORMIGE
HYDROKARBONER, I.E.N.

344.1 Etylen, propylen, butylen og
	

2711.14
butadien, flytende

344.2 Gassformige hydrokarboner, 	 2711.19
flytende, i.e.n.

344.9 Gassformige hydrokarboner, i
	

2711.29
gassform, i.e.n.

345 	 LYSGASS, VANNGASS, GENERATORGASS
OG LIKNENDE GASSER, UNNTATT JORD-
OLJEGASSER OG ANDRE GASSFORMIGE
HYDROKARBONER

HOVEDGRUPPE 42. FETE VEGETABILSKE
OLJER OG FETTSTOFFER, RA, RENSEDE
ELLER FRAKSJONERTE

421 	 FETE VEGETABILSKE OLJER OG FETT-
STOFFER, "BLOTE", RA, RENSEDE
ELLER FRAKSJONERTE

421.1 Soyaolje og dens fraksjoner

421.11 RA soyaolje, også avslimet
421.19 Renset soyaolje og fraksjoner

421.2 Bomullsfroolje og dens fraksjoner

421.21 Rå bomullsfroolje, også befridd
for gossypol

421.29 Renset bomullsfroolje og fraksjoner
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431 	 BEARBEIDDE ANIMALSKE ELLER VEGE-
TABILSKE OLJER, FETT OG VOKS, OG
USPISELIGE BLANDINGER ELLER
PRODUKTER AV ANIMALSKE ELLER
VEGETABILSKE OLJER ELLER FETT,
I.E.N.

431.1 Animalske eller vegetabilske oljer 1518.00
og fettstoffer og deres fraksjoner,
kokte, oksiderte, dehydrerte,
sulfurerte, blåste, polymeriserte
med varme i vakuum eller i inert
gass eller på annen måte kjemisk
omdannede (unntatt de som hører
under undergruppe 431.2); uspi-
selige blandinger eller produkter
av animalske eller vegetabilske
oljer eller fettstoffer, eller
av fraksjoner av forskjellige slike
fettstoffer eller oljer, i.e.n.

431.2 Animalske eller vegetabilske fett- 15.16
stoffer eller oljer, og deres frak-
sjoner, helt eller delvis hydrogen-
erte, interforestrede, reforestrede
eller elaidiniserte, også raffiner-
te, men ikke videre bearbeidde

431.21 Animalske fettstoffer og oljer, 	 1516.10
og deres fraksjoner

431.22 Vegetabilske fettstoffer og oljer, 1516.20
og deres fraksjoner

431.3 Fettsyrer, syreoljer og reststoffer
etter behandling av fettstoffer
eller animalsk eller vegetabilsk
voks; degras

431.31 Fettsyrer; raffinasjonsfettsyrer

431.33 Degras; reststoffer etter be-
handling av fettstoffer eller
animalsk og vegetabilsk voks

431.4 Voks av animalsk eller vegetabilsk
opprinnelse

431.41 Vegetabilsk voks (unntatt triglyse-
rider), også raffinert eller
farget

431.42 Bivoks, annen insektvoks og sper-
masett, også raffinert eller farget

1519.11-
1519.20
1522.00

15.21

1521.10

1521.90

SEKTOR 5. KJEMISKE PRODUKTER, I.E.W.

HOVEDGRUPPE Si. ORGANISKE KJEMISKE
PRODUKTER

511 	 HYDROKARBONER, I.E.N., OG HALOGEN-,
SULFO-, NITRO- ELLER NITROSO-
DERIVATER DERAV

511.1 Asykliske hydrokarboner

511.11 Etylen
511.12 Propen (propylen)
511.13 Butylen, butadien og metyllbutadien

511.14 Mettede asykliske hydrokarboner
511.19 Asykliske hydrokarboner, i.e.n.

29.01

2901.21
2901.22
2901.23,
2901.24
2901.10
2901.29

511.2 Sykliske hydrokarboner

511.21 Sykloheksan
511.22 Benzen, ren
511.23 Toluen, ren
511.24 Xylener, rene

511.25 Styren
511.26 Etylbenzen
511.27 Kumen
511.29 Sykliske hydrokarboner, i.e.n.

29.02

2902.11
2902.20
2902.30
2902.41-
2902.44
2902.50
2902.60
2902.70
2902.19,
2902.90

29
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421.3 Jordnottolje (peanottolje) og dens
fraksjoner

421.31 Rå jordnottolie
421.39 Renset jordnottolie og fraksjoner

421.4 Olivenolje og andre oljer utvunnet
av oliven

421.41 Jomfruolje
421.42 Annen olivenolje og dens fraksjoner
421.49 Andre oljer og deres fraksjoner,

utvunnet utelukkende fra oliven
(unntatt olivenolje som hører under
varepost 421.41 eller 421.42),
herunder blandinger av disse
oljer eller fraksjoner med oljer
eller fraksjoner som horer under
varepost 421.41 eller 421.42

421.5 Solsikkeolje eller saflorolje og
deres fraksjoner

421.51 Rå solsikke- eller saflorolje
421.59 Renset solsikke- eller saflorolje

og fraksjoner

421.6 Maisolje og dens fraksjoner

421.61 Rå maisolje
421.69 Renset maisolje og dens fraksjoner

421.7 Rapsolje og sennepsolje og deres
fraksjoner

421.71 Rå rapsolje
421.79 Renset rapsolje og fraksjoner

421.8 Sesamolje og dens fraksjoner

422 	 FETE VEGETABILSKE OLJER OG FETT,
RA, RENSEDE ELLER FRAKSJONERTE,
UNNTATT "BLOTE"

422.1 Linolje og dens fraksjoner

422.11 Rå linolje 	 1515.11
422.19 Renset linolje og fraksjoner 	 1515.19

422.2 Palmeolje og dens fraksjoner 	 15.11

422.21 Rå palmeolje 	 1511.10
422.29 Renset palmeolje og fraksjoner 	 1511.90

422.3 Kokosolje (kopra-) og dens
fraksjoner

422.31 Rå kokosolje 	 1513.11
422.39 Renset kokosolje og fraksjoner 	 1513.19

422.4 Palmekjerneolje eller babassuolje
og deres fraksjoner

422.41 Rå palmekjerne- eller babassuolje 	 1513.21
422.49 Renset palmekjerne- eller babassu- 1513.29

olje og fraksjoner

422.5 Ricinusolie (kastorolje) og dens 	 1515.30
fraksjoner

422.9 Annet vegetabilsk fett, rå, renset
eller fraksjonert, unntatt "bløtt"

422.91 Kinesisk treolje og dens frak-
	 1515.40

sjoner
422.99 Fete vegetabilske oljer og fett, 	 1515.60,

rå, renset eller fraksjonert, 	 1515.90
i.e.n.

HOVEDGRUPPE 43. BEARBEIDDE ANI-
MALSKE OG VEGETABILSKE OLJER,
FETT OG VOKS, USPISELIGE BLANDINGER
ELLER PRODUKTER AV ANIMALSKE ELLER
VEGETABILSKE OLJER OG FETT; I.E.N.

HS-
kode 

15.08

1508.10
1508.90

1509.10
1509.90
1510.00

1512.11
1512.19

1515.21
1515.29

15.14

1514.10
1514.90

1515.50
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511.3 Halogenderivater av hydrokarboner 	 29.03

511.32 Trikloretylen 	 2903.22
511.31 Vinylklorid (kloretylen) 	 2903.21

511.33 Tetrakloretylen (perkloretylen) 	 2903.23
511.34 Andre umettede klorderivater av 	 2903.29

asykliske hydrokarboner
511.35 1,2-dikloretan (etylendiklorid)

	
2903.15

511.36 Andre mettede klorderivater av
	

2903.11-
asykliske hydrokarboner

	
2903.14,
2903.16,
2903.19
2903.30511.37 Fluor-, brom- eller jodderivater

av asykliske hydrokarboner
511.38 Halogenderivater av asykliske 	 2903.40

hydrokarboner med innhold av minst
to forskjellige halogener

511.39 Halogenderivater av hydrokarboner, 2903.51-
f.e.n. 	 2903.69

511.4 Sulfo-, nitro- eller nitrosoderi- 	 29.04
vater av hydrokarboner, også
hal ogenerte

512 	 ALKOHOLER, FENOLER, FENOLALKOHOLER
OG DERES HALOGEN-, SULFO-, NITRO-
ELLER NITROSODERIVATER

512.1 Asykliske enverdige alkoholer

512.11 Metanol (metylalkohol)
	

2905.11
512.12 Propan-1-ol (propylalkohol) og

propan-2-ol (isopropylalkohol)
	 2905.12

512.13 Butanol
	

2905.13,
2905.14

512.14 Oktanol (oktylalkohol) og isomerer 2905.16
derav

512.15 Udenaturert etylalkohol med 	 2207.10
alkoholstyrke minst 80 vol.%

512.16 Etylalkohol og annen sprit, 	 2207.20
denaturert, uansett styrke

512.17 Industrielle fettalkoholer
512.19 Andre enverdige alkoholer

512.2 Andre asykliske alkoholer, og
halogen-, sulfo-, nitro- eller
nitrosoderivater av asykliske
alkoholer

512.21 Etylenglykol (etandiol)
512.22 Glyserol (glyserin), glyserolvann

og glyserollut
512.23 Pentaerytritol
512.24 Mannitol
512.25 D-glucitol (sorbitol)
512.29 Andre asykliske alkoholer

512.3 Sykliske alkoholer og deres halo-
gen-, sulfo-, nitro- eller nitro-
soderivater

512.31 Sykloalkantske, sykloalkeniske 	 2906.11-
eller sykloterpeniske alkoholer og 2906.19
deres halogen-, sulfo-, nitro-
eller nitrosoderivater

512.35 Aromatiske sykliske alkoholer og 	 2906.21-
deres halogen-, sulfo-, nitro- 	 2906.29
eller nitrosoderivater

512.4 Fenoler og fenolalkoholer, og
deres halogen-, sulfo-, nitro-
eller nitrosoderivater

512.41 Fenol (hydroksybenzen), ren, og
	

2907.11
dens salter

512.42 Kresoler, i.e.n., og deres salter
512.43 Andre fenoler og fenolalkoholer

	
2907.13-
2907.12

2907.30
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512.44 Halogen-, sulfo-, nitro- eller 	 29.08
nitrosoderivater av fenoler eller
fenolalkoholer

513	 KARBOKSYLSYRER OG DERES ANHYDRIDER,
HALOGENIDER, PEROKSIDER OG PEROK-
SYSYRER, DERES HALOGEN-, SULFO-,
NITRO- ELLER NITROSODERI  VATER

513.7 Monokarboksylsyrer og deres anhyd-
rider, halogenider, peroksider
og peroksysyrer; deres halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitroso-
derivater

513.71 Eddiksyre og dens salter
	

2915.21-
2915.23,
2915.29

513.72 Estere av eddiksyre
	

2915.31-
2915.39

513.73 Metakrylsyre og dens salter og
	

2916.13,
estere
	

2916.14
513.74 Maursyre, dens salter og estere

	
2915.11-
2915.13

513.75 Smørsyre, valeriansyre, deres
	

2915.60
salter og estere

513.76 Palmitinsyre, stearinsyre, deres 	 2915.70
salter og estere

513.77 Mettede asykliske monokarboksyl- 	 2915.24,
syrer, i.e.n., og deres anhydrider, 2915.40,
halogenider, peroksider og perok- 	 2915.50,
sysyrer; deres halogen-, sulfo-, 	 2915.90
nitro- eller nitrosoderivater

513.78 Oljesyre, linolsyre eller linolen- 2916.15
syre og deres salter og estere

513.79 Andre umettede asykliske monokar- 	 2916.11,
boksylsyrer; sykliske monokarbok- 	 2916.12,
sylsyrer, deres anhydrider, halo- 	 2916.19-
genider, peroksider, peroksysyrer 	 2916.39
og deres derivater

513.8 Polykarboksylsyrer og deres an- 	 29.17
hydrider, halogenider, peroksider
og peroksysyrer; deres halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitrosoderi-
vater

513.81 Maleinsyreanhydrid
	

2917.14
513.82 Ftalsyreanhydrid

	
2917.35

513.83 Dioktylortoftalater 	 2917.32
513.84 Dimetyltereftalat

	
2917.37

513.85 Sykloalkaniske, sykloalkeniske 	 2917.20
eller sykloterpeniske polykarbok-
sylsyrer, deres anhydrider, halo-
genider, peroksider, peroksysyrer
og deres derivater

513.89 Polykarboksylsyrer, i.e.n.; an- 	 2917.11-
hydrider, halogenider, peroksider

	
2917.13,

og peroksysyrer av polykarbolske
	

2917.19,
syrer; deres halogen-, sulfo-, 	 2917.31,
nitro- eller nitrosoderivater

	
2917.33,
2917.34,
2917.36,
2917.39

513.9 Karboksylsyrer som i tillegg har 	 29.18
annen oksygenfunksjon og deres
anhydrider, halogenider, perok-
sider og peroksysyrer; deres halo-
gen-, sulfo-, nitro- eller nitro-
soderivater

513.91 Melkesyre, vinsyre, sitronsyre og 	 2918.11-
deres salter og estere 	 2918.15

513.92 Andre karboksylsyrer med alkohol- 	 2918.16-
funksjon, men uten annen oksygen- 	 2918.19
funksjon; anhydrider, halogenider,
peroksider og peroksysyrer av kar-
boksylsyrer med alkoholfunksjon,
men uten annen oksygenfunksjon;
derivater, i.e.n. av karboksyl-
syrer med alkoholfunksjon, men
uten annen oksygenfunksjon og av
deres anhydrider, halogenider,
peroksider og peroksysyrer

1519.30
2905.15,
2905.17-
2905.29

2905.31
15.20

2905.42
2905.43
2905.44
2905.32,
2905.39,
2905.41,
2905.49,
2905.50

29.06
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513.93 Salisylsyre og dens salter og 	 2918.21-
estere 	 2918.23

513.94 Andre karboksylsyrer med fenol- 	 2918.29
funksjon, men uten annen oksygen-
funksjon, anhydrider, halogenider,
peroksider og peroksysyrer av kar-
boksylsyrer med fenolfunksjon men
uten annen oksygenfunksjon; halo-
gen-, sulfo-, nitro- eller nitro-
soderivater av karboksylsyrer med
fenolfunksjon men uten annen oksy-
genfunksjon og deres anhydrider,
halogenider, peroksider og perok-
sysyrer

513.95 Karboksylsyrer med aldehyd- eller 	 2918.30
ketonfunksjon, men uten annen
oksygenfunksjon, deres anhydrider,
halogenider, peroksider, perok-
sysyrer og deres derivater

513.96 Karboksylsyrer som i tillegg har 	 2918.90
oksygenfunksjon, i.e.n., deres an-
hydrider, halogenider, peroksider,
peroksysyrer og deres derivater

514 	 FORBINDELSER MED NITROGENHOLDIGE
FUNKSJONELLE GRUPPER

514.5 Forbindelser med aminfunksjon

514.51 Asykliske monoaminer og deres
derivater; salter derav

514.52 Asykliske polyaminer og deres
derivater; salter derav

514.53 Sykloalkaniske, sykloalkeniske
eller sykloterpeniske mono- eller
polyaminer, og deres derivater;
salter derav

514.54 Aromatiske monoaminer og deres
derivater; salter derav

514.55 Aromatiske polyaminer og deres
derivater; salter derav

514.6 Aminoforbindelser med oksygen- 	 29.22
holdige funksjonelle grupper

514.61 Aminoalkoholer samt deres etere 	 2922.11-
og estere (med innhold av bare en	 2922.19
type oksygenfunksjon); salter derav

514.62 Aminonaftoler og andre amino- 	 2922.21-
fenoler  samt deres etere og 	 2922.29
estere (med innhold av bare en
type oksygenfunksjon); salter
derav

514.63 Aminoaldehyder, aminoketoner og 	 2922.30
aminokinoner (med innhold av bare
en type oksygenfunksjon); salter
derav

514.64 Lysin og dets estere; salter 	 2922.41,
derav; glutaminsyre og dens salter 2922.42

514.65 Aminosyrer og deres estere (med 	 2922.49
innhold av bare en type oksygen-
funksjon), i.e.n.; salter derav

514.67 Aminoalkoholfenoler, aminosyre- 	 2922.50
fenoler og andre aminoforbindelser
med oksygenfunksjon

514.7 Forbindelser med karboksylamido-
funksjon; forbindelser av karbon-
syre med amidofunksjon (unntatt
urinstoff)

514.71 Asykliske amider (herunder
asykliske karbamater) og deres
derivater; salter derav

514.73 Ureiner og deres derivater;
salter derav

514.79 Andre sykliske amider (herunder
sykliske karbamater) og deres
derivater; salter derav

514.8 Andre forbindelser med nitrogen-
haldige funksjonelle grupper

514.81 Kvaternære ammoniumsalter og 	 29.23
ammoniumhydroksider; lecitiner
og andre fosfoaminolipider

514.82 Forbindelser med karboksyimid- 	 29.25
funksjon (herunder sakkarin og
dets salter) og forbindelser med
iminfunksjon

514.83 Akrylnitril 	 2926.10
514.84 Andre forbindelser med nitril- 	 2926.20,

funksjon 	 2926.90
514.85 Diazo-, azo- og azoksyforbindelser 2927.00
514.86 Organiske derivater av hydrazin 	 2928.00

eller hydroksylamin
514.89 Forbindelser med annen nitrogen- 	 29.29

funksjon

515 	 ORGANISKE-UORGANISKE FORBINDELSER,
HETEROSYKLISKE FORBINDELSER,
NUKLEINSYRER OG DERES SALTER

515.4 Organiske svovelforbindelser

515.41 Ditiokarbonater (xantater)
515.42 Tiokarbamater og ditiokarbamater
515.43 Tiuram mono-, di- eller tetra-

sulfider
515.44 Metionin
515.49 Andre

515.5 Andre organiske-uorganiske for-
bindelser

515.6 Laktamer; heterosykliske forbind-
elser med bare oksygen som hetero-
atom(er)

515.61 Laktamer

515.62 Kumarin, metylkumariner og etyl-
kumariner

515.63 Andre laktoner
515.69 Heterosykliske forbindelser med

bare oksygen som heteroatom(er),
i.e.n.

515.7 Andre heterosykliske forbindelser;
nukleinsyrer

515.71 Heterosykliske forbindelser med
bare nitrogen som heteroatom(er),
som i strukturen inneholder en
ukondensert pyrazolring, også
hydrogenert

515.72 Hydantoin og dets derivater
515.73 Andre heterosykliske forbindelser

som i strukturen inneholder en
ukondensert imidazolring (også
hydrogenert)

515.74 Heterosykliske forbindelser med
bare nitrogen som heteroatom(er),
som i strukturen inneholder en
ukondensert pyridinring, også
hydrogenert

515.75 Heterosykliske forbindelser med
bare nitrogen som heteroatom(er)
som inneholder et kinolin- eller
isokinolinringsystem, også hydro-
genert, ikke videre kondensert

515.76 Heterosykliske forbindelser med
bare nitrogen som heteroatom(er),
som i strukturen inneholder en
pyrimidinring, også hydrogenert,
eller piperazinring, eller en
ukondensert triazinring, også
hydrogenert; nukleinsyrer og
deres salter

515.77 Andre heterosykliske forbindelser
med bare nitrogen som hetero-
atom(er)

515.78 Heterosykliske forbindelser som
inneholder et fenotiazinringsystem
(også hydrogenert) ikke videre
kondensert

29.21

2921.11-
2921.19
2921.21-
2921.29
2921.30

2921.41-
2921.49
2921.51,
2921.59

2924.10

2924.21

2924.29

29.30

2930.10
2930.20
2930.30

2930.40
2930.90

2931.00

2933.71,
2933.79
2932.21

2932.29
2932.11-
2932.19,
2932.90

2933.11,
2933.19

2933.21
2933.29

2933.31,
2933.39

2933.40

2933.51-
2933.69

2933.90

2934.30
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515.79 Heterosykliske forbindelser,
i.e.n.

515.8 Sulfonamider

516 	 ANDRE ORGANISKE KJEMIKALIER

516.1 Etere, alkoholperoksider, eter-
peroksider, epoksider, acetaler og
hemiacetaler, og deres halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitroso-
derivater

516.12 Acetaler og hemiacetaler, også
med annen oksygenfunksjon, og
deres halogen-, sulfo-, nitro-
eller nitrosoderivater

516.13 Oksiran (etylenoksid)
516.14 Metyloksiran (propylenoksid)
516.15 Andre epoksider, epoksyalkoholer,

epoksyfenoler og epoksyetere,
med 3-leddet ring, og halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitrosoderi-
vater av epoksider, epoksyalko-
holer, epoksyfenoler og epoksy-
etere med 3-leddet ring

516.16 Asykliske, sykloalkaniske, syklo-
alkeniske, sykloterpeniske og
aromatiske etere; deres halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitroso-
derivater

516.17 Eteralkoholer, eterfenoler, eter-
alkoholfenoler; alkohol-, eter-,
ketoneperoksider; deres halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitroso-
derivater

516.2 Forbindelser med aldehyde-, keton-
og kinonfunksjon

516.21 Asykliske aldehyder uten annen
oksygenfunksjon

516.22 Andre aldehyder, også med annen
oksygenfunksjon; sykliske polymerer
av aldehyder; paraformaldehyde

516.23 Aceton
516.24 Butanon (metyletylketon)
516.25 Andre asykliske ketoner uten

annen oksygenfunksjon
516.26 Halogen-, sulfo-, nitro- eller

nitrosoderivater av produkter som
hører under varepostene 516.21
og 516.22

516.27 Kamfer
516.28 Andre sykloalkaniske, sykloal-

keniske eller sykloterpeniske
ketoner uten annen oksygenfunksjon

516.29 Aromatiske ketoner uten annen
oksygenfunksjon; ketonalkoholer,
ketonaldehyder, ketonfenoler og
ketoner med annen oksygenfunksjon;
kinoner; halogen-, sulfo-, nitro-
eller nitrosoderivater av ketoner
og kinoner

516.3 Estere av uorganiske syrer og
deres salter, og deres halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitroso-
derivater

516.31 Fosforsyreestere og deres salter
(herunder laktofosfater); deres
halogen-, sulfo-, nitro- eller
nitrosoderivater

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

516.9 Organiske kjemikalier, i.e.n.
516.91 Enzymer; tilberedte enzymer,

i.e.n.

516.92 Sukkerarter, kjemiske rene
(unntatt sakkarose, laktose,
maltose, glukose og fruktose);
sukkeretere og sukkerestere og
deres salter (unntatt produkter
som hører under undergruppene
541.4, 541.5 eller under vare-
post 541.61)

516.99 Andre organiske forbindelser

HOVEDGRUPPE 52. UORGANISKE
KJEMISKE PRODUKTER

522 	 UORGANISKE KJEMISKE GRUNNSTOFFER,
OKSIDER OG HALOGENSALTER

522.1 Karbon (herunder kjønrok (svart
fargestoff)), i.e.n.

522.2 Andre kjemiske grunnstoffer

522.21 Hydrogen, sjeldne gasser, nitrogen
og oksygen

522.22 Selen, tellur, fosfor, arsen
og bor

522.23 Silisium

522.24 Klor
522.25 Fluor, brom og jod

522.26 Svovel, sublimert eller utfelt;
kolloidalt svovel

522.27 Kvikksølv
522.28 Natrium og andre alkalimetaller

522.29 Kalsium, strontium og barium;
sjeldne jordmetaller, scandium og
yttrium, også blandede eller
legerte innbyrdes

522.3 Uorganiske syrer og uorganiske
oksygenforbindelser av ikke-
metaller, i.e.n.

522.31 Hydrogenklorid (saltsyre); kloro-
svovel syre

522.32 Svovelsyre; oleum
522.33 Saltpetersyre; nitrersyrer
522.34 Difosforpentoksid; fosforsyre og

polyfosforsyrer
522.35 Boroksider; borsyrer
522.36 Andre uorganiske syrer

522.37 Sil isiumdioksid
522.38 Svoveldioksid
522.39 Andre uorganiske oksygenfor-

bindelser av ikke-metaller

522.4 Halogen- eller svovelforbindelser
av ikke-metaller

522.41 Halogenider og oksidhalogenider
av ikke-metaller

522.42 Sulfider av ikke-metaller;
kommersiell fosfortrisulfid

522.5 Oksider av sink, krom, mangan,
jern, kobolt, titan og bly

522.51 Sinkoksider; sinkperoksid
522.52 Kromoksider og kromhydroksider
522.53 Manganoksider
522.54 Jernoksider og jernhydroksider;

jordfarger som inneholder minst 70
vektprosent bundet jern betegnet
som Fe 20 3

522.55 Koboltoksider og kobolthydrok-
sider; kommersielle koboltoksider

522.56 Titanoksider
522.57 Blyoksider; blymønje og oransje-

mønje

2934.10,
2934.20,
2934.90

2935.00

2911.00

2910.10
2910.20
2910.30,
2910.90

2909.11-
2909.30

2909.41-
2909.60

2912.11-
2912.19
2912.21-
2912.60

2914.11
2914.12
2914.13,
2914.19
2913.00

2914.21
2914.22-
2914.29

2914.30-
2914.70

2919.00

29.20

35.07

2940.00

2942.00

2803.00

2804.10-
2804.40
2804.50,
2804.70-
2804.90
2804.61,
2804.69
2801.10
2801.20,
2801.30
2802.00

2805.40
2805.11,
2805.19
2805.21-
2805.30

28.06

2807.00
2808.00
28.09

2810.00
2811.11,
2811.19
2811.22
2811.23
2811.21,
2811.29

28.12

28.13

2817.00
28.19
28.20
28.21

2822.00

2823.00
28.24



2827d0
2827.20
2827.31-
2827.60

28.28

2825, 1 1
282519
2829..90
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522.6 Andre uorganiske baser og metall-
oksider, -hydroksider og
-peroksi der

522.61 Ammoniakk, vannfri eller i vandig 	 28.14
oppløsning

522.62 Natriumhydroksid (kaustisk soda), 	 2815.11
i fast form

522.63 Natriumhydroksid i vandig opp- 	 2815.12
løsning (natronlut eller flytende
natron)

522.64 Kaliumhydroksid (kaustisk kali); 	 2815.20,
peroksider av natrium eller kalium 2815.30

522.65 Hydroksid og peroksid av magnesium; 28.16
oksider, hydroksider og peroksider
av strontium eller barium

522.66 Aluminiumhydroksid 	 2818.3 3
522.67 Kunstig korund 	 2818.10
522.68 Hydrazin og hydroksylamin og deres 2825.10

uorganiske salter
522.69 Andre uorganiske baser; andre 	 2825.20-

metalloksider, -hydroksider og 	 2825.90
-peroksider

523 	 SALTER OG PEROKSYSALTER AY
UORGANISKE SYRER OG METALLER

523.1 Fluorider; fluorosilikater,
fluoroaluminater og andre
komplekse fluorsalter

523.2 Klorider, oksidklorider og hydrok-
sidklorider, bromider og oksid-
bromider; jodider og oksidjodider

523.21 Ammoniumklorid
523.22 Kalsiumklorid
523.29 Andre klorider, oksidklorider og

hydroksidkiorider; bromider og
oksidbromider; jodider og oksid-
jodider

523.3 Hypokloritter, kommersielt
kalsiumhypokloritt; kloritter;
hypobromitter; klorater og per
klorater; bromater og perbromater;
jodater og perjodater

523.31 Hypokloritter; kommersielt
kalsiumhypokloritt; kloritter;
hypobromitter

523.32 Klorater av natrium
523.39 Andre klorater og perklorater;

bromater og perbromater; jodater
og perjodater

523.4 Sulfider, polysulfider, ditio-
nitter, sulfoksy later, sulfitter,
tiosulfater, sulfater og aluner

523.41 Natriumsulfid
523.42 Andre sulfider; polysuifider

523.43 Ditionitter og sulfoksylater
523.44 Sulfitter; tiosulfater
523.45 Natriumsulfater

523.49 Andre sulfater; aluner

523.5 Nitritter; nitrater

523.51 Nitritter
523.52 Kaliumnitrater
523.59 Andre nitrater

SITC-
Rev.3

523.64 Natriumtrifosfat (natriumtripoly-
fosfat)

523.65 Andre polyfosfater

523.7 Karbonater peroksokarbonater
(perkarbonater); kommersielt
ammeniumkarbonat som inneholder
ammoniumkarbonat

523.71 Kommersielt ammoniumkarbonat og
andre ammonitekarbonater

523.72 Dinatriumkarbonat (soda)
523.73 Natriumhydrogenkarbonat (natrium-

bikarbonat)
523.74 KaliumKarbxlater
523.75 Blykarbonat
523 79 Andre karbonater

523.8 Andre salter og peroksysalter av
uorgantske syrer og metaller

523.81 Cyaniler, oksidoyanider og kom- 	 28.37
plekse cyanider

523.82 Fulminaler, cyanater og tiocyanater 2838.00
523.83 Silikat'lr; kommersielle alkali- 	 23.39

metallsilikater
523.84 Berater; peroksoborater perbo- 	 28.40

rater)
523.89 Salter av uorganiske syrer eller 	28.42

peroksosyrer, i.e.n.

524 	 ANDRE UORGANISKE KJEMIKALIER:
ORGANISKE OG UORGANISKE FORBIN-
DELSER AV EDLE METALLER

524.3 Salter av metallsyrer; organiske
og uorganiske forbindelser av edle
metaller

524.31 Salter av metalloksidsyrer eller
metallperoksidsyrer

524.32 Kolloidale edle metaller; uor-
ganiske eIler organiske forbin-
delser av edle metaller, også om
de ikke er kjemisk definerte; amal-
gamer av edle metaller

524.9 tiorganiske k3emiske produkter,

524.91 Nydrogenoeroksid, også i fast form
i forbinaelse med urea

524.92 Fosfi!der, ogsi om de ikke er
kjemisk &finerte (unntatt
ferrofosFo0

524.93 Kalslumkarbider, ogsA om de ikke
er k,:;enriok 6efine.Tte

524.94 Karbider 4Aatt kalsiumkarbid),
også om de ikke er kjemisk
,:efinerte

524.96 Hydrider, nitrider, azider, sill-
slrLir (,,c$ bolrider, ogsl om de ikke
er kjsk definerte

524.99 Uorganiske forbindelser. i.e.n.
(herunder destillert vann, vann

mlii6g av elektrisk lednings-
evne; og vlon av liknende renhet)
flytende left (også om edelgassene
er fjernt; komprimert luft; ama)-
gamer topltdtt amalgamer av edle
metaller)

HS-
kode 

2835.31

2835.39

28.36

2836.10

2836.20
2836.30

2836.40
2836.70
2836.50,
2836.60,
2836.91-
2836.99

28.41

28.43

2847.00

28.48

2849.10

2849.20,
2849.90

2850.00

2851.00

523.b Fosfinater (hypofosfitter), fos-
fonater (fosfitter), fosfater og
polyfosfater

523.61 Fosfinater (hypofosfitter) og fos -
fonater (fosfitter)

523.62 Triammoniumfosfater
523.63 Andre fosfater

(j'r

2835.21
23.22-
Mn.29

525 	 2ADI0A1TIC STOF 'T. 0.L,

525. 1 Rile.i0ektiv, kjemiske grunnstoffer 28.44
og radioaktive twtoper (herunder
spaltbare op, Ortfle grunnstoffer
og tscitm); og deres forbindelser;
blandinger, og reststoffer som
Inneholder disse produkter
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525.11 Naturlig uran og dets forbindelser; 2844.10
legeringer, dispersjoner (herunder
cermeter), keramiske produkter og
blandinger som inneholder naturlig
uran eller forbindelser av naturlig
uran

525.13 Uran anriket på U235, og dets for- 2844.20
bindelser; plutonium og dets for-
bindelser; legeringer, dispersjoner
(herunder cermeter), keramiske
produkter og blandinger som inne-
holder uran anriket på U235,
plutonium eller forbindelser av
disse produkter

525.15 Uran avsvekket på U235 og dets for- 2844.30
bindelser; thorium og dets forbind-
elser; legeringer, dispersjoner
(herunder cermeter), keramiske
produkter og blandinger som inne-
holder uran avsvekket på U235,
thorium eller forbindelser av
disse produkter

525.17 Brukte (bestrålte) brenselelementer 2844.50
(innsatser) fra atomreaktorer

525.19 Radioaktive grunnstoffer og iso- 	 2844.40
toper og deres forbindelser,
i.e.n.; legeringer, dispersjoner
(herunder cermeter), keramiske
produkter og blandinger som inne-
holder disse grunnstoffer, iso-
toper eller forbindelser; radio-
aktive reststoffer

525.9 Stabile isotoper og deres for-
bindelser; uorganiske eller
organiske forbindelser av sjeldne
jordmetaller, av yttrium eller
scandium eller blandinger av
disse metaller

52591 Isotoper (unntatt de som horer 	 28.45
under undergruppe 525.1); uorgan-
iske eller organiske forbindelser
av slike isotoper, også om de ikke
er kjemisk definerte

.95 Uorganiske eller organiske forbind- 28.46
elser av sjeldne jordmetaller, av
yttrium eller scandium eller
blandinger av disse metaller

HOVEDGRUPPE 53. FARGE- OG
GARVESTOFFER

531 	 SYNTETISKE, ORGANISKE FARGESTOFFER
CG SUBSTRATPIGMENTER, OG PREPA-
RATER PA BASIS AV SLIKE FARGESTOFFER

531.1 Syntetiske, organiske fargestoffer
og preparater pS basis av disse

531.11 Dispers4onsfargestoffer og prepa- 	 3204.11
rdter på basis av disse

531.12 Syrefargestoffer, også metalli- 	 3204.12
serte, og preparater på basis av
slike fargestoffer; beisfarge
0- Jffer og preparater på basis
e; disse

531.13 Basiske fargestoffer og preparater 3204.13
på basis av disse

531.14 Direktfargestoffer og preparater 	 3204.14
-°pa oasis av disse

531_15 kyl,efargestoffer (herunder de som 	 3204.15
foreliggende tilstand er brukbare

som pigmenter) og preparater på
basis av disse

531.16 feaktvfargestoffer og preparater 	 3204.16
Oc  basis av disse

531.17 Pigmenter og preparater på basis	 3204.17
disse

531.19 Andre syntetiske, organiske farge- 3204.19
stoffer (herunder blandinger av
fargestoffer som hewer under to
eller flere av varepostene under
undergruppe 531.1)

531.2 Syntetiske, organiske produkter av
det slag som brukes som fluore-
scerende hvitemidler eller som
luminoforer, også kjemisk definerte;
substratpigmenter og preparater på
basis av disse

Syntetiske, organiske produkter av 3204.20,
det slag som brukes som fluore- 3204.90
scerende hvitemidler eller som
luminoforer, også kjemisk definerte
Substratpigmenter; preparater 	 3205.00
basert på substratpigmenter

FARGE- OG GARVESTOFFER, OG
SYNTETISKE GARVESTOFFER

Garveekstrakter av vegetabilsk
opprinnelse; tanniner og deres
derivater; fargestoffer og vege-
tabilsk eller animalsk opprinnelse
og preparater på basis av disse

Garveekstrakter av vegetabilsk
opprinnelse; tanniner og deres
salter, etere, estere og andre
derivater
Fargestoffer av vegetabilsk eller
animalsk opprinnelse (herunder
fargeekstrakter, men ikke animalsk
kull), også kjemisk definerte;
preparater basert på fargestoffer
av vegetabilsk eller animalsk
opprinnelse

532.3 Syntetiske, organiske garve- 	 32.02
stoffer; uorganiske garvestoffer;
tilberedte garvestoffer, ogsS med
innhold av naturlige garvestoffer;
enzymholdige preparater for for-
garving

532.31 Syntetiske, organiske garvestoffer 3202.10
532.32 Uorganiske garvestoffer; tilberedte 3202.90

garvestoffer, også med innhold av
naturlige garvestoffer; enzym-
holdige preparater for forgarving

32.06

3206.10

3206.20

3206.30

3206.41

3206.42

3206.43

3206.49

3206.50

Trykkfarger

- svarte
	

3215.11
- andre
	

3215.19

531.21

531.22

532

532.2

532.21

532.22

32.01

3203.00

533

533.1

533.11

533.12

533.13

533.14

533.15

533.16

533.17

533.18

533.2

533.21
533.29

FARGER, MALINGER, FERNISSER OG
LIKNENDE STOFFER

Andre fargestoffer, preparater
basert på fargestoffer i.e.n.;
uorganiske produkter av det slag
som brukes som luminoforer; også
kjemisk definerte

Pigmenter og preparater basert på
titandioksid
Pigmenter og preparater basert på
kromforbindelser
Pigmenter og preparater basert på
kadmiumforbindelser
Ultramarin og preparater på basis
av ultramarin
Litopon og andre pigmenter og
preparater på basis av sinksulfid
Pigmenter og preparater på basis av
heksacyanoferrater (ferrocyanider
og ferricyanider)
Fargestoffer og andre preparater,
i.e.n.
Uorganiske produkter av det slag
som brukes som luminoforer
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Malinger og lakker (herunder
emaljelakk, lakkfernisser og lim-
malinger); oppløsninger av plast;
tilberedte vannpigmentfarger av
det slag som brukes til farging av
ter; pigmenter (herunder pulver og
flak av metaller), dispergerte i
ikke-vandige media, i flytende form
eller pastaform, av det slag som
brukes til fremstilling av malinger
(herunder emaljelakk), pregefolier
("stamping foils"); fargestoffer i
former eller pakninger for
detaljsalg

Malinger og lakker (herunder 	 32.09
lakkmalinger) på basis av synte-
tiske polymerer eller kjemisk
omdannede, naturlige polymerer,
dispergerte eller oppløste i
vandig medium
Malinger og lakker (herunder 	 32.08
lakkmalinger) på basis av synte-
tiske polymerer eller kjemisk
omdannede, naturlige polymerer,
dispergerte eller oppløste i ikke-
vandig medium; oppløsninger av
plast
Andre malinger og lakker (herunder 3210.00
lakkmalinger og limmalinger),
tilberedte vannpigmentfarger av
det slag som brukes til farging
av ler
Pigmenter (herunder pulver og flak 32.12
av metall), dispergerte i ikke-
vandige media, i flytende form eller
pastaform, av det slag som brukes
til fremstilling av malinger (her-
under lakkmalinger); pregefolier
("stamping foils"); fargestoffer i
former eller pakninger for
detaljsalg

533.5 Tilberedte fargestoffer av det slag
som brukes i keramikk-, emalje-
eller glassindustrien; kunstner-
farger, sikkativer og fyllings- og
tetningsmidler

533.51 Tilberedte pigmenter, tilberedte 	 32.07
opakiseringsmidler og tilberedte
farger, smeltbare emaljer og gla-
surer, engober, flytende luster-
farger og liknende preparater av
det slag som brukes i keramikk-,
emalje- eller glassindustrien;
fritte og annet glass, i form av
pulver, granulater eller flak

533.52 Kunstnerfarger, farger til bruk i 	 32.13
undervisningen, plakatfarger,
brekkfarger, farger til hobbybruk
og liknende, i form av tabletter,
PA tuber, krukker, flasker, glass
eller liknende former eller
pakninger

533.53 Tilberedte sikkativer 	 3211.00
533.54 Kitt, podevoks, harpikssement og 	 32.14

andre fyllings- og tetningsmidler;
sparkelmasse; ikke-ildfaste pro-
dukter til bruk som overflatebelegg
på fasader, innervegger, golv, tak
eller liknende

533.55 Sammensatte, organiske opplos- 	 3814.00
nings- og fortynningsmidler,
i.e.n.; tilberedte maling- og lakk-
fjernere

HOVEDGRUPPE 54. MEDISINSKE OG
FARPIASSYTISKE PRODUKTER

541 	 MEDISINSKE OG FARMASØYTISKE
PRODUKTER, UNNTATT MEDIKAMENTER
SOM HORER UNDER GRUPPE 542

541.1 Provitaminer og vitaminer, natur- 	 29.36
lige eller syntetisk reproduserte
(herunder naturlige konsentrater),
derivater derav som hovedsakelig
brukes som vitaminer, og innbyrdes
blandinger av nevnte stoffer;
uansett opplosningsmiddel, ikke i
form av medikamenter som hewer
under gruppe 542

541.11 Provitaminer, ublandede
541.12 A-vitaminer og deres derivater,

ublandede
541.13 B-vitaminer og deres derivater,

ublandede
541.14 C-vitaminer og deres derivater,

ublandede
541.15 E-vitaminer og deres derivater,

ublandede
541.16 Andre vitaminer og deres derivater, 2936.29

ublandede
541.17 Innbyrdes blandinger av provita- 	 2936.90

miner og vitaminer (herunder natur-
lige konsentrater), uansett opp-
løsningsmiddel

541.3 Antibiotika, ikke i form av medika- 29.41
menter som 'wirer under gruppe 542

541.31 Penicilliner og deres derivater med 2941.10
penicillinsyrestruktur; salter derav

541.32 Streptomyciner og deres derivater; 2941.20
salter derav

541.33 Tetrasykliner og deres derivater, 	 2941.30
salter derav

541.39 Andre antibiotika 	 2941.40-
2941.90

541.4 Vegetabilske alkaloider, naturlige 29.39
eller syntetisk reproduserte og
deres salter, etere, estere og andre
derivater, ikke i form av medika-
menter som hewer under gruppe 542

541.41 Alkaloider av opium og deres deri- 2939.10
vater; salter derav

541.42 Alkaloider av cinchona og deres 	 2939.21,
derivater; salter derav 	 2939.29

541.43 Koffein og dens salter 	 2939.30
541.44 Efedriner og deres salter 	 2939.40
541.45 Teofyllin og aminofyllin (teofyl- 	 2939.50

lin-etylendiamin) og deres derivater;
salter derav

541.46 Alkaloider av rugmeldrøye og deres 2939.60
derivater; salter derav

541.47 Nikotin og dens salter 	 2939.70
541.49 Andre vegetabilske alkaloider og 	 2939.90

deres salter; derivater av
alkaloider, i.e.n., og deres salter

541.5 Hormoner, naturlige eller syntet- 	 29.37
isk reproduserte; derivater derav
som hovedsakelig brukes som hor-
moner; andre steroider som hoved-
sakelig brukes som hormoner, ikke
i form av medikamenter som horer
under gruppe 542

541.51 Insulin og dets salter 	 2937.91
541.52 Hypofyseforlappens hormoner eller 2937.10

liknende hormoner og deres derivater
541.53 Binyrebarkens hormoner og deres 	 2937.21-

derivater 	 2937.29
541.59 Andre hormoner og deres derivater; 2937.92,

andre steroider som hovedsakelig 2937.99
brukes som hormoner, ikke i form
av medikamenter som hører under
gruppe 542

541.6 Glykosider, kjertler eller andre
organer og deres ekstrakter;
immunsera, vaksiner og liknende
produkter

541.61 Glykosider, naturlige eller syntet- 29.38
isk reproduserte, og deres salter,
etere, estere og andre derivater

533.4

533.41

533.42

533.43

533.44

2936.10
2936.21

2936.22-
2936.26
2936.27

29.36.28
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541.62 Kjertler og andre organer til
organoterapeutisk bruk, tørkede,
også pulveriserte; ekstrakter av
kjertler eller av andre organer
eller av deres sekreter, til organo-
terapeutisk bruk; heparin og dets
salter; andre stoffer fra mennesker
eller dyr, tilberedte for tera-
peutisk eller profylaktisk bruk,
i.e.n.

541.63 Immunsera og andre bestanddeler
av blod; vaksiner

541.64 Blod fra mennesker og dyr,
tilberedt for terapeutisk, pro-
fylaktisk eller diagnostisk bruk;
toksiner, kulturer av mikroorga-
nismer (unntatt gjær) og liknende
produkter

541.9 Farmasøytiske varer, unntatt lege-
midler

541.91 Vatt, gas, bind og liknende 	 30.05
artikler (f.eks. bandasjer, heft-
plastre og omslag), impregnert eller
belagt med farmasøytiske stoffer
eller i former eller pakninger for
detaljsalg til medisinsk, kirurgisk,
dental eller veterinær bruk, i.e.n.

541.92 Blodtypereagenser 	 3006.20
541.93 Rontgenkontrastmidler; diagnostiske 3006.30

reagenser
541.99 Andre farmasøytiske varer 	 3006.10,

3006.40-
3006.60

542 	 LEGEMIDLER, HERUNDER VETERINÆRE
LEGEMIDLER

542.1 Legemidler med innhold av anti-
biotika og derivater derav

542.11 Legemidler med innhold av penicil- 3003.10
lin eller derivater derav, med
penicillinsyrestruktur, eller strep-
tomyciner eller deres derivater,
ikke i doser eller pakninger for
detaljsalg

542.12 Legemidler med innhold av andre 	 3003.20
antibiotika, ikke i doser eller
pakninger for detaljsalg

542.13 Legemidler med innhold av penicil- 3004.10
lin eller derivater derav, med
penicillinsyrestruktur, eller
streptomyciner eller deres deri-
vater, i doser eller pakninger for
detaljsalg

542.19 Legemidler med innhold av andre 	 3004.20
antibiotika, i doser eller
pakninger for detaljsalg

542.2 Legemidler med innhold av hormoner
eller andre produkter som hewer
under undergruppe 541.5, men uten
Innhold av antibiotika eller deri-
vater derav

542.21 Legemidler med innhold av insulin,
ikke i doser eller pakninger for
detaljsalg

542.22 Legemidler med innhold av hormoner
eller andre produkter som horer
under varepost 541.45, i doser
eller pakninger for detaljsalg

542.23 Legemidler med innhold av insulin,
i doser eller pakninger for
detaljsalg

542.24 Legemidler med innhold av binyre-
barkhormoner, i doser eller
pakninger for detaljsalg

542.29 Legemidler med innhold av andre
hormoner eller andre produkter
som hewer under undergruppe 541.5,
i doser eller pakninger for detalj-
salg

542.3 Legemidler med innhold av alka-
loider eller derivater derav, men
uten innhold av hormoner, andre
produkter som horer under under-
gruppe 541.5, eller antibiotika
eller derivater av antibiotika

542.31 Legemidler uten innhold av anti-
biotika eller hormoner, men med
alkaloider og derivater derav,
ikke i doser eller pakninger for
detaljsalg

542.32 Legemidler uten innhold av anti-
biotika eller hormoner, men med
alkaloider og derivater derav,
i doser eller pakninger for
detaljsalg

5429 Legemidler, i.e.n.

542.91 Legemidler, i.e.n., ikke i doser
eller pakninger for detaljsalg

542.92 Legemidler med innhold av vitaminer
eller andre produkter som horer
under under.gruppe 541.1, i doser
eller pakninger for detaljsalg

542.93 Legemidler, i.e.n., i doser eller
pakninger for detaljsalg

HOVEDGRUPPE 55. FLYKTIGE OLJER,
RESINOIDER OG PARFYMESTOFFER;
TOALETT-, RENGJØRINGS- OG
PUSSEMIDLER

551
	

FLYKTIGE OLJER, PARFYME OG VEL-
LUKTENDE STOFFER

551.3 Flyktige oljer (også terpenfrie),
herunder "konkreter" og "abso-
lutter"; resinoider; konsentrater
av flyktige oljer i fett, fete
oljer, voks eller liknende stoffer,
utvunnet ved enfleurage eller mace-
rasjon; terpenholdige biprodukter
fra avterpenisering av flyktige
olier; vandige destillater og
vandige oppløsninger av flyktige
oljer

551.31 Flyktige oljer av sitrusfrukter

551.32 Andre flyktige oljer

551.33 Resinoider
551.35 Konsentrater av flyktige oljer i

fett, fete oljer, voks eller
liknende stoffer, utvunnet ved en-
fluerage eller macerasjon; terpen-
holdige biprodukter fra avterpeni-
wring av flyktige oljer; vandige
destillater og vandige oppløsninger
av flyktige oljer

551.4 Blandinger av velluktende stoffer 33.02
og blandinger (herunder alkohol-
holdige oppløsninger) på basis av
ett eller flere av disse stoffer,
av det slag som brukes som råstoff
i industrien

551.41 Blandinger av velluktende stoffer 3302.10
av det slag som brukes i wrings-
middel- eller drikkevareindustrien

551.49 Blandinger av velluktende stoffer, 3302.90
som brukes i annen industri enn
næringsmiddel- og drikkevare-
industrien

553 	 PARFYMER, KOSMETIKK OG TOALETT-
PREPARATER (HERUNDER SAPER)

30.01

3002.10-
3002.39
3002.90

3003.31

3003.39

3004.31

3004.32

3004.39

3003.40

3004.40

3003.90

3004.50

3004.90

33.01

3301.11-
3301.19
3301.21-
3301.29
3301.30
3301.90

553.1 Parfymer og toalettvann 	 3303.00
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553.2 Preparater for skjønnhetspleie 	 33.04
eller sminking og hudpleieprepa-
rater (unntatt legemidler), her-
under solbadpreparater, prepa-
rater for manikyr eller pedikyr

553.3 Hårpleiepreparater 	 33.05

553.4 Munn- og tannhygienepreparater, 	 33.06
herunder pasta og pulver for
festing av tannproteser

553.5 Preparater til bruk for, under og 	 33.07
etter barbering, kroppsdeodoranter,
badepreparater, hårfjerningsmidler
og andre parfyme-, kosmetikk- eller
toalettpreparater, i.e.n., til-
beredte romdeodoriseringsmidler,
også uparfymerte eller med desin-
fiserende egenskaper

553.51 Preparater til bruk for, under og 	 3307.10
etter barbering

553.52 Kroppsdeodoranter og -antiper- 	 3307.20
spiranter

553.53 Parfymert badesalt og andre bade- 	 3307.30
preparater

553.54 Preparater for romparfymering eller 3307.41,
romdeodorisering (herunder vel- 3307.49
luktende preparater som brukes ved
religiose seremonier)

553.59 Hårfjerningsmidler og parfyme-, 	 3307.90
kosmetikk- eller toalettpreparater,
i.e.n.

554 	 SAPE, RENGJØRINGS- OG POLERMIDLER

554.1 Såpe, organiske, overflateaktive 	 34.01
produkter og preparater til bruk
som såpe, i form av stenger,
blokker, stopte stykker eller
figurer, med eller uten innhold av
såpe; papir, vatt, filt og fiberduk
("non-wovens"), impregnert, best-
roket eller belagt med såpe eller
rengjøringsmiddel

554.11 Såpe og organiske, overflateaktive 3401.11
produkter og preparater, i form av
stenger, blokker, stopte stykker
eller figurer, og papir, vatt, filt
og fiberduk ("non-wovens"), impreg-
nert, bestreiket eller belagt med
såpe eller rengjøringsmiddel, til
toalettbruk (herunder medisinske
w-odukter)

554.15 Såpe og organiske, overflateaktive 3401.19
produkter og preparater, i form av
stenger, blokker, stopte stykker
eller figurer, og papir, vatt, filt
og fiberduk ("non-wovens"), im-
pregnert, bestroket eller belagt
med såpe eller rengjøringsmiddel,
til annet bruk

554.19 Sape i annen form 	 3401.20

654.2 Organiske, overflateaktive stoffer 34.02
(unntatt såpe), overflateaktive
preparater, vaskemidler (herunder
vaskehjelpemidler) og renglorings-
midier, også med innhold av såpe,

6r1aniske, overflateaktive stoffer, 3402.11-
6gçi 	 pakninger for detaljsalg 	 3402.19

51,22 (».serflateaktive vaske- og ren - 	 3402.20
Aoringsmidier, i.e.n., i pakninger
for detaljsalg

554„?J Overflateaktive vaske- og rengjør- 3402.?0
ingsmidier, i.e.n., ikke for detail-
salg

554.3 Pusse- og polérmidler for skotøy, 	 34.05
møbler, golv, karosserier, glass
eller metall, skurepasta og skure-
pulver og liknende preparater (også
i form av papir, vatt, filt, fiber-
duk ("non-wovens"), skumplast og
skumgummi, impregnert, bestroket
eller belagt med slike preparater)
unntatt preparater som hører under
undergruppe 598.3

554.31 Pusse- og polérmidler og liknende 	 3405.10
preparater for skotøy eller lær
(herunder papir, vatt, filt, fiber-
duk ("non-wovens"), skumplast og
skumgummi, impregnert, bestroket
eller belagt med slike preparater)

554.32 Pusse- og polérmidler og liknende 	 3405.20
preparater for vedlikehold av tre-
mbler, tregolv eller andre trevarer
(herunder papir, vatt, filt,
fiberduk ("non-wovens"), skumplast
og skumgummi, impregnert, bestroket
eller belagt med slike preparater)

554.33 Pusse- og polérmidler og liknende 	 3405.30
preparater for karosserier, unntatt
metallpussemidler (herunder papir,
vatt, filt, fiberduk ("non-wovens"),
skumplast og skumgummi, impregnert,
bestroket eller belagt med slike
preparater)

554.34 Skurepasta, skurepulver og andre 	 3405.40
skuremidler (herunder papir, vatt,
filt, fiberduk ("non-wovens"), skum-
plast og skumgummi, impregnert,
bestroket eller belagt med slike
preparater)

554.35 Pusse- og polérmidler og liknende 	 3405.90
preparater, for glass eller metall
(herunder papir, vatt, filt,
fiberduk ("non-wovens"), skumplast
og skumgummi, impregnert, bestroket
eller belagt med slike preparater)

HOVEDGRUPPE 56. KUNSTGJØDSEL

562
	

GJØDSEL (UNNTATT DE SLAG SOM HORER
UNDER GRUPPE 272)

562.1 Nitrogengjeidsel, mineralsk eller 	 31.02
kjemisk

562.11 Ammoniumnitrat, også i vandig opp- 3102.30
losning

562.12 Dobbeltsalter og blandinger av 	 3102.29
ammoniumsulfat og ammoniumnitrat

562.13 Ammoniumsulfat 	 3102.21
562.14 Dobbeltsalter og blandinger av 	 3102.60

kalsiumnitrat og ammoniumnitrat
562.15 Kalsiumcyanamid 	 3102.70
562.16 Urea, også i vandig oppløsning 	 3102.10
562.17 Blandinger av urea og ammonium-	 3102.80

nitrat, i vandig eller ammoniakalsk
oppløsning

562.19 Annen nitrogengjodsel (herunder
	

3102.40,
blandinger, i.e.n.)

	
3102.90

562.2 Fosfatgjødsel, mineralsk eller
	

31.03
kjemisk

562.21 Tomassl agg 	3103.2
562.22 Superfosfater
562.29 Fosfatgjødsel, mineralsk eller

	
3103.90

kjemisk, i.e.n.

562.3 Kaligjodsel, mineralsk eller
kjemisk (unntatt ri, naturlige
kalisalter)

562.31 Kaliumklorid
	

3104.20
562.32 Kaliumsulfat

	
3104.30

562.39 Kaligjodsel, mineralsk eller
	

3104.90
kjemisk, i.e.n.

562.9 Gjødsel, i.e.n. 	 31.05
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562.91 Gødsel, i.e.n., som inneholder
de tre gjødselelementene nitrogen,
fosfor og kalium

562.92 Mineralsk eller kjemisk gjødsel som
inneholder de to gjødselelementene
fosfor og kalium

562.93 Diammonium hydrogenortofosfat
(diammoniumfosfat)

562.94 Ammonium dihydrogenortofosfat
(monoammoniumfosfat) og blandinger
derav med diammonium hydrogen-
ortofosfat (diammoniumfosfat)

562.95 Gjedsel, i.e.n., som inneholder de
to gjødselelementene nitrogen og
fosfor

562.96 Varer som hører under undergruppene
272.1, 272.2, 272.4 eller gruppe
562, i form av tabletter eller
liknende former eller i pakninger
med bruttovekt høyst 10 kg

562.99 Annen

HOVEDGRUPPE 57. PLASTRASTOFFER

SITC-
	 HS-

Rev.3
	

kode

574 	 POLYACETALER, ANDRE POLYETERE OG 	 39.07
EPOKSYHARPIKSER, I UBEARBEIDDE
FORMER; POLYKARBONATER, ALKYD-
HARPIKSER OG ANDRE POLYESTERE, I
UBEARBEIDDE FORMER

574.1 Polyacetaler og andre polyetere

574.19 Andre polyetere
574.11 Polyacetaler 	

3907.20
3907.10

3907.30574.2 Epoksyharpikser

574.3 Polykarbonater, alkydharpikser og
andre polyestere

3907.40574.31 Polykarbonater
3907.50574.32 Alkydharpikser 	
3907.60574.33 Polyetylentereftalat 	
3907.91574.34 Andre polyestere, umettede
3907.99574.39 Polyestere i ubearbeidde former,

i.e.n.

575 	 ANNEN PLAST I UBEARBEIDDE FORMER

571 	 POLYMERER AV ETYLEN I UBEARBEIDDE 39.01
FORMER

571.1 Polyetylen

571.11 Polyetylen med spesifikk vekt
	

3901.10
under 0,94

571.12 Polyetylen med spesifikk vekt
	

3901.20
minst 0,94

571.2 Kopolymerer av etylen-vinylacetat 3901.30

571.9 Andre polymerer av etylen, i 	 3901.90
ubearbeidde former

572 	 POLYMERER AV STYREN I UBEARBEIDDE 39.03
FORMER

572.1 Polystyren
572.11 Polystyren, ekspanderbar 	 3903.11
572.19 Polystyren, annen 	 ' 3903.19

572.9 Andre styrenpolymerer
572.91 Kopolymerer av styren-akryl nitril

(SAN)
572.92 Kopolymerer av akrylnitril-

butadienstyren (ABS)
572.99 Andre polymerer av styren i

ubearbeidde former

573 	 POLYMERER AV VINYLKLORID ELLER AV 39.04
ANDRE HALOGENETER OLEFINER, I
UBEARBEIDDE FORMER

575.1 Polymerer av propylen eller av
andre olefiner

575.11 Polypropylen
575.12 Polyisobutylen
575.13 Kopolymerer av propylen
575.19 Andre olefiner

575.2 Akrylpolymerer

575.21 Polymetylmetakrylat
575.29 Andre akrylpolymerer

575.3 Polyamider

575.31 Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9,
-6,10 eller -6,12

575.39 Andre polyamider

575.4 Aminoharpikser, fenolharpikser og
polyuretaner

575.41 Ureaharpikser; tioureaharpikser
575.42 Melaminharpikser
575.43 Andre aminoharpikser
575.44 Fenol harpikser
575.45 Polyuretaner

575.5 Cellulose og kjemiske derivater
derav, i.e.n.

575.51 Celluloseacetater, ikke mykgjorte
575.52 Celluloseacetater, mykgjorte
575.53 Cellulosenitrater (herunder

kollodium)
575.54 Celluloseetere

575.59 Annet

39.02

3902.10
3902.20
3902.30
3902.90

39.06

3906.10
3906.90

39.08

3908.10

3908.90

39.09

3909.10
3909.20
3909.30
3909.40
3909.50

39.12

3912.11
3912.12
3912.20

3912.31,
3912.39
3912.90

3903.20

3903.30

3903.90

573.1 Polyvinylklorid

573.11 Polyvinylklorid, ikke blandet med
andre stoffer

573.12 Polyvinylklorid, annet, ikke
mykgjort

573.13 Polyvinylklorid, annet, mykgjort

573.9 Andre kopolymerer av vinylklorid
og polymerer av andre halogenerte
olefiner

573.91 Kopolymerer av vinylklorid-
vinylacetat

573.92 Andre kopolymerer av vinylklorid
573.93 Polymerer av vinylidenklorid
573.94 Fluorholdige polymerer

573.99 Andre polymerer av vinylklorid
eller av andre halogenerte olefiner

3904.10

3904.21

3904.22

3904.30

3904.40
3904.50
3904.61,
3904.69
3904.90

575.9 Plast, i.e.n.
575.91 Polymerer av vinylacetat 	 3905.11,

3905.19
575.92 Polymerer av andre vinylestere; 	 3905.20,

andre vinylpolymerer 	 3905.90
575.93 Silikoner i ubearbeidde former 	 3910.00
575.94 Alginsyre, salter og estere derav 3913.10
575.95 Naturlige polymerer og modifiserte, 3913.90

naturlige polymerer (f.eks. herdede
proteiner, kjemiske derivater av
naturgummi), i.e.n.

575.96 Petroleumsharpikser, kumaron- 	 39.11
inden-harpikser, polyterpener,
polysulfider, polysulfoner og
plast, i.e.n.

575.97 Ionebyttere på basis av polymerer 3914.00
som hairier under gruppe 571 til
575.9

579 	 AVFALL, KLIPP OG SKRAP AV PLAST 	 39.15



Plater, duk, film, folie, tape, 	 39.19
bånd og andre flate produkter, selv-
klebende, av plast, også i ruller,
unntatt golvbelegg, vegg- eller tak-
kledning som hører under
varepost 893.31

Selvklebende plater, folie mv.
(unntatt golvbelegg) av plast,
i ruller med bredde høyst 20 cm
Selvklebende plater, folie mv.
(unntatt golvbelegg) av plast,
annet

3919.10

3919.90
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579.1 Avfall, klipp og skrap av
	

3915.10
polymerer av etylen

579.2 Avfall, klipp og skrap av
	

3915.20
polymerer av styren

579.3 Avfall, klipp og skrap av
	

3915.30
polymerer av vinylklorid

579.9 Avfall, klipp og skrap av
	

3915.90
polymerer av annen plast

HOVEDGRUPPE 58. PLAST,
HALVFABRIKATA

581 	 ROR OG SLANGER AV PLAST 	 39.17

581.1 Kunstige tarmer av herdet protein 	 3917.10
eller av cellulosematerialer

Rør og slanger, stive

Bøyelige rør og slanger, som
tåler et trykk på minst 27,6 MPa

Andre, ikke forsterket eller på
annen måte forbundet med andre
materialer, uten forbindelsesdeler

Rør og slanger, ikke forsterket
eller på annen måte forbundet
med andre materialer, med
forbindelsesdeler

Andre rør og slanger 	 3917.39

Forbindelsesdeler til ror og
	

3917.40
slanger (f.eks. muffer,
knær, flenser), av plast

PLATER, DUK, FILM, FOLIER OG BAND
AV PLAST

Andre plater, duk, film, folier og 39.20
bånd av plast, unntatt skumplast og
ikke forsterket, laminert eller pa
liknende måte forbundet med andre
materialer

582.21 Andre plater, folier mv., unntatt 	 3920.10
skumplast og ikke forsterket,
ig r)olymerer av etylen

,82.22 Andre plater, foller my., unntatt 	 3920.20
skumplast og ikke forsterket,
av polymerer av propylen

82.23 Andre plater, folier mv., unntatt 	 3920.30
Aumplast og ikke forsterket,
av polymerer av styren

582.24 Andre plater, folier mv., unntatt 	 3920.41,
skumplast og ikke forsterket, 	 3920.42
av polymerer av vinylklorid

582.25 Andre plater, folier mv., unntatt 	 3920.51,
skumplast og ikke forsterket, 	 3920.59
av akrylpolymerer

662.26 Andre plater, folier mv., %!nntatt 	 3920.61-
skumplast og ikke forsterket, 	 3920.69
av polykarbonater, alkydharpikser
eller andre polyestere

Andre plater, folier mv., unntatt
skumplast og ikke forsterket,
av vulkanfibre
Andre plater, folier mv., unntatt
skumplast og ikke forsterket,
av cellulose eller dens kjemiske
derivater, i.e.n.
Andre plater, folier mv., unntatt
skumplast og ikke forsterket,
av annen plast

Andre plater, duk, film, folier
og bånd, av plast

Andre plater, folier mv. av plast, 3921.11-
skumplastprodukter 3921.19
Andre plater, folier mv. av plast, 3921.90
annet

MONOFILAMENTER MED STØRSTE TVERR- 	 39.16
MAL OVER 1 MM, STAVER, STENGER OG
PROFILER, OGSÅ OVERFLATEBEHANDLEDE,
MEN IKKE VIDERE BEARBEIDDE, AV PLAST

Monofilamenter over 1 mm i tverr- 	 3916.10
mål, av polymerer av etylen

Monofilamenter over 1 mm i tverr- 	 3916.20
mål, av polymerer av vinylklorid

Monofilamenter over 1 mm i tverr- 	 3916.90
mål, av annen plast

HOVEDGRUPPE 59. KJEMISKE
PRODUKTER, I.E.N.

591 	 INSEKT-, SOPP- OG UGRASBEKJEMPENDE 38.08
MIDLER, ROTTEGIFT, ANTIGROMIDLER
OG PLANTEVEKSTREGULERENDE MIDLER,
DESINFEKSJONSMIDLER OG LIKNENDE
PRODUKTER, I FORMER ELLER PAK-
NINGER FOR DETALJSALG ELLER SOM
PREPARATER ELLER ARTIKLER (F.EKS.
SVOVELIMPREGNERTE BAND, VEKER OG
LYS, SAMT FLUEPAPIR)

591.1 Insektbekjempende midler i former
	

3808.10
eller pakninger for detaljsalg
eller som preparater eller artikler

591.2 Soppbekjempende midler i former
	

380820
eller pakninger for detaljsalg
eller som preparater eller artikler

591.3 Ugrasbekjempende midler, antigro-
	 3808.30

midler og plantevekstregulerende
midler, i former eller pakninger
for detaljsalg eller som preparater
eller artikler

591.4 Desinfeksjonsmidler, rottegift og
liknende produkter, i former eller
pakninger for detaljsalg eller som
preparater eller artikler

591.41 Desinfeksjonsmidler i former eller 3808.40
pakninger for detaljsalg eller som
preparater eller artikler

591.49 Rottegift og andre produkter som 	 3208.90
hører under gruppe 591, i former
eller pakninger for detaljseq
eller som preparater eller artikler

592 	 STIVELSE, INULIN OG GLUTEN AV HVETE;
ALBUMINATER; KLEBEMIDLER

592.1 Stivelse, inulin og gluten av hvete

592.11 Hvetestivelse
	

1108.11
592.12 Maisstivelse

	
1108.12

592.13 Potetstivelse
	

1108.13
592.14 Maniokastivelse (kassavastivelse

	
11.04

592.15 Annen stivelse

581.2

581.3

581.4

581.5

581.6

581.7

582

582.1

582.11

582.19

582.2

3917.21-
3917.29

3917.31

3917.32

3917.33

SITC-
Rev.3

582.27

582.28

582.29

582.9

582.91

582.99

583

583.1

583.2

583.9

HS-
Kode 

3920.72

3920.71,
3920.73,
3920.79

3920.91-
3920.99

39.21
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592.16 Inulin
592.17 Gluten av hvete, også tørket

592.2 Albuminater; modifiserte stivelser
og klebemidler

592.21 Kasein
592.22 Kaseinater og andre kaseinderi-

vater; kaseinlim
592.23 Albuminer, unntatt eggalbuminer;

albuminater og andre albumin-
derivater

592.24 Gelatin (herunder gelatin i rek-
tangulære plater, også overflate-
behandlet eller farget) og gelatin-
derivater; husblas; annet lim av
animalsk opprinnelse, i.e.n.

592.25 Peptoner og deres derivater; andre
proteiner og deres derivater,
i.e.n.; hudpulver, også behandlet
med kromsalt

592.26 Dekstrin og annen modifisert
stivelse

592.27 Lim på basis av stivelse, dekstrin
eller annen modifisert stivelse

592.29 Tilberedt lim og andre tilberedte
klebemidler, i.e.n., produkter an-
vendelige som lim eller klebemidler
i pakninger for detaljsalg som lim
eller klebemidler, med nettovekt
høyst 1 kg

593 	 SPRENGSTOFFER OG PYROTEKNISKE
PRODUKTER

593.1 Krutt og andre tilberedte spreng-
stoffer

593.11 Krutt
593.12 Tilberedte sprengstoffer (unntatt

krutt)

593.2 Sikkerhetslunter; detonerende
lunter; tennhetter, tennings-
anordninger; elektriske detonatorer

593.3 Fyrverkeri, signalraketter, regn-
raketter, tåkesignaler og andre
pyrotekniske artikler

Fyrverkeri 	 3604.10
Signalraketter, regnraketter, tåke- 3604.90
signaler og andre pyrotekniske
artikler

597 	 PREPARATER FOR TILSETNING I MINERAL-
OLJER OG LIKNENDE; TILBEREDTE VÆSKER
FOR HYDRAULISK OVERFØRING; FROST-
VÆSKER OG TILBEREDTE VÆSKER FOR
AVISING; TILBEREDTE SMØREMIDLER

597.2 Preparater for tilsetning i
mineraloljer (herunder bensin)
eller i andre væsker som brukes til
de samme formål som mineraloljer,
for å forbedre viskositeten, mot-
virke motorbank, oksydasjon,
korrosjon, sotdannelse eller
liknende

SITC-
Rev.3

HS-
kode  

597.31 Bremsevæske eller andre tilberedte 3819.00
væsker for hydrauliske overføringer,
som ikke inneholder eller som inne-
holder mindre enn 70 væskeprosent
jordolje eller oljer utvunnet fra
bituminøse mineraler

597.33 Frostvæsker og tilberedte væsker 	 3820.00
for avising

597.7 Tilberedte smøremidler (herunder 	 34.03
tilberedte bore- og skjæreoljer,
preparater til lesning av bolter
eller muttere, rusthindrende eller
korrosjonshindrende preparater og
formslippmidler, på basis av smøre-
midler) samt preparater av det slag
som brukes til olje- eller fett-
behandling av tekstilmaterialer,
lær, pelsskinn eller andre materi-
aler, men unntatt produkter som
inneholder som grunnbestanddel
minst 70 vektprosent av jordolje
eller oljer utvunnet av bitumi-
nose mineraler

597.71 Preparater for behandling av 	 3403.11
tekstilmaterialer, lær, pelsskinn
eller andre materialer, med inn-
hold av jordoljer eller oljer
utvunnet av bituminøse mineraler

597.72 Tilberedte smøremidler med innhold 3403.19
av jordoljer eller oljer utvunnet
av bituminøse mineraler

597.73 Preparater for behandling av 	 3403.91
tekstilmaterialer, lær, pelsskinn
eller andre materialer, med innhold
av oljer eller fett unntatt av jord-
oljer eller bituminøse mineraler

597.74 Tilberedte smoremidler med innhold 3403.99
av oljer eller fett unntatt av
jordoljer eller bituminøse mineraler

598 	 DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER, I.E.N.

598.1 Tre- og harpiksbaserte kjemiske
produkter

598.11 Tallolje, også raffinert 	 3803.00
598.12 Avlut fra fabrikasjon av treMasse, 3804.00

også konsentrert, avsukret eller
kjemisk behandlet (herunder lignin-
sulfonater, men unntatt tallolje)

598.13 Balsam-, tre- eller sulfatterpen- 	 38.05
tin og andre terpentinholdige oljer
fremstilt ved destillasjon eller
annen behandling av bartrar; rå
dipenten; sulfitterpentin og annen
rå paracymen; "pine oil" med inn-
hold av alfaterpineol som hoved-
bestanddel

598.14 Kolofonium og harpikssyrer og deri- 38.06
vater derav; harpikssprit og
harpiksoljer

598.18 Tretjære; tretjæreoljer; tre- 	 3807.00
kreosot; rå metanol, vegetabilsk
bek; bryggeribek og liknende
preparater på basis av kolofonium
eller vegetabilsk bek

HS-
kode 

1108.20
1109.00

3501.10
3501.90

3502.90

3503.00

3504.00

3505.10

3505.20

35.06

3601.00
3602.00

3603.00

593.31
593.33

38.11

597.21 Antibankemidler

597.25 Tilsetninger for smøreoljer

597.29 Preparater for tilsetning i andre
væsker som brukes til de samme
formål som mineraloljer, i.e.n.

3811.11,
3811.19
3811.21,
3811.29
3811.90

598.3 Kunstig voks og tilberedt voks

598.31 Kunstig voks og tilberedt voks
av kjemisk modifisert lignitt

598.35 Kunstig voks og tilberedt voks av
polyetyl englykol

598.39 Annen kunstig voks og annen til-
beredt voks

34.04

3404.10

3404.20

3404.90

597.3 Tilberedte væsker for hydraulisk
overføring; frostvæsker

598.4 Blandede alkylbensener og blandede 38.17
alkylnaftalener, i.e.n.

598.41 Blandede alkylbensener, i.e.n. 	 381'7.10
598.45 Blandede alkylnaftalener, i.e.n. 	 3817.20
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	598.5 Kjemiske grunnstoffer, dopet for 	 3818.00
elektronisk bruk, i form av skiver
eller liknende; kjemiske for-
bindelser dopet for elektronisk bruk

598.6 Organiske kjemiske produkter, i.e.n.

	

598.61 Kunstig grafitt; kolloidal eller 	 38.01
halvkolloidal grafitt; preparater
på basis av grafitt eller annet kull
i form av pastaer, blokker, plater
eller andre halvfabrikater

598.63 Tilberedte vulkaniseringsaksel-
eratorer

598.64 Aktivkull
598.65 Aktiverte naturlige mineralske

produkter; animalsk kull (herunder
brukt animalsk kull)

598.67 Næringspreparater for dyrking av
mikroorganismer

598.69 Sammensatte reagenser for dia-
gnostisk bruk eller laboratoriebruk,
i.e.n.

	

598.8 Katalysatorer og katalytiske pre- 	 38.15
parater, i.e.n.

	

598.81 Katalysatorer utfelt på en hærer 	 3815.11
med nikkel eller nikkelforbindelser
som aktivt stoff

	598.83 Katalysatorer utfelt på en bærer 	3815.12
med edelt metall eller forbindelser
av edelt metall som aktivt stoff

	598.85 Andre katalysatorer utfelt på en 	 3815.19
bærer

598.89 Andre katalysatorer og katalytiske 3815.90
tilberedninger

598.9 Kjemiske produkter og preparater,
i.e.n.

598.91 Midler for etterbehandling og pre- 38.09
parater for å fremskynde farging
eller feste fargestoffer samt andre
produkter eller preparater (f.eks.
appretur og beisemidler) av det slag
som brukes innenfor tekstil-, papir-
og lærindustrien eller liknende
industrier, i.e.n.

598.93 Sammensatte myknere for gummi eller 3812.20,
plast, 	 antioksidasjons- 	 3812.30
midler og andre sammensatte stabi-
lisatorer for gummi eller plast

598.94 Preparater og ladninger for brann- 3813.00
slokningsapparater; brannsloknings-
granater og brannslokningsbomber

	

598.95 Modellérmasse (herunder ferdig- 	 3407.00
laget til bruk for barn); voks og
avtrykksmasse til dentalbruk; i
sett, i pakninger for detaljsalg
eller i form av plater, hestesko,
stenger eller liknende; andre pre-
parater til dentalbruk på basis av
gips (av kalsinert gips eller kal-
siumsulfat)

	

598.96 Reisemidler for metaller; fluss- 	 38.10
midler og andre hjelpepreparater
for lodding eller sveising; pulvere
og pastaer for lodding eller
sveising som består av metall og
andre stoffer; preparater av det
slag som brukes som kjerne eller
overdrag for sveiseelektroder eller
sveisetråd

598.97 Tilberedte tilsetninger for sement,
mortel eller betong

598.98 Ikke-ildfast mortel og betong
598.99 Andre kjemiske produkter og

preparater

SEKTOR 6. BEARBEIDDE VARER
GRUPPERT HOVEDSAKELIG ETTER

MATERIALE

HOVEDGRUPPE 61. LER, LÆRVARER
OG BEREDTE PELSSKINN

LÆR

Kunstlær på basis av lær eller
	

4111.00
lærfiber, i plater eller remser,
også i ruller

Hele huder og skinn av lær av stor- 4104.10
fe, uten hår, med en overflate pr.
stk. av høyst 28 kvadratfot
(2,6 m 2 ), unntatt lær som hirer
under undergruppe 611.8

Annet lær av storfe samt lær av dyr
av hesteslekten, uten hår (unntatt
lær som horer under undergruppe
611.8)

Annet lær av storfe samt lær av dyr 4104.21-
av hesteslekten, garvet eller 4 1 04.29
ettergarvet, men ikke videre beredt,
også spaltet
Annet lær av storfe samt lær av dyr 4104.31,
av hesteslekten, pergamentbehandlet 4104.39
eller beredt etter garving

Lær av sau eller lam, uten ull 	 41.05
(unntatt lær som horer under
undergruppe 611.8)

Garvet og ettergarvet, men ikke 	 4105.11-
videre beredt, også spaltet 	 4105.19
Pergamentbehandlet eller beredt 	 4105 20
etter garving

Lær av geiter eller kje, uten hår 41.06
(unntatt lær som hewer under under-
gruppe 611.8)

Garvet eller ettergarvet, men ikke 4106.11-
videre beredt, også spaltet 	 4106.19
Pergamentbehandlet eller beredt 	 4106.20
etter garving

Lær av andre dyr, uten hår, unntatt 41.07
lær som hewer under undergruppe
611.8

611.71 Lær av svin
	

4107.10
611.72 Lanr av krypdyr 	4107.21,

4107.29
611.79 Lær av andre dyr

	
4107.90

611.8 Lær, spesialbehandlet, i.e.n.

611.81 Semsket lær (herunder kombina- 	 4108.00
sjonssemsket lær)

611.83 Lakklær og imitert lakklær;
	

4109.00
metallisert lær

612 	 VARER AV LER ELLER KUNSTLER, I.E.N.,
SADEL OG SELETØY

612.1 Varer av lær eller kunstlær av det 4204.00
slag som brukes i maskiner eller
mekaniske redskaper eller til annen
teknisk bruk

612.2 Salmakerarbeider for alle slags 	 4201.00
dyr (herunder trekkreimer, hals-
band, kneputer, munnkurver, sal-
tepper, saltasker, hundefrakker og
liknende), uansett materiale

612.9 Andre varer av lær eller kunstlær 4205.00

3812.10

3802.10
3802.90

3821.00

3822.00

3823.40

3823.50
3823.10,
3823.20,
3823.30,
3823.60,
3823.90

611

611.2

611.3

611.4

611.41

611.42

611.5

611.51

611.52

611.6

611.61

611.62

611.7
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613 	 PELSSKINN, GARVEDE ELLER BEREDTE 	 43.02
(HERUNDER HODER, HALER, LABBER QG
ANDRE STYKKER ELLER KLIPP), OGSA
SAMMENSATTE (UTEN FORBINDELSE MED
ANDRE MATERIALER), UNNTATT DE SOM
HORER UNDER UNDERGRUPPE 848.3

613.1 Hele pelsskinn, også uten hode,
hale eller labber, ikke sammensatte

613.11 Hele pelsskinn av mink, også uten
	

4302.11
hode, hale eller labber, ikke
sammensatte

613.12 Hele pelsskinn av kanin eller hare, 4302.12
også uten hode, hale eller labber,
ikke sammensatte

613.13 Hele pelsskinn av følgende lam: 	 4302.13
astrakan, breitschwanz, karakul,
persianer og liknende,samt indiske,
kinesiske, mongolske eller
tibetanske, også uten hode, hale
eller labber, ikke sammensatte

613.19 Andre pelsskinn, hele, også uten
	

4302.19
hode, hale eller labber, ikke
sammensatte

613.2 Hoder, haler, labber og andre
	

4302.20
stykker eller klipp, ikke
sammensatte

613.3 Hele pelsskinn og stykker eller
	

4302.30
klipp derav, sammensatte

HOVEDGRUPPE 62. VARER AV GUMMI,
I.E.N.

621 	 PRODUKTER AV GUMMI (F.EKS. PASTAER,
PLATER, DUK, STENGER, TRÅD OG ROR)

621.1 Blandet gummi, uvulkanisert, i 	 40.05
ubearbeidde former eller i form av
plater, duk eller bånd

621.11 Gummi blandet med carbon black
	

4005.10
eller silisiumoksid

621.12 Gummioppløsninger; dispersjoner 	 , 4005.20
(unntatt de som horer under
varepost 621.11)

621.19 Annen uvulkanisert gummi
	

4005.91,
4005.99

621.2 Uvulkanisert gummi i andre former 40.06
(f.eks. stenger, ror og profiler)
og varer av uvulkanisert gummi
(f.eks. skiver og ringer)

621.21 Slitebaner ("camelback") som brukes 4006.10
ved regummiering av dekk

621.29 Annen uvulkanisert gummi
	

4006.90

621.3

621.31
621.32

621.33

621.4

621.41

621.42

Trid og snorer av vulkanisert
gummi; pater, duk, bånd, stenger og
profiler, av vulkanisert bløtgummi

Tråd og snorer av vulkanisert gummi
Plater, duk, bånd, stenger og pro-
filer av skumgummi av vulkanisert
blotgummi
Plater, duk, bånd, stenger og pro-
filer av vulkanisert bløtgummi,
unntatt skumgummi

Ror og slanger av vulkanisert bløt-
gummi, også med forbindelsesdeler
(f.eks. muffer, knar, flenser)
Ror og slanger av vulkanisert
blotgummi, ikke forsterket eller
på annen måte forbundet med andre
materialer, uten forbindelsesdeler
Ror og slanger av vulkanisert
bletgummi, forsterket eller på
annen mate forbundet utelukkende
med metall, uten forbindelsesdeler

4007.00
4008.11,
4008.19

4008.21,
4008.29

40.09

4009.10

4009.20
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621.43

621.44

621.45

Ror og slanger av vulkanisert
blotgummi, forsterket eller på
annen måte forbundet utelukkende
med tekstilmaterialer, uten
forbindelsesdeler
Rør og slanger av vulkanisert
bløtgummi, forsterket eller på
annen måte forbundet med andre
materialer, uten forbindelsesdeler
Ror og slanger av vulkanisert
bløtgummi, med forbindelsesdeler

625 	 RINGER, DEKK, UTSKIFTBARE SLITE-
BANER TIL DEKK SAMT FELGBAND OG
INNERSLANGER TIL ALLE SLAGS HJUL

625.1 Nye, pneumatiske dekk av gummi
til personbiler (herunder stasjons-
vogner og racerbiler)

625.2 Nye, pneumatiske dekk av gummi
til busser eller lastebiler

625.3 Nye, pneumatiske dekk av gummi
til fly

625.4 Nye, pneumatiske dekk av gummi
til motorsykler og sykler

625.41 Nye, pneumatiske dekk av gummi
til motorsykler

625.42 Nye, pneumatiske dekk av gummi
til sykler

625.5 Andre pneumatiske dekk

625.51 Andre pneumatiske dekk med
slitebane med fiskebensmonster
eller liknende mønster

625.59 Andre

625.9 Andre dekk (herunder regummierte
dekk), utskiftbare slitebaner til
dekk samt felgbånd og innerslanger

625.91 Innerslanger
625.92 Regummierte dekk
625.93 Brukte, pneumatiske dekk
625.94 Massiv- eller hulkammerringer,

utskiftbare slitebaner og felgbånd
av gummi

629 	 VARER AV GUMMI, I.E.N.

629.1 Hygieniske eller farmasøytiske
artikler (herunder tåtesmokker) av
vulkanisert bløtgummi, også med
deler av hardgummi

629.11 Kondomer
629.19 Andre hygieniske eller farma-

søytiske artikler av vulkanisert
bløtgummi

629.2 Transportbånd eller drivreimer av
vulkanisert gummi

629.21 Transportbånd eller drivreimer av
vulkanisert gummi, med trapesformet
tverrsnitt (kilereimer)

629.29 Andre transportbånd eller driv-
reimer av vulkanisert gummi

629.9 Hardgummi; varer av hardgummi eller
av vulkanisert bløtgummi, i.e.n.

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

629.92 Varer av skumgummi av vulkanisert
bløtgummi, i.e.n.

629.99 Varer av vulkanisert bløtgummi,
unntatt skumgummi, i.e.n.

HS-
kode

4009.30

4009.40

4009.50

4011.10

4011.20

4011.30

4011.40

4011.50

4011.91

4011.99

40.13
4012.10
4012.20
4012.90

40.14

4014.10
4014.90

40.10

4010.10

4010.91,
4010.99

4017.00

4016.10

4016.91-
4016.99
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HOVEDGRUPPE 63. VARER AV TRE OG
KORK (UNNTATT NOBLER)

633 	 VARER AV KORK

633.1 Varer av naturlig kork 	 45.03

633.11 Flaskepropper og liknende av kork 	 4503.10
633.19 Andre 	 4503.90

633.2 Presset kork (med eller uten
	

45.04
bindemiddel) og varer av presset
kork

633.21 Blokker, plater, ark, strimler, 	 4504.10
fliser og massive sylindre av
presset kork

633.29 Andre
	

4504.90

634 	 FINER, KRYSSFINER, SPONPLATER OG
ANNET BEARBEIDD TRE, I.E.N.

634.1 Finér (også sammenskjott) og annen 44.08
trelast saget i lengderetningen,
knivskåret eller skrelt, ogsa
høvlet, pusset eller fingerskjett,
av tykkelse høyst 6 mm

634.11 Av bartrær
634.12 Andre trær

634.2 Fortettet tre, sponplater o.l.
634.21 Fortettet tre i form av blokker,

plater, lister eller profiler
634.22 Sponplater og liknende plater

av tre, også agglomererte med
harpikser eller andre organiske
bindemidler

634.23 Sponplater og liknende plater av
andre treaktige materialer, også
agglomererte med harpikser eller
andre organiske bindemidler

634.3 Kryssfinér som utelukkende består
av trefinérplater hvor hvert enkelt
lag er av tykkelse høyst 6 mm

634.31 Kryssfinir av trefinirplater hvor 	 4412.11
hvert lag er høyst 6 mm tykt og 	 4412.12
med minst ett utvendig lag av en
tropisk tresort eller lauvtre

634.39 Annen kryssfinér av trefinérplater 4412.19
hvor hvert lag er høyst 6 mm tykt

634.4 Annen kryssfinir, finerte plater og
liknende laminert tre

634.41 Annen kryssfinér, finerte plater 	 4412.21,
og liknende laminert tre med 	 4412.29
minst ett utvendig lag av lauvtre

634.49 Kryssfinir, finerte plater og 	 4412.91,
liknende laminert tre, i.e.n. 	 4412.99

634.5 Fiberplater av tre eller andre tre- 44.11
aktige materialer, også agglom-
ererte med harpikser eller andre
organiske materialer

634.51 Fiberplater av tre eller andre 	 4411.11,
treaktige materialer med densitet 4411.19
over 0,80 gram pr. 070

634.52 Fiberplater av tre eller andre 	 4411.21,
treaktige materialer med densitet 4411.29
over 0,50 gram pr. cm 3 , men høyst
0,80 gram pr. cm 3

634.53 Fiberplater av tre eller andre 	 4411.31,
treaktige materialer med densitet 4411.39
over 0,35 gram pr. cm 3 , men ikke
over 0,50 gram pr. cm 3

634.59 Fiberplater av tre eller andre tre- 4411.91,
aktige materialer, i.e.n. 	 4411.99

634.9 Tre, enkelt bearbeidd, i.e.n.

634.91 Emner av tre til tonnebånd; kløyvde 44.04
stokker; stolper og staurer,
spissede men ikke saget i lengde-
retningen; emner av tre, grovt til-
dannet eller avrundet, men ikke
dreid, bøyd eller bearbeidd på
annen måte, andvendelige til frem-
stilling av spaserstokker, para-
plyer, verktøyskaft eller liknende;
strimler og liknende av tre

634.93 Treull; tremel 	 4405.00

635 	 TREVARER, I.E.N.

635.1 Pakkasser og kabeltromler av tre; 	 44.15
lastepaller, kassepaller og andre
paller av tre

635.11 Kasser, esker, sprinkelkasser, 	 4415.10
dunker og liknende emballasje av
tre; kabeltromler av tre

635.12 Lastepaller, kassepaller og andre 	 4415.20
paller av tre

635.2 Fat, tonner, kar, baljer og annet 	 4416.00
bokkerarbeid samt deler dertil, av
tre (herunder tonnestaver)

635.3 Bygningssnekker- og tømmermanns- 	 44.18
arbeider (herunder lamellplater
med innvendig hulrom (celleplater),
sammensatt parkett og takspon
("shingles" og "shakes") av tre)

635.31 Vinduer, herunder franske vinduer, 4418.10
og vindusrammer og -karmer

635.32 Dover og dørkarmer samt dørterskler 4418.20
635.33 Takspon ("shingles" og "shakes") 	 4418.50
635.39 Annet bygningssnekker- og 'Varner- 	 4418.30

mannsarbeider 	 4418.40
4418.90

635.4 Trevarer til bruk i hjemmet og i
dekorasjonsarbeider (unntatt
møbler)

635.41 Trerammer til malerier, fotografier,4414.00
speil eller liknende gjenstander

635.42 Bordservice og kjøkkenartikler av 	 4419.00
tre

635.49 Innlagt tre (marketeri); skrin og 	 44.20
etuier for bijouterivarer eller
spisebestikk og liknende varer, av
tre; statuetter og andre dekorasjons-
gjenstander, av tre; mobelgjen-
stander av tre som ikke hotter under
hovedgruppe 82

635.9 Trevarer, i.e.n.

635.91 Verktøy og redskaper samt inn- 	 4417.00
fatninger, håndtak og skaft dertil,
av tre; innfatninger, håndtak og
skaft av tre til borster eller
koster; lester og blokker av tre
til fottøy

635.99 Andre trevarer 	 44.21

HOVEDGRUPPE 64. PAPIR OG PAPP;
VARER AV PAPIRMASSE, PAPIR OG
PAPP

641 	 PAPIR OG PAPP

641.1 Avispapir i ruller eller ark 	 4801.00

4408.10
4408.20,
4408.90

4413.00

4410.10

4410.90
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641.2 Ubestroket papir og papp av det 	 48.02
slag som brukes som skrivepapir,
trykkpapir eller til andre grafiske
formal, samt papir og papp til
fremstilling av hullkort eller hull-
band, i ruller eller ark (unntatt
papir som hewer under undergruppe
641.1 eller varepost 641.63); hand-
laget papir og papp

641.21 Håndlaget papir og papp 	 4802.10
641.22 Papir og papp av det slag som 	 4802.20

brukes som basis for lys-, varme-
eller elektrosensitivt papir eller
papp

641.23 Karbonråpapir 	 4802.30
641.24 Tapetråpapir 	 4802.40
641.25 Annet papir og annen papp med vekt 4802.51

under 40 g pr. m 2, uten innhold av
fibrer fra mekanisk masse eller
med innhold av fibrer fra slik masse
på høyst 10 vektprosent av den totale
fibermengde

641.26 Annet papir,og annen papp, med vekt 4802.52
minst 40 g pr. m 2 men ikke mer enn
150 g pr. m 2, uten innhold av fibrer
fra mekanisk masse eller med innhold
av fibrer fra slik masse på høyst 10
vektprosent av den totale
fibermengde

641.27 Annet papir og annen papp, med vekt 4802.53
over 150 g pr. m 2, uten innhold av
fibrer fra mekanisk masse eller med
innhold av fibrer fra slik masse på
høyst 10 vektprosent av den totale
fibermengde

641.29 Annet papir og annen papp, med inn- 4802.60
hold av fibrer fra mekanisk masse
på mer enn 10 vektprosent av den
totale fibermengde

641.3 Papir og papp, til bruk som skrive-
papir, trykkpapir eller til andre
grafiske formal, bestroket,
impregnert, overflatefarget, over-
flatedekorert eller trykket (unn-
tatt trykksaker som horer under
gruppe 892), i ruller eller ark

641.31 Karbonpapir, selvkopierende papir 48.09
og annet kopipapir eller overfor-
ingspapir (herunder bestroket eller
impregnert papir for stensiler eller
offsetplater), også trykte, i ruller
med bredde over 36 cm eller i rektan-
gulære ark som utbrettet har minst
en side over 36 cm

641.32 Papir og papp til bruk som 	 4810.11
skrivepapir, trykkpapir eller
til andre grafiske formil;
bestroket på den ene eller begge
sider med kaolin (China clay) eller
andre uorganiske stoffer, med eller
uten bindemiddel, og uten annet
overdrag, også overflatefarget,
overflatedekorert eller trykt, uten
innhold av fibrer fra mekanisk masse
eller med innhold av fibrer fra slik
masse på høyst 10 vektprosent av den
totale fibermengde, i ruller eller
ark, med vekt høyst 150 g pr. m 2

641.33 Papir og papp til bruk som 	 4810.12
skrivepapir, trykkpapir eller
til andre grafiske formål,
bestreiket på den ene eller begge
sider med kaolin (China clay) eller
andre uorganiske stoffer, med eller
uten bindemiddel, og uten annet
overdrag, også overflatefarget,
overflatedekorert eller trykt, uten
innhold av fibrer fra mekanisk masse
eller med innhold av fibrer fra slik
masse på høyst 10 vektprosent av den
totale fibermengde, i ruller eller
ark, med vekt over 150 g pr. m 2

641.34 Papir og papp til bruk som skrive- 4810.21,
papir, trykkpapir eller til andre 	 4810.29
grafiske formål, bestroket på den
ene eller begge sider med kaolin
(China clay) eller andre uorganiske
stoffer, med eller uten bindemiddel
og uten annet overdrag, også over-
flatefarget, overflatedekorert
eller trykt, med innhold av fibrer
fra mekanisk masse på over 10
vektprosent av den totale fiber-
mengde, i ruller eller ark

641.4 Ubestroket kraftpapir og kraftpapp, 48.04
i.e.n., i ruller eller ark

641.41 Ubestroket kraftpapir, i ruller 	 4804.11,
eller ark 	 4804.19

641.42 Ubestroket kraftsekkepapir, i 	 4804.21,
ruller eller ark	 4804.29

641.46 Ubestroket kraftpapir eller kraft- 4804.31,
papp, i ruller eller ark, i.e.n., 4804.39
vekt høyst 150 g pr. m 2

641.47 Ubestroket kraftpapir og kraftpapp, 4804.41-
i ruller eller ark, i.e.n., med 4804.49
vekt over 150 g pr. m 2 , men mindre
enn 225 g pr. m 2

641.48 Ubestroket kraftpapir og kraftpapp, 4804.51-
i ruller eller ark, i.e.n., med 4804.59
vekt minst 225 g pr. m 2

641.5 Ubestroket papir og papp, i ruller
eller ark, i.e.n.

641.51 Ubestroket halvkjemisk papir for 	 4805.10
fremstilling av bølgepapir
(fluting), i ruller eller ark

641.52 Ubestroket sulfittomslagspapir, 	 4805.30
i ruller eller ark

641.53 Pergamentpapir, smørpapir (grease- 48.06
proofpapir), tracingpapir og perga-
myn (glassin), samt annet glittet,
gjennomsiktig eller gjennom-
skinnelig papir, i ruller eller ark

641.54 Ubestroket filtrerpapir og -papp, 	 4805.21-
i ruller eller ark 	 4805.29

641.55 Sigarettpapir, i.e.n. 	 4813.90
641.56 Ubestroket filtrerpapir og -papp; 	 4805.40,

ubestroket filtpapir og -papp 	 4805.50
641.57 Annet ubestroket papir og annen 	 4805.60

ubestroket papp med vekt høyst
150 g pr. m 2

641.58 Annet ubestroket papir og annen 	 4805.70
ubestroket papp med vekt over
150 g pr. e, men mindre enn
225 g pr. m 2

641.59 Annet ubestroket papir og annen 	 4805.80
ubestroket papp med vekt minst
225 g pr. m2

641.6 Papir og papp, bølget, kreppet,
plissert, mønsterpreget eller per-
forert, i ruller eller ark

641.61 Kraftsekkepapir, kreppet eller 	 4808.20
plissert, også mønsterpreget eller
perforert, i ruller eller ark

641.62 Annet kraftpapir i ruller eller 	 4808.30
ark, kreppet eller plissert, også
mønsterpreget eller perforert

641.63 Papir som brukes til toalettpapir, 4803.00
ansiktsservietter, håndklær,
servietter eller liknende papir
til bruk i husholdningen eller
til sanitære formål, cellulosevatt
og duk av cellulosefibrer, også
kreppet, plissert, mønsterpreget,
perforert, overflatefarget, over-
flatedekorert eller trykt, i ruller
med bredde over 36 cm eller rek-
tangulære ark som utbrettet har
minst en side som er over 36 cm

641.64 Bølgepapir og bølgepapp (også på- 4808.10
limt plant papir eller papp), også
perforert, i ruller eller ark
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Papir, kreppet, plissert, monster- 4808.90
preget eller perforert, i ruller
eller ark , i.e.n.

Papir, papp, cellulosevatt og duk
av cellulosefibrer, bestreiket,
impregnert, belagt, overflatefarget,
overflatedekorert eller trykt, ikke
medregnet trykksaker som horer under
gruppe 892, i ruller eller ark,
i.e.n.

641.71 Overtrukket papir og papp, impreg- 4811.31
nert eller bestroket med plast
(unntatt klebestoff), i ruller eller
ark, bleiket, med vekt over
150 g pr. m 2

	641.72 Annet overtrukket papir og papp, 	 4811.39
impregnert eller overtukket med
plast (unntatt klebestoff), i ruller
eller ark

641.73 Papir og papp påført tjære, bitumen 4811.10
eller asfalt, i ruller eller ark

641.74 Kraftpapir og kraftpapp, bestroket 4810.31
på den ene eller begge sider med
kaolin (China clay) eller andre
uorganiske stoffer, med eller uten
bindemiddel og uten annet overdrag,
også overflatefarget, overflate-
dekorert eller trykt, i ruller eller
ark, unntatt av det slag som brukes
som skrivepapir, trykkpapir eller
til andre grafiske formål, ensartet
bleiket i massen og med innhold av
fibrer fra kjemisk masse på mer
enn 95 vektprosent av den totale
fibermengde og med vekt høyst
150 g pr. M 2

641.75 Kraftpapir og kraftpapp, bestroket 4810.32
på den ene eller begge sider med
kaolin (China clay) eller andre
uorganiske stoffer, med eller uten
bindemiddel og uten annet overdrag,
også overflatefarget, overflate-
dekorert eller trykt, i ruller eller
ark, unntatt av det slag som brukes
som skrivepapir, trykkpapir eller
til andre grafiske formål, ensartet
bleiket i massen og med innhold av
fibrer fra kjemisk masse på mer enn
95 vektprosent av den totale fiber-
mengde og med vekt over
150 g pr. m 2

	641.76 Annet kraftpapir og annen kraft- 	 4810.39
papp, bestroket pa den ene eller
begge sider med kaolin (China clay)
eller andre uorganiske stoffer, med
aller uten bindemiddel og uten annet
cverdrag, også overflatefarget,
c,verflatedekorert eller trykt, i

eller ark, unntatt av det
slag som brukes som skrivepapir,
trykl9apir eller til andre grafiske
formal

641.77 Annet papir og annen papp bestroket 4810.91,

	

pS den ene eller begge sider med 	 4810.99
kaolin (China clay) eller andre
uorganiske stoffer, med eller uten
bindemiddel og uten annet overdrag,
også overflatefarget, overflatede-
korert eller trykt, i ruller eller
ark, unntatt av det slag som brukes
som skrivepapir, trykkpapir eller
til andre grafiske formal

641.78 Papir o9 papp som er selvklebende 	 4811.21,
eller Wort klebestoff 	 4811.29

	

641.79 Annet papir, papp, cellulosevatt 	 4811.40,

	

og duk av cellulosefibrer, over- 	 4811.90
trukket, impregnert, bestroket,
uverflatefarget, overflatedekorert
eller trykt, i ruller eller ark

641.9 Omformet papir og papp, i.e.n.

SITC-
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641.91 Papir og papp innvendig laminert
med bitumen, tjære eller asfalt

641.92 Papir og papp (som består av flere
lag papir eller papp holdt sammen
med et bindemiddel), uten overdrag
eller impregnering, også innvendig
forsterket, i ruller eller ark

641.93 Filtrerblokker og filtrerplater av
papirmasse

641.94 Tapeter og liknende veggkledninger,
gjennonsiktig vinduspapir

642 	 PAPIR OG PAPP, TILSKARET, OG
VARER AV PAPIR ELLER PAPP

642.1 Esker, kasser, sekker, poser og
annen emballasje av papir, papp,
cellulosevatt eller duk av
cellulosefibrer; sorterings- og
oppbevaringsesker og liknende varer
av papir eller papp til bruk i
kontorer, butikker eller liknende

642.11 Esker og kasser av bølgepapir eller 4819.10
bølgepapp

642.12 Sammenleggbare esker og kasser, 	 4819.20
unntatt av bølgepapir eller bølge-
papp

642.13 Sekker og poser med bunn av bredde 4819.30
minst 40 cm

642.14 Andre sekker og poser, herunder 	 4819.40
kremmerhus

642.15 Annen emballasje, herunder omslag 4819.50
for grammofonplater

642.16 Sorterings- og oppbevaringsesker og 4819.60
liknende varer av det slag som
brukes i kontorer, butikker eller
liknende

642.2 Konvolutter, kortbrev, brevkort 	 48.17
(ikke illustrerte) og korrespon-
dansekort av papir eller papp;
esker, mapper og liknende av papir
eller papp, som inneholder et utvalg
av brevpapir, konvolutter og
liknende

642.21 Konvolutter 	 4817.10
642.22 Kortbrev, brevkort (ikke 	• 	4817.20

illustrerte) og korrespondansekort
642.23 Esker, mapper og liknende av papir 4817.30

eller papp, som inneholder et utvalg
av brevpapir, konvolutter og
liknende

642.3 Protokoller, regnskapsbøker, notis- 48.20
boker, ordrebøker, kvitterings-
bøker, skriveblokker, notisblokker,
dagbøker og liknende varer, samt
skrivebøker, skriveunderlag, samle-
permer (for lose ark eller andre),
mapper, omslag for dokumenter,
blankettsett, flerlagspapir med
mellomliggende kopipapir samt
liknende varer av papir eller papp,
album for prover eller samlinger
samt bokpermer av papir eller papp

642.31 Protokoller, regnskapsbøker, notis- 4820.10
bøker, ordrebøker, kvitteringsbeiker,
skriveblokker, notisblokker, dag-
bøker og liknende

642.32 Skrivebøker
	

4820.20
642.33 Samlepermer, mapper og omslag for 4820.30

dokumenter
642.34 Blanketter og flerlagspapir med

	
4820.40

mellomliggende kopipapir
642.35 Album for prover og samlinger

	
4820.50

642.39 Bokbind; skriveunderlag og andre 	 4820.90
varer av papir eller papp, i.e.n.

642.4 Papir og papp, tilskåret til
bestemt størrelse eller form, i.e.n.

SITC-
Rev.3 

641.69

641.7

HS-
kode 

4807.10

4807.91,
4807.99

4812.00

48.14

48.19
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642.41 Sigarettpapir, ferdig tilskåret, 	 4813.10,
også i form av hefter, eller hylser 4813.20

642.42 Karbonpapir, selvkopierende papir 	 48.16
og annet kopipapir eller overfor-
ingspapir, ferdig tilskåret, sten-
siler og offsetplater av papir,
også i esker

642.43 Toalettpapir, ferdig tilskåret, i 	 4818.10
ruller eller ark

642.44 Papir påført klebestoff, i strimler 4823.11,
eller ruller 	 4823.19

642.45 Filtrerpapir og -papp 	 4823.20
642.48 Papir og papp, til bruk som 	 4823.51,

skrivepapir, trykkepapir eller 	 4823.59
til andre grafiske formål, i.e.n.

642.9 Varer av papirmasse, papir, papp
eller cellulosevatt, i.e.n.

642.91 Bobiner, spoler og liknende av 	 48.22
papirmasse, papir eller papp (også
perforerte eller herdede)

642.92 Kort, ikke punchede, for hullkort- 4823.30
maskiner, også i strimler

642.93 Brett, tallerkener, fat, kopper og 4823.60
liknende, av papir eller papp

642.94 Lommetørklær, renseservietter, 	 4818.20,
håndklær, servietter, duker, laken 4818,30,
og andre varer av lerretspapir; 4818.50,
klar og tilbehør til klær av papir 4818.90

642.95 Sanitetsbind og tamponger, bleier, 4818.40
bleieunderlag og liknende sanitær-
artikler av papirmasse, papir,
cellulosevatt eller duk av
cellulosefibrer

642.99 Andre varer av papirmasse, papir, 	 4823.40,
papp, cellulosevatt eller duk av 	 4823.70,
cellulosefibrer, i.e.n. 	 4823.90

HOVEDGRUPPE 65. TEKSTILGARN,
TEKSTILSTOFFER, TEKSTILVARER
I.E.N. OG LIKNENDE PRODUKTER

651 	 TEKSTILGARN

651.1 Garn av ull og dyrehår (unntatt
ulltops)

651.12 Garn av kardet ull, som inneholder 5106.10
minst 85 vektprosent ull, ikke i
detaljopplegging

651.13 Garn av kjemmet ull, som inneholder 5107.10
minst 85 vektprosent ull, ikke i
detaljoppl egging

651.14 Garn av fine dyrehår (kardet eller 51.08
kjemmet), ikke i detaljopplegging

651.15 Garn av grove 4yrehår eller tagl 	 5110.00
(herunder omspunnet garn av tagl),
også i detaljopplegging

651.16 Garn som inneholder minst 85 vekt- 5109.10
prosent ull eller fine dyrehår, i
detaljopplegging

651.17 Garn av kardet ull som inneholder 5106.20
under 85 vektprosent ull, ikke i
detaljopplegging

651.18 Garn av kjemmet ull som inneholder 5107.20
under 85 vektprosent ull, ikke i
detaljopplegging

651.19 Garn av ull eller fine 4yrehår, 	 5109.90
som inneholder under 85 vektprosent
av ull eller fine dyrehår, i
detaljopplegging

651.2 Sytråd av bomull, også i detalj-
opplegging

651.21 Sytråd av bomull, ikke i detalj-
opplegging

651.22 Sytråd av bomull, i detalj-
opplegging

651.3 Garn av bomull, unntatt sytråd

651.31 Garn av bomull (unntatt sytråd) i 	 5207.10
detaljopplegging, som inneholder
minst 85 vektprosent bomull

651.32 Annet garn av bomull, i detalj- 	 5207.90
opplegging

651.33 Garn av bomull (unntatt sytråd), 	 52.05
som inneholder minst 85 vektprosent
bomull, ikke i detaljopplegging

651.34 Garn av bomull (unntatt sytråd), 	 52.06
som inneholder mindre enn 85 vekt-
prosent bomull, ikke i detalj-
opplegging

651.4 Sytråd av syntetiske eller
kunstige fibrer, også i detalj-
opplegging

651.41 Sytråd av syntetiske filamenter,
også i detaljopplegging

651.42 Sytråd av kunstige filamenter,
også i detaljopplegging

651.43 Sytråd av syntetiske stapel-
fibrer, også i detaliopplegging

651.44 Sytråd av kunstige stapelfibrer,
også i detaljopplegging

651.5 Syntetisk teksturert filamentgarn
(unntatt sytråd), ikke i detalj-
opplegging, herunder monofila-
menter med lengdevekt mindre enn
67 desitex

651.51 Filamenter (unntatt sytråd) av
nylon eller andre polyamider

651.52 Filamenter (unntatt sytråd) av
polyester

651.59 Andre syntetiske filamenter
(unntatt sytråd)

651.6 Andre syntetiske filamenter
(unntatt sytråd), herunder
monofilamenter med lengde-
vekt mindre enn 67 desitex

651.61 Garn av syntetiske filamenter, 	 5406.10
i detaljopplegging

651.62 Høystyrkegarn av nylon, andre 	 5402.10,
polyamider eller polyestere, ikke i 5402.20
detaljopplegging

651.63 Annet garn, enkelt, ikke snodd 	 5402.41-
eller snodd høyst 50 ganger pr. 	 5402.49
meter, ikke i detaljopplegging

651.64 Annet garn, enkelt, snodd mer enn 	5402.51-
50 ganger pr. meter, ikke i detalj- 5402.59
opplegging

651.69 Annet garn, flerlagt (tvunnet) 	 5402.61-
eller kabelslått, ikke i detalj- 	 5402.69
opplegging

651.7 Kunstig filamentgarn (unntatt
sytråd); kunstige monofilamenter,
i.e.n.; strimler og liknende av
kunstige tekstilmaterialer, i.e.n.

651.71 Garn (unntatt sytråd) av kunstige 	 5406.20
filamenter, i detaljopplegging

651.72 Teksturert garn, ikke i detalj- 	 5403.20
opplegging

651.73 Høystyrkegarn av viskoserayon, 	 5403.10
ikke i detaljopplegging

651.74 Annet garn, enkelt, av viskose- 	 5403.31
rayon, ikke snodd eller snodd høyst
120 ganger pr. meter, ikke i
detaljopplegging

651.75 Annet garn, enkelt

52.04

5204.11,
5204.19
5204.20

5401.10

5401.20

5508.10

5508.20

5402.31,
5402.32
5402.33

5402.39

5403.32-
5403.39

651.76 Annet kunstig filamentgarn (unntatt 5403.41-
sytråd), ikke i detailopplegging 	 5403.49
(herunder monofilamenter med
lengdevekt mindre enn 67 desitex

651.77 Kunstige monofilamenter med lengde- 5405.00
vekt minst 67 desitex og med et
største tverrmål høyst 1 mm;
strimler og liknende (f.eks.
kunstige strå) av kunstige tekstil-
materialer med en synlig bredde
høyst 5 mm



47

HS-
kode 

5801.21,
5801.24

5801.22,
5801.23,
5801.25,
5801.26

HS-
kode

5511.10

5509.11-
5509.42

5511.20

5509.51-
5509.99

5511.30

5510.11,
5510.12

5510.20-
5510.90

54.04

5605.00

5004.00

5005.00

5006.00

7019.10

5.1.06
53.07

53.08

Slyngvevnader, fløyel- og chenille-
vevnader

	

Slyngvevnader (unntatt bånd som 	 5803.10
horer under gruppe 656)
Nandklefrotté og liknende frotté- 5802.11
vevnader, av bomull (unntatt
vevnader som hører under gruppe
656), ubleikede

	

652.13 Annen håndklefrotté og liknende 	 5802.19
frottévevnader, av bomull, unntatt
vevnader som hører under gruppe 656

SITC-
Rev.3

651.8 Garn (unntatt sytråd) av stapel-
fibrer; syntetiske monofilamenter,
i.e.n.; strimler og liknende av
syntetiske tekstilmaterialer med en
synlig bredde høyst 5 mm

651.81 Garn (unntatt sytråd) av syntetiske
stapelfibrer, som inneholder minst
85 vektprosent slike fibrer, i
detaljoppl egging
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske651.82
stapelfibrer, som inneholder minst
85 vektprosent slike fibrer, ikke i
detaljopplegging
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske651.83
stapelfibrer, som inneholder mindre
enn 85 vektprosent slike fibrer, i
detaljopplegging
Garn (unntatt sytråd) av syntetiske651.84
stapelfibrer, som inneholder mindre
enn 85 vektprosent slike fibrer,
ikke i detaljopplegging

651.85 Garn av kunstige stapelfibrer,
i detaljopplegging
Garn (unntatt sytråd) som inne-651.86
holder minst 85 vektprosent
kunstige stapelfibrer, ikke i
detaljopplegging
Garn (unntatt sytråd) av kunstige651.87
stapelfibrer som inneholder mindre
enn 85 vektprosent slike fibrer

651.88 Syntetiske monofilamenter med
lengdevekt minst 67 desitex og med
et største tverrmål høyst i mm;
strimler og liknende (f.eks.
kunstige strå) av syntetiske
tekstilmaterialer med en synlig
bredde høyst 5 mm

651.9 Garn av tekstilfibrer, i.e.n.
(herunder papirgarn og garn,
lunter og forgarn av glassfiber)

Metallisert garn, også omspunnet,651.91
fremstilt av tekstilgarn, eller
strimler og liknende som hører
under varepost 651.77 eller
651.88, i forbindelse med metall i
form av tråd, strimler eller pulver
eller overtrukket med metall

651.92 Garn av silke (unntatt garn spunnet
av silkeavfall), ikke i detalj-
opplegging

651.93 Garn spunnet av silkeavfall, ikke i
detaljopp/egging

651.94 Garn av silke og garn spunnet av
sllkeavfall, i detaljopplegging;
wormgut
_unter, forgarn, garn og oppskårne
bunter, av glassfiber

I.J6 Garn av lin
;,,97 Garn av jute eller andre tekstil-

fibrer av bast som horer under
G, rupp 264

rr av andre vegetabilske tekstil-
fibrer; papirgarn

652 	 VEVNADER AV BOMULL

652.1

652.11

652.12

652.14 Floyelvevnader, av bomull (unntatt
håndklefrotté eller liknende
frottévevnader som horer under
varepostene 652.12, 652.13 og
undergruppe 656.1), ikke
overskåret

652.15 Andre fløyel- og chenillevevnader,
av bomull (unntatt håndklefrotté,
eller liknende frottévevnader som
horer under varepostene 652.12,
652.13 og undergruppe 656.1)

652.2 Vevnader av bomull, ubleikede
(unntatt slyngvevnader, fløyel- og
chenillevevnader)

652.21 Vevnader av bomull, som inneholder 5208.11-
minst 85 vektprosent bomull, med 	 5208.19
-mkt høyst ima igraim pr: in2 ,

ubleikede
652.22 Vevnader av bomull, som inneholder 5209.11-

minst 85 vektprosent bomull, med 5209.19
vekt over 200 gram pr. m2 , ubleikede

652.23 Vevnader av bomull, som inneholder 5210.11-
mindre enn 85 vektprosent bomull, 	 5210.19
ubleikede, blandet utelukkende eller
hovedsakelig med syntetiske eller
kunstige fibrer, med vekt høyst
200 gram pr. m 2

652.24 Vevnader av bomull, som inneholder 5211.11-
mindre enn 85 vektprosent bomull, 5211.19
ubleikede, blandet utelukkende
eller hovedsakelig med syntetiske
eller kunstige fibrer, med vekt
over 200 gram pr. m 2

652.25 Andre vevnader av bomull, 	 5212.11
ubleikede, med vekt høyst
200 gram pr. m 2

652.26 Andre vevnader av bomull, 	 5212.21
ubleikede, med vekt over
200 gram pr. m 2

Andre vevnader som inneholder minst
85 vektprosent bomull, bleikede,
fargede, trykte eller bearbeidde
på annen måte, med vekt høyst
200 gram pr. m 2

Andre vevnader som inneholder minst 5208.21-
85 vektprosent av bomull, med vekt 5208.29
høyst 200 gram pr. m2 , bleikede
Andre vevnader som inneholder minst 5208.31-
85 vektprosent av bomull, med vekt 5208.39
høyst 200 gram pr. m 2 , fargede
Andre vevnader som inneholder minst 5208.41-
85 vektprosent av bomull, med vekt 5208.49
høyst 200 gram pr. m 2 , av garn med
forskjellige farger
Andre vevnader som inneholder minst 5208.51 -

85 vektprosent av bomull, med vekt 5208.59
høyst 200 gram pr. mi, trykte

SITC-
Rev.3

652.3

652.31

652.32

652.33

652.34

652.4

652.41

652.42

652.43

652.44

Andre vevnader, som inneholder minst
85 vektprosent bomull, bleikede,
fargede, trykte eller bearbeidde på
annen måte, med vekt over 200 gram
pr. m 2

Andre vevnader som inneholder
minst 85 vektprosent av bomull,
med vekt over 200 gram pr. m 2 ,

bleikede
Andre vevnader som inneholder
minst 85 vektprosent av bomull,
med vekt over 200 gram pr. 111 2 ,

fargede
Andre vevnader som inneholder
minst 85 vektprosent av bomull,
med vekt over 200 gram pr. m 2 ,

denim
Andre vevnader som inneholder
minst 85 vektprosent av bomull,
med vekt over 200 gram pr. m 2 ,
av garn av forskjellige farger

5209.21-
5209.29

5209.31-
5209.39

5209.42

5209.41,
5209.43,
5209.49
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652.45 Andre vevnader som inneholder
	

5209.51-
minst 85 vektprosent av bomull, 	 5209.59
med vekt over 200 gram pr. m 2 ,

trykte

652.5 Andre vevnader av bomull som inne-
holder mindre enn 85 vektprosent
bomull, blandet helt eller delvis
med syntetiske eller kunstige
fibrer, bleikede, fargede, trykte
eller bearbeidde på annen måte,
med vekt høyst 200 gram pr. m 2

652.51 Andre vevnader av bomull som 	 5210.21-
inneholder mindre enn 85 vekt- 	 5210.29
prosent bomull, blandet helt eller
delvis med syntetiske eller
kunstige fibrer, med vekt høyst
200 gram pr. m 2 , bleikede

652.52 Andre vevnader av bomull som 	 5210.31-
inneholder mindre enn 85 vekt- 	 5210.39
prosent bomull, blandet helt eller
delvis med syntetiske eller
kunstige fibrer, med vekt høyst
200 gram pr. m 2 , fargede

652.53 Andre vevnader av bomull som 	 5210.41-
inneholder mindre enn 85 vekt- 	 5210.49
prosent bomull, blandet helt eller
delvis med syntetiske eller
kunstige fibrer, med vekt høyst
200 gram pr. m 2, av garn av for-
skjellige farger

652.54 Andre vevnader av bomull som 	 5210.51-
inneholder mindre enn 85 vekt- 	 5210.59
prosent bomull, blandet helt eller
delvis med syntetiske eller
kunstige fibrer, med vekt høyst
200 gram pr. m 2 , trykte

652.6 Andre vevnader av bomull som inne-
holder mindre enn 85 vektprosent
bomull, blandet helt eller delvis
med syntetiske eller kunstige
tekstilfibrer, bleikede, fargede,
trykte eller bearbeidde på annen
måte, med vekt over 200 gram pr. m 2

652.61 Andre vevnader av bomull som inne- 5211.21-
holder mindre enn 85 vektprosent 	 5211.29
bomull, blandet helt eller delvis
med syntetiske eller kunstige
tekstilfibrer, med vekt over 200
gram pr. m 2 , bleikede

652.62 Andre vevnader av bomull som inne- 5211.31-
holder mindre enn 85 vektprosent 	 5211.39
bomull, blandet helt eller delvis
med syntetiske eller kunstige
tekstilfibrer, med vekt over 200
gram pr. m 2, fargede

652.63 Andre vevnader av bomull som inne- 5211.42
holder mindre enn 85 vektprosent
bomull, blandet helt eller delvis
med syntetiske eller kunstige
tekstilfibrer, med vekt over 200
gram pr. m 2 , denim

652.64 Andre vevnader av bomull som inne- 5211,41,
holder mindre enn 85 vektprosent 	 5211.43,
bomull, blandet helt eller delvis 	 5211.49
med syntetiske eller kunstige
tekstilfibrer, med vekt over 200
gram pr. m 2 , av garn av for-
skjellige farger

652.65 Andre vevnader av bomull som inne- 5211.51-
holder mindre enn 85 vektprosent 5211.59
bomull, blandet helt eller delvis
med syntetiske eller kunstige
tekstilfibrer, med vekt over 200
gram pr. m 2, trykte

652.9 Andre vevnader av bomull
652.91 Andre vevnader av bomull, bleikede, 5212.12

med vekt høyst 200 gram pr. m2
652.92 Andre vevnader av bomull, fargede, 5212.13

med vekt høyst 200 gram pr. m 2

652.93 Andre vevnader av bomull, av garn 	 5212.14
av forskjellige farger, med vekt
høyst 200 gram pr. m 2

652.94 Andre vevnader av bomull, trykte, 	 5212.15
med vekt høyst 200 gram pr. m 2

652.95 Andre vevnader av bomull, bleikede, 5212.22
med vekt over 200 gram pr. m 2

652.96 Andre vevnader av bomull, fargede, 5212.23
med vekt over 200 gram pr. m 2

652.97 Andre vevnader av bomull, av for- 	 5212.24
skjellige farger, med vekt over
200 gram pr. m 2

652.98 Andre vevnader av bomull, trykte, 	 5212.25
med vekt over 200 gram pr. m 2

653	 VEVNADER AV SYNTETISKE ELLER
KUNSTIGE TEKSTILFIBRER

653.1 Vevnader av syntetisk filamentgarn 54.07
(herunder vevnader fremstilt av
materialer som hører under varepost
651.88), unntatt fløyel- og
chenillevevnader

653.11 Vevnader fremstilt av høystyrkegarn 5407.10
av nylon eller andre polyamider
eller av polyester

653.12 Vevnader fremstilt av strimler 	 5407.20
eller liknende

653.13 Tekstilstoffer som bestir av lag av 5407.30
parallellagt syntetisk tekstil-
garn lagt på hverandre i spisse
eller rette vinkler, der lagene
holdes sammen i garnenes skjærings-
punkter ved hjelp av et klebemiddel
eller ved varmebehandling

653.14 Andre vevnader, som inneholder
minst 85 vektprosent filamenter
av nylon eller andre polyamider

653.15 Andre vevnader, som inneholder
minst 85 vektprosent teksturerte
polyesterfilamenter

653.16 Andre vevnader, som inneholder 	 5407.60
minst 85 vektprosent uteksturerte
polyesterfilamenter

653.17 Andre vevnader, som inneholder
minst 85 vektprosent syntetiske
filamenter, i.e.n.

653.18 Andre vevnader, som inneholder
mindre enn 85 vektprosent synte-
tiske filamenter, blandet helt
eller delvis med bomull

653.19 Vevnader av syntetiske filamenter, 5407.91
i.e.n. 	 5407.94

653.2 Vevnader av syntetiske stapel-
fibrer, som inneholder minst 85
vektprosent slike fibrer

653.21 Vevnader av stapelfibrer av
polyester

653.25 Vevnader av stapelfibrer av
akryl eller modaryl

653.29 Vevnader av andre syntetiske
stapelfibrer

653.3 Vevnader av syntetiske stapel-
fibrer, som inneholder mindre enn
85 vektprosent av slike fibrer,
blandet helt eller delvis med
bomull

653.31 Vevnader av syntetiske stapel- 	 5513.11-
fibrer, som inneholder mindre enn 	 5513.13,
85 vektprosent av slike fibrer, 	 5513.21-
blandet helt eller delvis med 	 5513.23,
bomull, med vekt høyst 170 gram pr. 5513.31-
m2 av stapelfibrer av polyester 	 5513.33,

5513.41-
5513.43

5407.41-
5407.44

5407.51-
5407.54

5407.71-
5407.74

5407.81-
5407.84

55.12

5512.11,
5512.19
5512.21,
5512.29
5512.91,
5512.99
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653.32 Vevnader av syntetiske stapel-
fibrer, som inneholder mindre enn
85 vektprosent av slike fibrer,
blandet helt eller delvis med
bomull, med vekt høyst 170 gram
pr. m 2 av andre syntetiske
stapelfibrer

653.33 Vevnader av syntetiske stapel-
fibrer, som inneholder mindre enn
85 vektprosent av slike fibrer,
blandet helt eller delvis med
bomull, med vekt over 170 gram pr.
m 2 av stapelfibrer av polyester

653.34 Vevnader av syntetiske stapel-
fibrer, som inneholder mindre enn
85 vektprosent av slike fibrer,
blandet helt eller delvis med
bomull, med vekt over 170 gram
pr. m 2 av andre syntetiske
stapelfibrer

653.4 Vevnader av syntetiske stapel-
fibrer, som inneholder mindre enn
85 vektprosent av slike fibrer,
blandet helt eller delvis med
fibrer unntatt bomull

653.41 Vevnader av syntetiske stapel-
fibrer, som inneholder mindre enn
85 vektprosent av slike fibrer,
blandet helt eller delvis med
ull eller fine dyrehår

653.42 Vevnader av syntetiske stapel-
fibrer, som inneholder mindre enn
85 vektprosent av slike fibrer,
blandet helt eller delvis med
syntetiske eller kunstige
filamenter

653.43 Vevnader av syntetiske stapel-
fibrer, som inneholder mindre enn
85 vektprosent av slike fibrer,
blandet helt eller delvis med
fibrer unntatt bomull, ull eller
fine dyrehår eller syntetiske
eller kunstige filamenter

	

653.5 Vevnader av kunstig filamentgarn 	 54.08
(herunder vevnader fremstilt av
materialer som hewer under varepost
651.77)

653.51 Vevnader fremstilt av høystyrkegarn 5408.10
av viskoserayon

653.52 Andre vevnader som inneholder minst 5408.21-
85 vektprosent kunstige filamenter, 5408.24
strimler eller liknende

	

653.59 Vevnader av kunstig filamentgarn, 	 5408.31-
i.e.n. 	 5408.34

	

653.6 Vevnader, som inneholder minst 85 	 5516.11-

	

vektprosent kunstige stapelfibrer 	 5516.14

653.8 Vevnader av kunstige stapelfibrer,
som inneholder mindre enn 85 vekt-
prosent av slike fibrer

653.81 Vevnader av kunstige stapelfibrer, 5516.41-
som inneholder mindre enn 85 vekt- 5516.44
prosent av slike fibrer, blandet
helt eller delvis med bomull

653.82 Vevnader av kunstige stapelfibrer, 5516.31-
som inneholder mindre enn 85 vekt- 5516.34
prosent av slike fibrer, blandet
helt eller delvis med ull eller
fine dyrehår

653.83 Vevnader av kunstige stapelfibrer, 5516.21-
som inneholder mindre enn 85 vekt- 5516.24
prosent av slike fibrer, blandet
helt eller delvis med syntetiske
eller kunstige filamenter

653.89 Vevnader av kunstige stapelfibrer, 5516.91-
som inneholder mindre enn 85 vekt- 5516.94
prosent av slike fibrer, blandet
helt eller delvis med fibrer
unntatt bomull, ull, fine lyrehår
eller syntetiske eller kunstige
filamenter

653.9 Fløyel- og chenillevevnader av
syntetiske eller kunstige fibrer
(unntatt vevnader som hewer under
gruppene 652 eller 656)

653.91 Floyelstoffer, ikke overskåret

653.93 Andre fløyel- og chenillevevnader

654 	 ANDRE TEKSTILVEVNADER

654.1 Vevnader av silke eller silkeavfall

654.11 Vevnader av bourettesilke
654.13 Andre vevnader som inneholder minst

85 vektprosent silke eller silke-
avfall (unntatt bourettesilke)

654.19 Andre vevnader av silke

654.2 Vevnader som inneholder minst 85
vektprosent ull eller fine dyrehår

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

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

654.3 Vevnader av ull eller fine
dyrehår, i.e.n.

654.31 Vevnader av kardet ull eller av
kardede, fine dyrehår, som inne-
holder mindre enn 85 vektprosent
ull eller fine dyrehår, blandet
helt eller delvis med syntetiske
eller kunstige filamenter eller
stapelfibrer

654.32 Vevnader av kjemmet ull eller av 	 5112.20,
kjemmede, fine dyrehår, som inne- 	 5112.30
holder mindre enn 85 vektprosent
ull eller fine dyrehår, blandet
helt eller delvis med syntetiske
eller kunstige filamenter eller
stapelfibrer

654.33 Vevnader av kardet ull eller av 	 5111.90
kardede, fine dyrehår, som inne-
holder mindre enn 85 vektprosent
av ull eller fine dyrehår, blandet
helt eller delvis med andre fibrer
enn syntetiske eller kunstige
filamenter eller stapelfibrer

654.34 Vevnader av kjemmet ull eller 	 5112.90
kjemmede, fine dyrehår, som inne-
holder mindre enn 85 vektprosent
ull eller fine dyrehår, blandet
helt eller delvis med andre
fibrer enn syntetiske eller
kunstige filamenter eller
stapelfibrer

654.35 Fløyel- eller chenillevevnader av 	 5801.10
ull eller fine dyrehår (unntatt
vevnader som hewer under under-
gruppene 652.1, 654.9 eller 656.1)

654.4 Vevnader av lin
	

53.09

654.41 Vevnader av lin som inneholder
	

5309.11,
minst 85 vektprosent lin

	
5309.19

654.42 Vevnader av lin som inneholder
	

5309.21,
mindre enn 85 vektprosent lin

	
5309.29

HS-
kode 

5513.19,
5513.29,
5513.39,
5513.49

5514.11-
5514.13,
5514.21-
5514.23,
5514.31-
5514.33,
5514.41-
5514.43
5514.19,
5514.29,
5514.39,
5514.49

55.15

5515.13,
5515.22,
5515.92

5515.12,
5515.21,
5515.91

5515.11,
5515.19,
5515,29,
5515.99

5801.31,
5801.34
5801.32,
5801.33,
5801.35,
5801.36

50.07

5007.10
5007.20

5007.90

5111.11,
5111.19

5112.11,
5112.19

5111.20,
5111.30



654.5 Vevnader av jute eller andre
	

53.10
tekstilfibrer av bast som hewer
under gruppe 264

654.6 Vevnader av glassfibrer (herunder 	 7019.20
vevde bånd)

654.9 Vevnader, i.e.n.

654.91 Vevnader av metalltråd eller av 	 5809.00
metallisert garn som hewer under
varepost 651.91, av det slag som
brukes til klær, møbelstoff eller
liknende formål, i.e.n

654.92 Vevnader av grove dyrehår eller 	 5113.00
tagl

654.93 Vevnader av andre vegetabilske 	 5311.00
tekstilfibrer, i.e.n., vevnader
av papirgarn

654.94 Slyngvevnader (unntatt vevde bånd) 5803.90
av tekstilmaterialer (unntatt
bomull)

654.95 Fløyel- og chenillevevnader, 	 5801.90
i.e.n., av tekstilmaterialer
(unntatt ull, bomull og syntetiske
eller kunstige fibrer)

654.96 Håndklefrotté og liknende frotté- 	 5802.20
vevnader av tekstilmaterialer
(unntatt bomull)

654.97 Tuftede tekstilstoffer 	 5802.30

655 	 STOFFER AV TRIKOTASJE (HERUNDER
RUNDSTRIKKEDE STOFFER, I.E.N.,
FLOYELSTOFFER OG GJENNOMBRUTTE
STOFFER), I.E.N.

655.1 Floyelstoffer (herunder staffer 	 60.01
med lang luv og frottéstoffer) av
trikotasje, også impregnert, over-
trukket, belagt eller laminert

655.11 Stoffer med lang luv 	 6001.10
655.12 Stoffer med uoppskåret luv 	6001.21-

(frottéstoffer) 	 6001.29
655.19 Andre floyelstoffer av 	 6001.91-

trikotasje 	 6001.99

655.2 Andre stoffer av trikotasje, ikke - 60.02
Impregnerte, overtrukket, belagte
eller laminerte

655.21 Andre stoffer av trikotasje, ikke
impregnerte, overtrukket mv.,
av bredde høyst 30 cm

655.22 Andre stoffer av trikotasje, ikke
Impregnerte, overtrukket mv.,
av bredde over 30 cm, som inne-
holder minst 5 vektprosent ela-
stomergarn eller gummitråd

655.23 Andre stoffer, varpstrikket (her-
under stoffer fremstilt på
galonstrikkemaskiner)

655.29 Stoffer av trikotasje, i.e.n.

656 	 TYLL, KNIPLINGER, BRODERIER, BAND
OG ANDRE SIKAARTIKLER

656.1 Vevde bind (unntatt varer som
hirer under undergruppe 656.2);
bind uten veft som består av
sammenklebte parallellagte varp-
tråder ("bolduc")

656.11 Vevde bind av floyel, plysj eller
chenille (herunder håndklefrotté
og liknende frottévevnader)

656.12 Andre vevde bind som inneholder
minst 5 vektprosent elastomergarn
eller gummitråder

656.13 Andre vevde bind

656.14 Bind uten veft som består av
sammenklebte, parallellagte varp-
tråder ("bolduc")

6002.10,
6002.20

6002.30

6002.41-
6002.49

6002.91-
6002.99

58.06

5806.10

5806.20

5806.31-
5806.39
5806.40
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656.2 Etiketter, merker og liknende varer 58.07
av tekstilmateriale, som metervare,
bånd eller tilskåret, ikke broderte

656.21 Etiketter, merker o.l. av tekstil- 5807.10
materiale, ikke broderte, vevde

656.29 Andre etiketter, merker o.l. av 	 5807.90
tekstilmateriale, ikke broderte

656.3 Omspunnet garn, samt strimler og
liknende som hewer under vare-
post 651.77 eller 651.88, om-
spunnet (unntatt metallisert garn
og omspunnet garn av tagl);
chenillegarn (herunder chenillegarn
av ull); chainettegarn, fletninger,
som metervare; possementmakerarbeid
som metervare, uten broderi (unn-
tatt trikotasje); dusker, pomponger
og liknende varer

656.31 Omspunnet garn, samt strimler og
liknende som hewer under vare-
post 651.77 eller 651.88, om-
spunnet (unntatt metallisert garn
og omspunnet garn av tagl);
chenillegarn (herunder chenillegarn
av ull); chainettegarn

656.32 Fletninger som metervare; posse- 	 58.08
mentmakerarbeid som metervare,
uten broderi, unntatt trikotasje;
dusker, pomponger og liknende varer

656.4 Tyll og andre nettstoffer (unntatt 58.04
vevde eller trikoterte varer);
kniplinger som metervarer, bånd
eller motiver

656.41 Tyll og andre nettstoffer
	

5804.10
656.42 Kniplinger, maskinfremstilte

	
5804.21,
5804.29

656.43 Kniplinger, fremstilte for hånd
	

5804.30

656.5 Broderier som metervare, bånd
	

58.10
eller motiver

656.51 Broderier uten synlig bunn
	

5810.10
656.59 Andre broderier

	
5810.91-
5810.99

657 	 SPESIELLE GARN, SPESIELLE TEKSTIL-
STOFFER OG -ARTIKLER

657.1 Filt, også impregnert, overtrukket, 56.02
belagt eller laminert, i.e.n.

657.11 Nålefilt og fiberprodukter holdt
	

5602.10
sammen ved hjelp av kjedesting

657.12 Annen filt, ikke impregnert, over- 5602.21,
trukket, belagt eller laminert

	
5602.29

657.19 Filt, impregnert, overtrukket, 	 5602.90
belagt eller laminert, i.e.n.

657.2 Fiberduk ("non-wovens"), også
	

5603.00
impregnert, overtrukket, belagt
eller laminert, i.e.n.

657.3 Overtrukne eller laminerte tekstil-
stoffer og -materialer, i.e.n.

657.31 Tekstilstoff, overtrukket med 	 59.01
naturlige gummier eller stivelses-
holdige stoffer, til bruk for
fremstilling av bokpermer eller
liknende; kalkerlerret; pre-
parert malerlerret; "rullebook" og
liknende stivet tekstilstoff til
bruk for fremstilling av hatter

657.32 Tekstilstoff, impregnert, over- 	 59.03
trukket, belagt eller laminert med
plast, unntatt tekstilstoff som
hewer under varepost 657.93

657.33 Gummiert tekstilstoff, unntatt 	 59.06
tekstilstoff som hører under
varepost 657.93

5606.00



658 	 FERDIGE VARER, HELT ELLER DELVIS
FREMSTILT AV TEKSTILMATERIALER,
I.E.N.

658.1 Sekker og poser, av tekstil-
materialer, til bruk som
emballasje

658.11 Sekker og poser av jute eller av
andre tekstilfibrer som horer
under gruppe 264

658.12 Sekker og poser av bomull
658.13 Sekker og poser av syntetiske

eller kunstige tekstilmaterialer
658.19 Sekker og poser av andre

tekstilmaterialer

63.05

6305.10

6305.20
6305.31,
6305.39
6305.90

658.2 Presenninger, seil til båter, seil- 63:06
brett eller seilvogner, markiser,
telt og campingartikler

658.21 Presenninger og markiser

658.22 Telt

658.23 Seil

658.24 Luftmadrasser

658.29 Seilbrett eller seilvogner;
campingartikler, i.e.n.

658.3 Tepper og pledd (unntatt elek-
triske)

658.31 Tepper og pledd, unntatt elek-
triske, av ull eller fine dyrehår

658.32 Tepper og pledd, unntatt elek-
triske, av bomull

658.33 Tepper og pledd, unntatt elek-
triske, av syntetiske fibrer

658.39 Tepper og pledd, unntatt elek-
triske, av andre tekstilfibrer

6306.11-
6306.19
6306.21-
6306.29
6306.31,
6306.39
6306.41,
6306.49
6306.91,
6306.99

6301.20

6301.30

6301.40

6301.90

658.4 Sengelinnet 2 dekketøy, toalett-
og kjøkkenhändklær

658.41 Sengelinnet, av trikotasje
658.42 Sengelinnet, av bomull, ikke

trikotasje
658.43 Sengelinnet av andre tekstil-

materialer, ikke trikotasje

658.44 Dekketøy av trikotasje
658.45 Dekketøy av bomull, ikke

trikotasje
658.46 Dekketøy av andre tekstil-

materialer, ikke trikotasje

658.47 Toalett- og kjøkkenhåndklær av
bomull

658.48 Toalett- og kjøkkenhåndklær av
andre fibrer

658.5 Gardiner og andre utstyrsvarer,
i.e.n., av tekstilmaterialer

658.51 Gardiner (herunder draperier) og
rullegardiner; gardinkapper eller
sengeforheng

658.52 Sengetepper

658.59 Utstyrsvarer, i.e.n.

658.9 Ferdige tekstilvarer, i.e.n.

658.91 Håndvevde tapisserier av typene
Gobeliner, Flandern, Aubusson,
Beauvais og liknende, samt hand-
broderte tapisserier (f.eks. "petit
point" og korsstingsbroderier),
ferdige eller som metervare

658.92 Golvkluter, oppvaskkluter, støv-
kluter og liknende kluter til
rengjøring

63.02

6302.10
6302.21,
6302.31
6302.22,
6302.29,
6302.32,
6302.39
6302.40
6302.51

6302.52,
6302.53,
6302.59
6302.60,
6302.91
6302.92-
6302.99

63.03

6304.11,
6304.19
6304.91-
6304.99

5805.00

6307.10
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657.34 Tekstilstoff som er impregnert, 	 5907.00
overtrukket eller belagt pa annen
mate; malte teaterkulisser, atelier-
baktepper eller liknende

657.35 Tekstiltapeter 	 5905.00

657.4 Vatterte tekstilprodukter som 	 5811.00
metervare, bestående av ett eller
flere lag tekstilmateriale sammen-
føyd med stopningsmateriale, ved
vim eller på annen måte, i.e.n.

657.5 Hyssing, snorer, liner, tau og
varer derav (f.eks. fiskenett,
reipslagerarbeider)

657.51 Hyssing, snorer, liner og tau, 	 56.07
også flettet, impregnert, belagt
eller omsluttet med gummi eller
Oast

657.52 Knyttet nettstoff fremstilt av 	 56.08
hyssing, snorer, liner eller tau;
ferdige fiskenett og andre ferdige
nett av tekstilmaterialer

657.59 Varer fremstilt av garn, av 	 5609.00
strimler eller liknende som hører
under varepost 651.77 eller
651.88, eller av hyssing, snorer,
liner eller tau, i.e.n.

657.6 Hatteemner

657.61 Hatteemner av filt, verken form- 	 6501.00
presset eller med tildannet brem;
plane eller sylindriske hatte-
emner av filt

657.62 Hatteemner, flettede eller frem- 	 6502.00
stilt ved sammensetning av strimler
av ethvert materiale, verken form-
pressede eller med tildannet brem
og heller ikke ferede eller
garnerte

657.7 Vatt, veker og tekstilstoffer og
-materialer til teknisk bruk

657.71 Vatt av tekstilmaterialer og varer 56.01
derav; tekstilfibrer med lengde
høyst 5 mm (fnugg), stay og nupping
av tekstilmaterialer

657.72 Veker av vevde, flettede eller 	 5908.00
strikkede tekstilmaterialer, til
lamper, ovner, tennere, lys eller
liknende; gassglodenett og rund-
strikkede varer til fremstilling av
slike, også impregnerte

657.73 Tekstilvarer til teknisk bruk 	 59.11

657.8 Tråd og snor av gummi overtrukket 56.04
med tekstilmateriale; tekstilgarn
og strimler og liknende som hewer
under varepost 651.77 eller
651.88, impregnert, overtrukket,
belagt eller omsluttet med gummi
eller plast

657.81 Tråd og snor av gummi, overtrukket 5604.10
med tekstilmateriale

657.85 Høystyrkegarn av polyester, nylon 5604.20
eller andre polyamider eller av
viskoserayon, impregnert eller
overtrukket

657.89 Annet 	 5604.90

657.9 Spesielle produkter av tekstil-
materialer

657.91 Slanger og liknende varer av
tekstilmateriale, også med faring,
armering eller tilbehør av andre
materialer

657.92 Drivreimer og transportbånd av
tekstilmateriale, også forsterket
med metall eller annet materiale

657.93 Kordvev for dekk av heystyrkegarn 59.02
av nylon eller andre polyamider,
polyestere eller viskoserayon

5909.00

5910.00



658.93 Redningsvester og livbelter og
	

6307.20,
andre ferdige varer, herunder

	
6307.90

snittmonstre
658.99 Sett som består av vevnader av 	 6308.00

garn, også med tilbehør, til frem-
stilling av tepper, tapisserier,
bordduker og liknende tekstilvarer,
i pakninger for detaljsalg

659 	 GOLVBELEGG MV.

659.1 Linoleum og liknende golvbelegg

659.11 Golvbelegg med underlag av papir 	 4815.00
eller papp, også ferdig tilskåret

659.12 Linoneum, ogsa ferdig tilskåret; 	 59.04
golvbelegg som består av tekstil-
bunn med belegg, også ferdig til-
skåret

659.2 Golvtepper og annet golvbelegg av 	 57.01
tekstilmateriale, knyttede, ferdige
eller som metervare

659.21 Golvtepper og annet golvbelegg, 	 5701.10
knyttede, ferdige eller som
metervare, av ull eller fine
dyrehår

659.29 Golvtepper og annet golvbelegg, 	 5701.90
knyttede, ferdige eller som
metervare, av andre tekstil-
materialer

659.3 "Kelim", "Schumacks", "Karamanie" 	 5702.10
og liknende håndvevde tepper

659.4 Golvtepper og annet golvbelegg av 	 57.03
tekstilmateriale, tuftede, ferdige
eller som metervare

659.41 Golvtepper og annet golvbelegg,
tuftede, ferdige eller som meter-
vare, av ull eller fine Orehår

659.42 Golvtepper og annet golvbelegg,
tuftede, ferdige eller som meter-
vare, av nylon eller andre
polyamider

659.43 Golvtepper og annet golvbelegg,
tuftede, ferdige eller som meter-
vare, av andre syntetiske eller
kunstige tekstilfibrer

659.49 Golvtepper og annet golvbelegg,
tuftede, ferdige eller som meter-
vare, av andre tekstilmaterialer

659.5 Golvtepper og annet golvbelegg av
tekstilmaterialer, vevde, i.e.n.,
ferdige eller som metervare

659.51 Golvtepper og annet golvbelegg,
vevde, i.e.n., ferdige eller
som metervare, av ull eller
fine 4yrehår

659.52 Golvtepper og annet golvbelegg,
vevde, i.e.n., ferdige eller
som metervare, av syntetiske
eller kunstige tekstilmaterialer

659.59 Golvtepper og annet golvbelegg,
vevde, i.e.n., ferdige eller
som metervare, av andre
tekstilmaterialer

5702.31,
5702.41,
5702.51,
5702.91
5702.32,
5702.42,
5702.52,
5702.92
5702.20,
5702.39,
5702.49,
5702.59,
5702.99

659.6 Golvtepper og annet golvbelegg av
tekstilmateriale, i.e.n.

659.61 Golvtepper og annet golvbelegg av 	 57.04
filt, ikke tuftede eller flokkede,
ferdige eller som metervare

659.69 Andre golvtepper og annet golv- 	 5705.00
belegg av tekstilmateriale, ferdige
eller som metervare

HOVEDGRUPPE 66. VARER AV IKKE-
METALLISKE MINERALER, I.E.N.

5703.10

5703.20

5703.30

5703.90
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661 	 KALK, SEMENT OG BYGNINGSMATERIALER
(UNNTATT GLASS OG LEIRVARER)

661.1 Kalk, ulesket eller lesket og 	 25.22
hydraulisk kalk (unntatt kalsium-
oksid og kalsiumhydroksid som hører
under undergruppe 522.6)

661.11 Ulesket kalk
661.12 Lesket kalk
661.13 Hydraulisk kalk

661.2 Portlandsement, aluminatsement,
slaggsement, supersulfatsement 2g
liknende hydraulisk sement, ogsa
farget eller i form av klinker

661.21 Sementklinker
661.22 Portlandsement

661.23 Aluminatsement
661.29 Annen hydraulisk sement

661.3 Bearbeidd monument- og bygnings-
stein og varer derav

661.31 Gatestein, kantstein og heller av 	 6801.00
naturlig stein (unntatt skifer)

661.32 Bearbeidd skifer, og varer av 	 6803.00
naturlig eller agglomerert skifer

661.33 Fliser, terninger og liknende varer 6802.10
av naturlig stein, også kvadratiske
eller rektangulære, hvis største
overflate kan omsluttes av et
kvadrat der sidene er mindre enn
7 cm; kunstig fargede korn, splinter
og pulver av naturlig stein (her-
under skifer)

661.34 Marmor, travertin, alabast og varer 6802.21
derav, bare hogd eller sagd, med en
flat eller jevn overflate

661.35 Monument- eller bygningsstein 	 6802.22-
(unntatt skifer) og varer derav, 	 6802.29
i.e.n., bare hogd eller sagd, med
en flat eller jevn overflate

661.36 Marmor travertin, alabast og varer 6802.91
derav, modellert, dreid, polert,
dekorert, meislet eller bearbeidd
på annen måte

661.39 Annen monument- eller bygnings- 	 6802.92-

stein (unntatt skifer) og varer 	 6802.99
derav (unntatt varer under vare-
post 661.31), modellert, dreid,
polert, dekorert, meislet eller
bearbeidd på annen måte

661.8 Varer av asbestsement, fibersement
og av ubrente, ikke-metalliske
mineraler, i.e.n.

661.81 Varer av asfalt eller liknende 	 68.07
materiale (f.eks. petroleumsbitumen
eller steinkulltjmrebek)

661.82 Plater, paneler, fliser, blokker og 6808.00
liknende varer av vegetabilske
fibrer, av halm eller av spon,
sagflis eller annet avfall av tre,
agglomererte med sement, gips eller
andre mineralske bindemidler

661.83 Varer av asbestsement, cellulose- 	 68.11
sement eller liknende

662 	 TEGLVERKSPRODUKTER O.L.

662.3 Ildfaste murstein og andre ild-
faste bygningsvarer

662.31 Murstein, blokker, fliser og andre 6901.00
keramiske varer av kiselholdig fos-
silmel (f.eks. kiselgur, trippel
eller diatoméjord) eller av
liknende kiselholdige jordarter

662.32 Ildfast murstein, ildfaste blokker, 69.02
fliser og liknende ildfaste, kera-
miske bygningsvarer (unntatt varer
som horer under varepost 662.31)

2522.10
2522.20
2522.30

25.23

2523.10
2523.21,
2523.29
2523.30
2523.90
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662.33 Ildfast sement, mortel, betong og 	 3816.00
liknende blandinger, i.e.n.

662.4 Ikke-ildfast keramisk murstein,
fliser, ror og liknende produkter

662.41 Murstein, blokker, hulstein og 	 69.04
liknende, keramiske

662.42 Takstein, skorsteinspiper, pipe- 	 69.05
hatter, gesimser, bygningsorna-
menter og andre keramiske bygnings-
varer

662.43 Rot-, renner og rørdeler (fittings), 6906.00
keramiske

662.44 Keramiske golv-, vegg- og brulegg- 69.07
ingsfliser, uglasserte; keramiske
mosaikkterninpr og liknende, uglas-
serte, også pa et underlag

662.45 Keramiske golv-, vegg- og bru- 	 69.08
leggingsfliser, glasserte; kera-
miske mosaikkterninger og liknende,
glasserte, også på et underlag

663 	 MINERALSKE PRODUKTER, I.E.N.

663.1 Mollesteiner, slipesteiner, slipe- 68.04
skiver og liknende, uten stativer,
for sliping, kvessing, polering,
avretting eller skjæring, bryne-
eller polérsteiner for hand, og
deler dertil, av agglomererte,
naturlige eller kunstige slipestoffer
eller av keramisk materiale, også
med deler av andre materialer

663.11 Mollesteiner og slipesteiner for 	 6804.10
maling, sliping eller defibrering

663.12 Andre mollesteiner, slipesteiner, 	 6804.21-
slipeskiver og liknende 	 6804.23

663.13 Bryne- eller polérsteiner for hånd 6804.30

663.2 Naturlige eller kunstige slipe- 	 68.05
staffer i form av pulver eller korn
på underlag av tekstilmateriale,
papir, papp eller andre materi-
aler, ogsa tilskåret, sydd eller
på annen måte sammenføyd

663.21 Naturlige eller kunstige slipe-
stoffer i form av pulver eller
korn, utelukkende på underlag av
tekstilvevnader

663.22 Naturlige eller kunstige slipe-
stoffer i form av pulver eller
korn, utelukkende på underlag av
papir eller papp

663.29 Naturlige eller kunstige slipe-
stoffer i form av pulver eller
korn, på underlag av andre
materialer

663.3 Varer av mineralske materialer,
i.e.n. (unntatt keramiske)

663.31 Varer av gips eller av blandinger 	 68.09
på basis av gips

663.32 Murstein, blokker, fliser, heller 	 6810.11
og liknende varer 	 6810.19

663.33 Prefabrikerte elementer for bygge- 6810.91
eller anleggsvirksomhet

663.34 Andre varer av sement, betong eller 6810.20
kunstig stein, også armerte 	 6810.99

663.35 Bearbeidd glimmer og varer av 	 68.14
glimmer (herunder agglomerert
eller rekonstruert glimmer), også
på underlag av papir, papp eller
andre materialer

663.36 Varer av grafitt eller annet 	 6815.10
karbon, ikke til elektrisk bruk

663.37 Varer av torv 	 6815.20
663.38 Varer av andre mineralske stoffer 	 6815.91

med innhold av magnesitt, dolomitt
eller kromitt

39 Varer av stein eller andre mine- 	 6815.99
ralske stoffer, i.e.n.

663.5 Slaggull, steinull og liknende
mineralsk ull; ekspandert vermi-
kulitt, ekspandert leire, skumslagg
og liknende ekspanderte mineralske
materialer; blandinger og varer av
varmeisolerende, lydisolerende eller
lydabsorberende mineralske materi-
aler (unntatt varer som horer under
varepost 661.83 eller 663.81, eller
keramiske varer)

663.51 Slaggull, steinull og liknende 	 6806.10
mineralsk ull (herunder innbyrdes
blandinger derav), i bulk, plater
eller ruller

663.52 Ekspandert vermikulitt, ekspandert 6806.20
leire, skumslagg og liknende eks-
panderte, mineralske mineraler
(herunder innbyrdes blandinger
derav)

663.53 Blandinger og varer av varme- 	 6806.90
isolerende, lydisolerende, lyd-
absorberende mineralske materialer

663.7 Ildfaste, keramiske varer (f.eks. 	 69.03
retorter, digler, mufler, dyser,
stoppere, rør og stenger), i.e.n.

663.8 Varer av asbest; friksjons-
materiale

663.81 Bearbeidde asbestfibrer; blandinger 68.12
på basis av asbest eller på basis
av asbest og magnesiumkarbonat;
varer av slike blandinger eller av
asbest (f.eks. tråd, vevnader, klær,
hodeplagg, fottøy, pakninger), også
forsterkede (unntatt varer som horer
under varepost 661.83 eller 663.82)

663.82 Friksjonsmateriale og varer derav 	 68.13
(f.eks. plater, ruller, bånd, seg-
menter, skiver, ringer, klosser),
ikke monterte, til bremser, kob-
linger eller liknende, på basis av
asbest, andre mineralske stoffer
eller av cellulose, også i for-
bindelse med andre materialer

663.9 Varer av keramiske materialer,
i.e.n.

663.91 Laboratorieutstyr og varer til
	

69.09
kjemisk eller tekniske bruk av
keramiske materialer, ikke-ildfaste;
keramiske krybber, kar og liknende
beholdere til bruk i landbruket;
keramiske krukker og liknende
beholdere til bruk for transport
eller emballering av varer

663.99 Keramiske varer, i.e.n. 	 69.14

664 	 GLASS

664.1 Glassmasse, i kuler, stenger eller
rot. (ubearbeidd), glasskår og
glassavfall

664.11 Glassmasse; glasskår og annet 	 7001.00
glassavfall

664.12 Glass i kuler (unntatt mikrosfærer 70.02
(refleksperler) som hewer under
varepost 665.93), stenger eller rør,
ubearbeidde

664.3 Trukket og blåst glass, i plater, 	 70.04
også med et absorberende eller
reflekterende belegg, men ikke
bearbeidd på annen måte

664.31 Glass gjennomfarget i massen, 	 7004.10
ugjennomsiktig, overfarget eller
med et absorberende eller reflek-
terende belegg

664.39 AnnPt
	

7004.90

6805.10

6805.20

6805.30

68.06
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664.4 "Float glass" og planslipt eller 	 70.05
polert glass, i plater, også med
et absorberende eller reflekterende
belegg, men ikke bearbeidd på annen
måte

664.41 Glass uten trådinnlegg 	 7005.10-
7005.29

664.42 Trådglass 	 7005.30

664.5 Stopt eller valset glass, i plater 70.03
eller profiler, også med et ab-
sorberende eller reflekterende
belegg, men ikke bearbeidd på annen
mite

664.51 Glass i plater, uten trådinnlegg

664.52 Trådglass i plater
664.53 Profiler

664.7 Sikkerhetsglass som består av
herdet eller laminert glass

664.71 Herdet sikkerhetsglass

664.72 Laminert sikkerhetsglass

664.8 Speil av glass, med eller uten
ramme (herunder kjørespeil og
liknende)

664.81 Kjørespell
664.89 Andre speil av glass, med eller

uten ramme

664.9 Glass, i.e.n.

664.91 Glass som limier under undergruppene 7006.00
664.3, 664.4 eller 664.5, bøyd, med
bearbeidde kanter, gravert, gjennom-
hullet, emaljert eller bearbeidd på
annen mite, men ikke innrammet
eller i forbindelse med andre
materialer

664.92 Isolasjonsglass som består av flere 7008.00
lag

664.93 Åpne glasskolber og åpne, 	 70.11
bearbeidde glassrør samt deler
dertil av glass, uten tilbehør,
for gledelamper, lysrør,  katode-
strålerør eller liknende

664.94 Urglass og liknende samt ikke- 	 70.15
korrigerende eller korrigerende
brilleglass, buede, bøyde, hule
eller liknende, ikke optisk
bearbeidde; hule glasskuler og
segmenter derav til fremstilling
av slike glass

664.95 Glassfibrer (herunder glassull) 	 7019.31-
og varer derav, i.e.n. 	 7019.90

664.96 Blokker, fliser, plater, terninger, 7016.90
teglsteiner og andre varer av
presset eller stopt glass, også med
trådinnlegg, til bruk i bygninger
eller andre konstruksjoner; glass
I blyinnfatning og liknende;
celleglass eller skumglass i form
av blokker, plater eller liknende

665 	 GLASSVARER

665.1 Beholdere, av glass, av det slag
som brukes til transport eller
emballering av varer, propper og
lukkeanordninger av glass, glass-
beholdere for vakuumisolerte beholdere

665.11 Ballonger, flasker, flakonger, 	 7010.90
krukker, potter, ampuller og andre
beholdere, av glass, av det slag som
brukes til transport eller embal-
lering av varer, konserveringsglass,
propper, lokk og andre lukke-
anordninger, av glass

665.12 Glassbeholdere til termosflasker
	

7012.00
eller til andre vakuumisolerte
beholdere

665.2 Husholdnings- og toalettartikler, 	 70.13
kontorutstyr, innendørs dekorasjons-
gjenstander eller liknende av
glass (unntatt varer som hewer
under varepostene 665.11, 665.92
eller 665.93)

665.21 Varer av glasskeramikk
	

7013.10
665.22 Drikkeglass, unntatt av glass-

	
7013.21,

keramikk
	

7013.29
665.23 Husholdningsartikler av glass

	
7013.31-

(unntatt drikkeglass) men ikke av
	

7013.39
glasskeramikk

665.29 Andre varer av glass
	

7013.91,
7013.99

665.9 Varer av glass, i.e.n.

665.91 Glassvarer til laboratoriebruk 	 70.17
eller til hygienisk eller farmasøy-
tisk bruk, også graderte eller
kalibrerte; glassampuller

665.92 Glassampuller 	 7010.10
665.93 Glassperler, imiterte perler, 	 70.18

imiterte edle eller halvedle steiner
og liknende små glassvarer, samt
varer derav (unntatt bijouterivarer);
glassøyne (ikke til bruk for
mennesker); statuetter og andre
dekorasjonsgjenstander fremstilt
ved såkalt "lampearbeid" (unntatt
bijouterivarer), mikrosfærer av
glass (refleksperler) med diameter
høyst 1 mm

665.94 Terninger og andre små biter av 	 7016.10
glass, også på et underlag, til
mosaikkarbeider eller liknende
dekorative formål

665.95 Glass til signalutstyr og optiske 	 7014.00
varer av glass (unntatt glass som
horer under varepost 664.94),
ikke optisk bearbeidde

665.99 Andre varer av glass 	 7020.00

666 	 KERAMISKE PRODUKTER

666.1 Bordservice, kjøkkenutstyr og
andre husholdningsartikler samt
toalettartikler, av keramiske
materialer

666.11 Bordservice og kjøkkenutstyr av
	

6911.10
porselen

666.12 Andre husholdnings- og toalett- 	 6911.90
artikler av porselen

666.13 Bordservice, kjøkkenutstyr, andre 6912.00
husholdnings- og toalettartikler
(av andre keramiske materialer enn
porselen)

666.2 Statuetter og andre dekorasjons- 	 69.13
artikler, av keramiske materialer

666.21 Statuetter og andre dekorasjons- 	 6913.10
artikler av porselen

666.29 Statuetter og andre dekorasjons- 	 6913.90
artikler av andre keramiske
materialer

667 	 PERLER, EDLE OG HALVEDLE STEINER,
UBEARBEIDDE ELLER BEARBEIDDE

667.1 Natur- eller kulturperler, også 	 71.01
bearbeidde eller sorterte, men ikke
trædd på snor, og ikke monterte
eller innfattede, usorterte natur-
eller kulturperler som av transport-
hensyn er midlertidig trædd på snor

667.11 Naturperler 	 7101.10
667.12 Kulturperler, ubearbeidde 	 7101.21
667.13 Kulturperler, bearbeidde 	 7101.22

7003.11,
7003.19
7003.20
7003.30

70.07

7007.11,
7007.19
7007.21,
7007.29

70.09

7009.10
7009.91,
7009.92
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Diamanter (unntatt sorterte indu-
stridiamanter), også bearbeidde,
men ikke monterte eller innfattede

Diamanter, uslipte, usorterte
	

7102_10
Diamanter, sorterte (unntatt

	
7102.31

industridiamanter), ubearbeidde
eller enkelt sagde, kløyvde eller
grovslipte
Diamanter (unntatt industri- 	 7102.39
diamanter), bearbeidd på annen måte,
men ikke monterte eller innfattede

Edle steiner (unntatt diamanter) og 71.03
halvedle steiner, også bearbeidde
eller sorterte, men ikke trædd på
snor, og ikke monterte eller inn-
fattede; usorterte edle steiner
(unntatt diamanter) og halvedle
steiner, som av transporthensyn er
midlertidig trædd på snor

Edle steiner (unntatt diamanter)
og halvedle steiner, ubearbeidde
eller enkelt sagde eller grovslipte
Edle steiner (unntatt diamanter)
o9 halvedle steiner, bearbeidd
pa annen måte

Syntetiske eller rekonstruerte edle 71.04
eller halvedle steiner, også bear-
beidde eller sorterte, men ikke
trædd på snor, og ikke monterte
eller innfattede, usorterte, syn-
tetiske eller rekonstruerte edle
eller halvedle steiner, som av
transporthensyn er midlertidig
trædd på snor

Piezoelektrisk kvarts 	 7104.10
Syntetiske eller rekonstruerte edle 7104.20
eller hal vedle steiner, unntatt
piezoelektrisk kvarts, ubearbeidde
eller enkelt sagde eller grovslipte
Syntetiske eller rekonstruerte edle 7104.90
eller halvedle steiner, i.e.n.

SITC -
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667.2

667.21
667.22

667.29

667.3

667.31

667.39

667.4

667.41
667.42

667,49

7103.10

7103.91,
7103.99

HOVEDGRUPPE 67. JERN OG STAL

671 	 RAJERN, SPEILJERN, JERNSVAMP,
GRANULATER OG PULVER AV JERN OG
STAL OG FERROLEGERINGER

671.2 Råjern og speiljern i barrer, 	 72.01
blokker eller i andre ubearbeidde
former

671.21 Ulegert råjern som inneholder 	 7201.10
høyst 0,50 vektprosent fosfor

671.22 Ulegert råjern som inneholder over 7201.20
0,50 vektprosent fosfor

671.23 Legert råjern og speiljern

67 1 .3 Granulater og pulver av råjern,
speiljern, jern eller stål, jern-
og stålprodukter fremstilt ved
direkte reduksjon av jernmalm og
andre jern- og stålsvamper, i
klumper, pelleter eller liknende
former, jern med en renhet av minst
99,94 vektprosent, i klumper,
pelleter eller liknende former

671.31 Granulater av råjern, speiljern,
jern eller stål
P u lver av råjern, speiljern, jern
el,( stål

671.33 Jern- og stålprodukter fremstilt
ved direkte reduksjon av jernmalm
og andre jern- og stålsvamper, i
klumper, pelleter eller liknende
former; jern med en renhet av minst
99,94 vektprosent, i klumper,
pelleter eller liknende former

7205.10

7205.21,
7205.29
72.03

7201.30,
7201.40
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671.4 Ferromangan

671.41 Ferromangan som inneholder over 2 	 7202.11
vektprosent karbon

671.49 Annen ferromangan
	

7202.19

671.5 Andre ferrolegeringer (unntatt
radioaktive ferrolegeringer)

671.51 Ferrosilisium
	

7202.21,
7202.29

671.52 Ferrosilicomangan
	

7202.30
671.53 Ferrokrom
	

7202.41,
7202.49

671.54 Ferrosilicokrom
	

7202.50
671.55 Ferronikkel
	

7202.60
671.59 Ferrolegeringer, i.e.n. 	 7202.70-

7202.99

672 	 JERN OG STAL I BLOKKER (INGOTS) OG
ANDRE PRIMÆRE FORMER AV JERN ELLER
STAL; HALVFABRIKATER AV
JERN ELLER STAL

672.4 Blokker (ingots) og andre ubear-
beidde former av jern (unntatt jern
som hører under varepost 671.33)
eller stål

672.41 Blokker av jern (unntatt jern som 	 7206.10
hører under varepost 671.33) eller
ulegert stål

672.45 Andre ubearbeidde former av jern 	 7206.90
(unntatt jern som hører under vare-
post 671.33) eller ulegert stål

672.47 Blokker (ingots) og andre ubear- 	 7218.10
beidde former av rustfritt stål

672.49 Blokker (ingots) og andre ubear- 	 7224.10
beidde former av annet legert stål

672.6 Halvfabrikater av jern eller ulegert
stål som inneholder under 0,25 vekt-
prosent karbon

672.61 Halvfabrikater av jern eller
ulegert stål som inneholder under

	 7207.11

0,25 vektprosent karbon, med
rektangulært (herunder kvadratisk)
tverrsnitt og med bredde mindre
enn to ganger tykkelsen

672.62 Halvfabrikater av jern eller 	 7207.12
ulegert stål som inneholder under
0,25 vektprosent karbon, med
rektangulært (unntatt kvadratisk)
tverrsnitt

672.69 Andre halvfabrikater av jern eller 7207.19
ule ert stål som inneholder under
0,25 vektprosent karbon

672.7 Halvfabrikater av jern eller 	 7207.20
ulegert stål som inneholder minst
0,25 vektprosent karbon

672.8 Halvfabrikater av legert stål

672.81 Halvfabrikater av rustfritt stål 	 7218.90
672.82 Halvfabrikater av annet legert stål 7224.90

673 	 FLATVALSEDE PRODUKTER AV JERN ELLER
ULEGERT STAL, UTEN PLETTERING,
BELEGG ELLER OVERDRAG

673.1 Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, uten plettering, be-
legg eller overdrag, ikke videre
bearbeidde enn varmvalsede, med
en tykkelse under 3 mm og en
minimum flytegrense på 275 MPa,
eller med tykkelse minst 3 mm og
en minimum flytegrense på 355 MPa

SITC-
	 HS-

Rev.3
	

kode
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673.11 Flatvalsede produkter av jern eller 7208.11,
ulegert stål, varmvalsede, uten 7208.12
plettering, belegg eller overdrag,
med bredde minst 600 mm og med
tykkelse minst 4,75 mm, i ringer
eller ruller

673.12 Flatvalsede produkter av jern eller 7208.13,
ulegert stål, varmvalsede, uten 7208.14
plettering, belegg eller overdrag,
med bredde minst 600 mm og med
tykkelse under 4,75 mm, i ringer
eller ruller

673.13 Flatvalsede produkter av jern eller 7208.31
ulegert stål, varmvalsede, uten
plettering, belegg eller overdrag,
valsede pa fire sider eller i
lukket kaliber, med bredde minst
600 mm men høyst 1 250 mm og med
tykkelse minst 4 mm, ikke i ringer
eller ruller, uten monster i
relieff

673.14 Flatvalsede produkter av jern eller 7208.32,
ulegert stål, varmvalsede, uten 7208.33
plettering, belegg eller overdrag,
andre, med bredde minst 600 mm og
med tykkelse minst 4,75 mm, ikke i
ringer eller ruller

673.15 Flatvalsede produkter av jern eller 7208.34,
ulegert stål, varmvalsede, uten 7208.35
plettering, belegg eller overdrag,
andre, med bredde minst 600 mm
med tykkelse under 4,75 mm, ikke i
ringer eller ruller

673.16 Flatvalsede produkter av jern eller 7211.11
ulegert stål, varmvalsede, uten
plettering, belegg eller overdrag,
valsede pa fire sider eller i lukket
kaliber, med bredde over 150 mm men
under 600 mm, ikke i ringer eller
ruller og uten monster i relieff

673.17 Andre flatvalsede produkter av 	 7211.12
jern eller ulegert stål, vårm-
valsede, med bredde under 600 mm
og med tykkelse minst 4,75 mm

673.19 Andre flatvalsede produkter av 	 7211.19
jern eller ulegert stål, varm-
valsede, med bredde under 600 mm

673.2 Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, uten plettering,
belegg eller overdrag, ikke videre
bearbeidde enn varmvalsede

673.21 Flatvalsede produkter av jern eller 7208.21,
ulegert stål, uten plettering, 7208.22
belegg eller overdrag, varmvalsede,
med bredde minst 600 mm og med
tykkelse minst 4,75 mm, i ringer
eller ruller

673.22 Flatvalsede produkter av jern eller 7208.23,
ulegert stål, uten plettering, 7208.24
belegg eller overdrag, varmvalsede,
med bredde minst 600 mm og med
tykkelse under 4,75 mm, i ringer
eller ruller

673.23 Flatvalsede produkter av jern eller 7208.41
ulegert stål, uten plettering,
belegg eller overdrag, varmvalsede,
valsede på fire sider eller i
lukket kaliber, med bredde minst
600 mm men høyst 1 250 mm, og med
tykkelse minst 4 mm, ikke i ringer
eller ruller, uten monster i
relieff

673.24 Andre flatvalsede produkter av 	 7208.42,
jern eller ulegert stal, uten 	 7208.43
plettering, belegg eller overdrag,
varmvalsede, med bredde minst
600 mm, og med tykkelse minst
4,75 mm, ikke i ringer eller ruller

	673.25 Andre flatvalsede produkter av 	 7208.44,

	

jern eller ulegert stål, uten 	 7208.45
plettering, belegg eller overdrag,
varmvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse under
4,75 mm, ikke i ringer eller
ruller

	

673.26 Andre flatvalsede produkter av 	 7211.21
jern eller ulegert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
varmvalsede, valsede på fire
sider eller i lukket kaliber, med
bredde over 150 mm men under
600 mm, og med tykkelse minst
4 mm, ikke i ringer eller ruller,
uten monster i relieff

	

673.27 Andre flatvalsede produkter av 	 7211.22
jern eller ulegert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
varmvalsede, med bredde under
600 mm og med tykkelse minst
4,75 mm

	

673.29 Andre flatvalsede produkter av 	 7211.29
jern eller ulegert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
varmvalsede, med bredde under
600 mm

673.3 Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, uten plettering,
belegg eller overdrag, ikke videre
bearbeidde enn kaldvalsede, med
tykkelse under 3 mm og en minimum
flytegrense på 275 MPa eller med
tykkelse minst 3 mm og en minimum
flytegrense på 355 MPa

	

673.31 Flatvalsede produkter av jern 	 7209.11
eller ulegert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse minst 3 mm,
i ringer eller ruller

	

673.32 Flatvalsede produkter av jern 	 7209.12
eller ulegert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse over 1 mm
men under 3 mm, i ringer eller
ruller

	

673.33 Flatvalsede produkter av jern 	 7209.13
eller ulegert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse minst
0,50 mm men høyst 1 mm, i ringer
eller ruller

	

673.34 Flatvalsede produkter av jern 	 7209.14
eller ulegert stal, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse under
0,50 mm, i ringer eller ruller

	

673.35 Flatvalsede produkter av jern 	 7209.31
eller ulegert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse minst 3 mm,
ikke i ringer eller ruller

	

673.36 Flatvalsede produkter av jern 	 7209.32
eller ulegert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse over 1 mm
men under 3 mm, ikke i ringer
eller ruller

	

673.37 Flatvalsede produkter av jern 	 7209.33
eller ulegert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse minst
0,50 mm men høyst 1 mm, ikke i
ringer eller ruller



Flatvalsede produkter av jern eller
ul'egert stål, belagt eller over-
trukket med sink

Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, belagt eller over-
trukket med sink, elektrolytisk
belagt eller overtrukket, med
bredde minst 600 mm
Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, belagt eller over-
trukket med sink, elektrolytisk
belagt eller overtrukket, med
bredde under 600 mm
Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, belagt eller over-
trukket med sink, belagt eller
overtrukket på annen måte, med
bredde minst 600 mm
Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, belagt eller over-
trukket med sink, belagt eller
overtrukket på annen mate, med
bredde under 600 mm

Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stil, belagt eller over-
trukket med tinn

Flatvalsede produkter av jern
eller ulegert stål, belagt eller
overtrukket med tinn, med bredde
minst 600 mm
Flatvalsede produkter av jern
eller ulegert stål, belagt eller
overtrukket med tinn, med bredde
under 600 mm

Flatvalsede produkter av jern
eller ulegert stål, dekket med
maling, lakk eller plast

Flatvalsede produkter av jern
eller ulegert stål, dekket med
maling, lakk eller blast, med
bredde minst 600 mm
Flatvalsede produkter av jern
eller ulegert stål, dekket med
maling, lakk eller blast, med
bredde under 600 mm

Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, plettert, malt eller
overtrukket, i.e.n,, med bredde
minst 600 mm

Fla;valsede produkter av jern eller
ulegert stål, med bredde minst
600 mm, belagt eller overtrukket
med bly, herunder mattblikk
Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, med bredde minst
600 mm, belagt eller overtrukket
med kromoksider eller med krom og
kromoksi der
Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, med bredde minst
600 mm, belagt eller overtrakket
med aluminium
Andre flatvalsede produkter av
jern eller ulegert stål, med
bredde minst 600 mm

674.1

674.11

674.12

674.13

674.14

674.2

674.21

674.22

674.3

674.31

674.32

674.4

674.41

674.42

674.43

674.44

7210.31,
7210.39

7212.21,
7212.29

7210.41,
7210.49

7212.30

7210.11,
7210.12

7212.10

7210.70

7212.40

7210.20

7210.50

7210.60

7210.90

57

SIIC-
Rev.3 

673.38 Flatvalsede produkter av jern
eller ulegert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse under
0,50 mm, ikke i ringer eller ruller

673.39 Flatvalsede produkter av jern
eller ulegert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde under
600 mm

673.4 Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, uten plettering,
belegg eller overdrag, ikke videre
bearbeidde enn kaldvalsede

673.41 Flatvalsede produkter av jern
eller ulegert seal, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse minst 3 mm,
i ringer eller ruller

673.42 Flatvalsede produkter av jern
eller ulegert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og medtykkelse over 1 mm
men under 3 mm, i ringer eller
ruller

673.43 Flatvalsede produkter av jern
eller ulegert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse minst
0,50 mm men høyst 1 mm, i ringer
eller ruller

673.44 Flatvalsede produkter av jern
eller ulegert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse under
0,55 mm, i ringer eller ruller

673.45 Flatvalsede produkter av jern
eller ulegert seal, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse minst 3 mm,
ikke i ringer eller ruller

673.46 Flatvalsede produkter av jern
eller ulegert stil, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse over 1 mm
men under 3 mm, ikke i ringer
eller ruller

673.47 Flatvalsede produkter av jern
eller ulegert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse minst
0,50 mm men høyst 1 mm, ikke
i ringer eller ruller

673.48 Flatvalsede produkter av jern
eller ulegert sta .), uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse under
0,50 mm, ikke i ringer eller
roller

673.49 Flatvalsede produkter av jern
eller uleaert stål, uten
plettering, belegg eller overdrag,
kaldvalsede, med bredde under
600 mm

673.5 Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, uten plettering,
belegg eller overdrag, i.e.n.

673.51 Flatvalsede produkter av jern eller 7208.90
ulegert stål, uten plettering,
belegg eller overdrag, i.e.n.,
med bredde minst 600 mm,
varmval sede

SITC-
	 HS-
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673.52 Flatvalsede produkter av jern eller 7209.90
ulegert stål, uten plettering,
belegg eller overdrag, i.e.n.,
med bredde minst 600 mm,
kaldvalsede

673.53 Flatvalsede produkter av jern eller 7211.90
ulegert stål, uten plettering,
belegg eller overdrag, i.e.n.,
med bredde under 600 mm

674 	 FLATVALSEDE PRODUKTER AV JERN
ELLER ULEGERT STAL, MED PLETTERING,
BELEGG ELLER OVERDRAG

HS-
kode

7209.34

7211.30

7209.21

7209.22

7209.23

7209.24

7209.41

7209.42

7209.43

7209.44

7211.41,
7211.49



58

SITC- 	 HS-
Rev.3
	

kode

674.5 Flatvalsede produkter av jern eller
ulegert stål, plettert, belagt
eller overtrukket, i.e.n., med
bredde under 600 mm

674.51 Flatvalsede produkter av jern eller 7212.50
ulegert stål, med bredde under
600 mm, belagt eller overtrukket på
annen måte enn elektrolytisk

674.52 Flatvalsede produkter av jern eller 7212.60
ulegert stål, med bredde under
600 mm, plettert

TITC-
Rev.3

675.41 Flatvalsede produkter av annet
legert stål, ikke videre bear-
beidd enn varmvalsede, med bredde
minst 600 mm, i ringer eller ruller

675.42 Flatvalsede produkter av annet
legert stål, ikke videre bear-
beidd enn varmvalsede, med bredde
minst 600 mm, ikke i ringer eller
ruller

7226.91675.43 Flatvalsede produkter av annet
legert stål, ikke videre bear-
beidd enn varmvalsede, med bredde
under 600 mm

HS-
kode 

7225.30

7225.40

675 	 FLATVALSEDE PRODUKTER AV LEGERT STAL

675.1 Flatvalsede produkter av silisium-
elektrisk stål

675.11 Flatvalsede produkter av silisium- 7225.10
elektrisk stål, med bredde minst
600 mm

675.12 Flatvalsede erodukter av silisium- 7226.10
elektrisk stal, med bredde under
600 mm

675.2 Flatvalsede produkter av hurtigstål

675.21 Flatvalsede produkter av hurtig-
stål, med bredde minst 600 mm

675.22 Flatvalsede produkter av hurtig- 	 7226.20
stil, med bredde under 600 mm

675.3 Flatvalsede produkter av rustfritt
stål, ikke videre bearbeidd enn
varmval sede

675.31 Flatvalsede produkter av rustfritt 7219.11,
stål, ikke videre bearbeidd enn 7219.12
varmvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse minst
4,75 mm, i ringer eller ruller

675.32 Flatvalsede produkter av rustfritt 7219.13
stål, ikke videre bearbeidd enn
varmvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse minst 3 mm
men under 4,75 mm, i ringer eller
ruller

675.33 Flatvalsede produkter av rustfritt 7219.14
stal, ikke videre bearbeidd enn
varmvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse under 3 mm,
i ringer eller ruller

675.34 Flatvalsede produkter av rustfritt 7219.21,
stil, ikke videre bearbeidd enn 7219.22
varmvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse minst
4,75 mm, ikke i ringer eller
ruller

675.35 Flatvalsede produkter av rustfritt 7219.23
stil, ikke videre bearbeidd enn
varmvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse minst 3 mm
men under 4,75 mm, ikke i ringer
eller ruller

675.36 Flatvalsede produkter av rustfritt 7219.24
stil, ikke videre bearbeidd enn
varmvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse under 3 mm,
ikke i ringer eller ruller

675.37 Flatvalsede produkter av rustfritt 7220.11
stål, ikke videre bearbeidd enn
varmvalsede, med bredde under
600 mm og med tykkelse minst
4,75 mm

675.38 Flatvalsede produkter av rustfritt 7220.12
stil, ikke videre bearbeidd enn
varmvalsede, med bredde under
600 mm og med tykkelse under
4,75 mm

675.4 Flatvalsede produkter av annet
legert stål, ikke videre bearbeidd
enn varmvalsede

675.5 Flatvalsede produkter av rustfritt
stål, ikke videre bearbeidd enn
kaldvalsede

675.51 Flatvalsede produkter av rustfritt 7219.31
stål, ikke videre bearbeidd enn
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse minst
4,75 mm

675.52 Flatvalsede produkter av rustfritt 7219.32
stål, ikke videre bearbeidd enn
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse minst
3 mm men under 4,75 mm

675.53 Flatvalsede produkter av rustfritt 7219.33
stål, ikke videre bearbeidd enn
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse over 1 mm
men under 3 mm

675.54 Flatvalsede produkter av rustfritt 7219.34
stål, ikke videre bearbeidd enn
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse minst
0,50 mm men høyst 1 mm

675.55 Flatvalsede produkter av rustfritt 7219.35
stål, ikke videre bearbeidd enn
kaldvalsede, med bredde minst
600 mm og med tykkelse under
0,50 mm

675.56 Flatvalsede produkter av rustfritt 7220.20
stål, ikke videre bearbeidd enn
kaldvalsede, med bredde under
600 mm

675.6 Flatvalsede produkter av
legert stål, ikke videre
enn kaldvalsede

675.61 Flatvalsede produkter av annet 	 7225.50
legert stål, ikke videre bearbeidd
enn kaldvalsede, med bredde minst
600 mm

675.62 Flatvalsede produkter av annet 	 7226.92
legert stål, ikke videre bearbeidd
enn kaldvalsede, med bredde under
600 mm

675.7 Flatvalsede produkter av legert
stål, i.e.n.

675.71 Flatvalsede produkter av rustfritt
stål, med bredde minst 600 mm

675.72 Flatvalsede produkter av rustfritt
stål, med bredde under 600 mm

675.73 Flatvalsede produkter av annet le-
gert stål, med bredde minst 600 mm

675.74 Flatvalsede produkter av annet le-
gert stål, med bredde under 600 mm

676 	 BARRER OG STENGER AV JERN ELLER STAL,
VINKELJERN, PROFILJERN OG ELEMENTER
(HERUNDER VEGGER)

676.1 Barrer og stenger av jern eller
stål, varmvalsede, i uregelmessig
oppkveilede ringer og ruller

7225.20

annet
bearbeidd

7219.90

7220.90

7225.90

7226.99



Andre barrer og stenger av jern
eller stål

Andre barrer og stenger av jern
eller stål, av hurtigstål
Andre barrer og stenger av jern
eller stål, av silicomanganstål
Andre barrer og stenger av jern
eller stål, av jern eller ulegert
stål, ikke videre bearbeidd enn
smidd
Andre barrer og stenger av jern
eller stål, av annet jern eller
annet ulegert stål
Andre barrer og stenger av jern
eller stål, av rustfritt stal
Andre barrer og stenger av jern
eller stål, av annet ulegert stål
(unntatt hurtigstål eller silico-
manganstål), ikke videre bearbeidd
enn smidd
Barrer og stenger av legert stål,
i.e.n.
Hule borstenger og stener av
legert eller ulegert stal

Profiler (unntatt skinner) og
spundveggjern, av jern eller stål

u-, I-, H-, L- eller T-profiler,
ikke videre bearbeidde enn varm-
valsede, varmtrukne eller streng-
pressede, med høyde under 80 mm,
av jern eller ulegert
U- , 1 - , H - , L- eller T-profiler,
ikke videre bearbeidde enn varm-
valsede, varmtrukne eller streng-
pressede, med høyde minst 80 mm,
av jern eller ulegert stål
Andre profiler, av jern eller
ulegert stål, ikke videre bear-
beidde enn varmvalsede, varmtruKne
eller strengpressede
Profiler, ikke videre bearbeidde
enn kaldbearbeidde eller kali-
brerte, av jern eller ulegert
stål
Andre profiler, av jern eller
ulegert stål
Spundveggjern av jern eller stål,
også med hull eller sammensatte,
sveisede profiler av jern eller
stål

676.4

676.41

676.42

676.43

676.44

676.45

676.46

676.47

676.48

676.8

676.81

676.82

676.83

676.84

676.85

676.86

7228.10

7228.20

7214.10

7215.90

7222.30

7228.40

7228.60

7228,80

7216.21,
7216.22

7210.31-
721633,

7216.40

7216.5

7216.60

7216.90

73.01
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676.11 Barrer og stenger, varmvalsede, i 	 7213.10
uregelmessig oppkveilede ringer
og ruller, av jern eller ulegert
stål som inneholder fordypninger,
rifler, riller eller liknende frem-
kommet under valseprosessen

676.12 Barrer og stenger, varmvalsede, i 	 7213.20
uregelmessig oppkveilede ringer og
ruller, av automatstål

676.13 Barrer og stenger, varmvalsede, i	 7213.31-
uregelmessig oppkveilede ringer og 7213.49
ruller, andre, av jern eller ulegert
stål, som inneholder under 0,60
vektprosent karbon

676.14 Barrar og stenger, varmvalsede, i 	 7213.50
uregelmessig oppkveilede ringer og
n4f1er, indre, av lern eller
ulegert stål, som inneholder minst
0,60 vektprosent karbon

676.15 Barrer og stenger, varmvalsede, i 	 7221.00
uregelmessig oppkveilede ringer og
ruller, av rustfritt stål

676.17 Barrer og stenger, varmvalsede, i 	 7227.10
uregelmessig oppkveilede ringer og
ruller, av hurtigstål

676.19 Barrer og stenger, varmvalsede, i 	 7227.20,
uregelmessig oppkveilede ringer og 7227.90
ruller, av annet legert stål

676.2 Barrer og stenger (unntatt de som
horer under undergruppe 676.1) av
jern eller stål, ikke videre bear-
beidde enn varmvalsede, varm-
trukne eller varmstrengpressede,
ogsa de som er vridde etter
valsingen

o76.I Barrer og stenger (IL.ntatt de som 	 7214.20
horer under undergruppe 676.1),
ikke videre bearbeldde enn varm-
•a/sede, varmtrukne eller varm-
strengpressede, av jern eller
ulegert stål som inneholder for-
dypninger, rifler, riller eller
liknende, fremkommet under val-
seprosessen, eller vridde under
valsingen

676.22 Barrer og stenger (unntatt de som 	 7214.30
hewer under undergruppe 676.1),
ikke videre bearbeidde enn varm-
valsede, varmtrukne eller varm-
strengpressede, av automatstål

676,23 Barrer og stenger (unntatt de som 	 7214.40,
corer under undergruppe 676.1), 	 7214.50
i:e°(e videre bearbeidde enn varm-
vaisede. varmtrukne eller varm-
strergpressede, andre, av jern
eller ulegert stål, som inneholder
under 0,60 vektprosent karbon

676.24 Barrer og stenger tunntatt de som 	 7214.60
wirer under undergruppe 676.1),
4kke videre bearbeidde enn varm-
Yilsec.'e, varmtrukne eller varm-
strengpressede, andre, av jern
eller ulegert stål, som inneholder
minst (J,60 vektprosent karbon

576.25 Barrer og stenger (unntatt de som 	 7222.10
horer under undergruppe 676.1),
ikke videre bearpeidde enn varm-
valsede, varmtrukne eller varm-
strengpressede, av rustfritt stål

t, :t1.9 Barre- og stenger (unntatt de som 	 7228."
nerer under undergruppe 676.1),
iKKe videre bearbeidde enn varm-
valsede, varmtrukre eller varm-
-, t-engvr:nsede, av Innet legert
stàl funntatt hurtigstål eller
Wicomanganstål

676.3 Barrer og stenger (unntatt de som
orer under undergruppe 676.1) av

,ern eller stål, ikke videre bear-
beidde enn kaldbearbeidde eller
aibrerte
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676.31 Barrer og stenger (unntatt de som 	 7215.10
hewer under undergruppe 676.1),
ikke videre bearbeidde enn kald-
bearbeidde eller kalibrerte,
av automatstål

676.32 Barrer og stenger (unntatt de som 	 7215.20,
horer under undergruppe 676.1), 	 7215.30
ikke videre bearbeidde enn kald-
bearbeidde eller kalibrerte,
andre, av jern eller ulegert stål,
som inneholder under 0,60
vektprosent karbon

676.33 Barrer og stenger (unntatt de som 	 7215.40
horer under undergruppe 676.1),
ikke videre bearbeidde enn kald-
bearbeidde eller kalihrerte,
andre, av jern eller ulegert stäi
som inneholder minst 0,60 vekt-
prosent karbon

676.34 Barrer og stenger (unntatt de som	 7222.20
hewer under undergruppe 676.1),
ikke videre bearbeidde enn kald-
bearbeidde eller kalibrerte,
av rustfritt stål

676.39 Barrer og stenger (unntatt de som 	 7228.50
hewer under undergruppe 676.1),
ikke videre bearbeidde enn kald-
bearbeidde eller kalibrerte, av
annet ulegert stål (unntatt hurtig
stål eller silicomanganstål)
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676.87 Profiler av rustfritt stål
	

7222.40
676.88 Profiler av annet legert stål

	
7228.70

677 	 SKINNER OG ANNET SKINNEMATERIELL,
AV JERN ELLER STAL

677.0 Skinnemateriell til jernbaner eller 73.02
sporveier, av jern elleristål

677.01 Skinner (unntatt motskinner o9 	 7302.10
tannskinner) av jern eller stal

677.09 Annet skinnemateriell til jernbaner 7302.20-
eller sporveier, av jern eller stål 7302.90
(f.eks. motskinner og tannskinner,
sporvekseltunger, sporkryss, spor-
vekselstag og andre deler til spor-
veksler, sviller, lasker, skinne-
stoler, stolkiler, underlagsplater,
klemplater, traversjern og annet
spesielt materiell til sammen-
føyning eller festing av skinner)

678 	 TRAD AV JERN ELLER STAL

678.1 Tråd av jern eller ulegert stål
	

72.17

678.11 Tråd av jern eller ulegert stål
	

7217.11-
som inneholder under 0,25

	
7217.19

vektprosent karbon
678.12 Tråd av jern eller ulegert stål

	
7217.21-

som inneholder minst 0,25 vekt- 	 7217.29
prosent, men ander 0,60 vekt-
prosent karbon

678.13 Tråd av jern eller ulegert stål
	

7217.31-
som inneholder minst 0,60

	
7217.39

vektprosent karbon

678.2 Tråd av rustfritt stål eller annet
legert stål

678.21 Tråd av rustfritt stål
	

7223.00
678.29 Tråd av annet legert stål

	
72.29

679 	 ROR OG HULE PROFILER OG DELER
DERTIL, AV JERN ELLER STAL

679.1 Rør og hule profiler, sømløse,
av jern eller stål

679.11 Rør og hule profiler, av støpejern 7303.00
679.12 Rørledning (unntatt av støpejern) 	 7304.10

av det slag som brukes til olje-
eller gassrørledninger 	 •

679.13 Fôringsror, produksjonsrør og bore- 7304.20
ror av det slag som brukes ved
boring etter olje eller gass
(unntatt støpejern)

679.14 Andre rør med sirkelrundt tverr- 	 7304.31-
snitt, av jern eller ulegert stål 	 7304.39

679.15 Andre ror med sirkelrundt tverr- 	 7304.41-
snitt, av rustfritt stål 	 7304.49

679.16 Andre, ror med sirkelrundt tverr- 	 7304.51-
snitt, av annet legert stål 	 7304.59

679.17 Andre simlene rør og hule profiler 7304.90

679.3 Andre rør (f.eks. sveisede, naglede 73.05
eller falsede), med sirkelrundt
indre og ytre tverrsnitt og med ytre
diameter over 406,4 mm, av jern
eller stål

679.31 Rørledning av det slag som brukes 	 7305.11-
til olje- eller gassledninger 	 7305.19

679.32 Fôringsrør av det slag som brukes 	 7305.20
ved boring etter olje eller gass

679.33 Andre rør, sveisede 	 7305.31,
7305.39

679.39 Andre rør 	 7305.90

679.4 Andre rør og hule profiler (f.eks. 73.06
med åpen søm, sveisede, naglede
eller falsede), av jern eller stål

679.41 Rørledning av det slag som brukes 	 7306.10
til olje- og gassrørledninger

679.42 Fôringsrør og produksjonsrør, av 	 7306.20
det slag som brukes ved boring
etter olje eller gass

679.43 Andre, sveisede, med sirkelrundt
tverrsnitt

679.44 Andre, sveisede, med annet tverr-
snitt enn sirkelrundt

679.49 Andre rør

679.5 Rørdeler (f.eks. forbindelses-
stykker, knær, muffer), av jern
eller stål

679.51 Støpte rørdeler av støpejern, 	 7307.11
uhntatt adusergods

679.52 Andre støpte rørdeler 	 7307.19
679.53 Flenser av rustfritt stål 	 7307.21
679.54 Gjengede knar, vinkelror og muffer 7307.22

av rustfritt stål
679.55 Buttsveisede rørdeler av rustfritt 7307.23

stål
679.56 Andre rørdeler av rustfritt stål 	 7307.29
679.59 Rørdeler av jern eller stål, i.e.n. 7307.91-

7307.99

HOVEDGRUPPE 68. METALLER, UNNTATT
JERN OG STAL

681 	 SOLV, PLATINA OG ANDRE PLATINA-
METALLER

681.1 Sølv (herunder uedelt metall
plettert med sølv), ubearbeidd
eller som hIlvfabrikater

681.12 Uedelt metall plettert t med selv, 	 7107.00
ikke videre bearbeidd enn som
halvfabrikater

681.13 Sølv (herunder forgylt eller
	

7106.91
platinert sølv), ubearbeidd

681.14 Selv (herunder forgylt eller
	

7106.10,
platinert sølv), som halvfabri-

	 7106.92
kater eller,i pulverform

681.2 Platina og andre platinametaller
(herunder metaller plettert med
platina eller andre platina-
metaller), ubearbeidde eller som
halvfabrikater

681.22 Uedelt metall, sølv eller gull, 	 7111.00
plettert med platina eller andre
platinametaller, ikke videre bear-
beidd enn som halvfabrikater

681.23 Platina og platinalegeringer, 	 7110.11
ubearbeidde eller i pulverform

681.24 Andre platinametaller og legeringer 7110.21,
derav, ubearbeidde eller i pulver- 7110.31,
form 7110.41

681.25 Patina og andre platinametaller og 7110.19,
legeringer derav, i andre former av 7110.29,
halvfabrikater 7110.39,

7110.49

682 	 KOPPER

682.1 Kopper, raffinert og uraffinert;
kopperanoder for elektrolytisk raf-
finering; kopperlegeringer i
ubearbeidd form

682.11 Uraffinert kopper (herunder blære- 7402.00
kopper men unntatt sementkopper),
kopperanoder for elektrolytisk
raffinering

682.12 Raffinert kopper
	

7403.11-
7403.19

682.13 Kopperforlegeringer
	

7405.00
682.14 Kopperlegeringer (unntatt

	
7403.21-

forlegeringer)
	

7403.29

682.3 Stenger og profiler av kopper 	 74.07

7306.30-
7306.50
7306.60

7306.90

73.07
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682.31 Stenger og profiler av
raffinert kopper

682.32 Stenger og profiler
av kopperlegeringer

682.4 Tråd av kopper

682.41 Tråd av raffinert kopper

682.42 Tråd av kopperlegeringer

682.5 Plater og bånd av kopper med
tykkelse over 0,15 mm

682.51 Plater og bånd med tykkelse over
0,15 mm, av raffinert kopper

682.52 Plater og bånd med tykkelse over
0,15 mm, av kopperlegeringer

682.6 Folier av kopper (også trykte eller
med underlag av papir, papp, plast
eller liknende materiale) med
tykkelse høyst 0,15 mm (underlag
ikke medregnet); pulver og flak av
kopper

682.61 Folier av kopper (op& trykte eller 74.10
med underlag av papir; papp, plast
eller liknende materiale) med,
tykkelse høyst 0,15 mm (underlag
ikke medregnet)

682.62 Pulver og flak av kopper 	 74.06

682.7 Rota og rordeler av kopper (f.eks.
forbindelsesstykker, knær, muffer)

682.71 Rør av kopper 	 74.11
682.72 Rørdeler av kopper 	 74.12

683.1 Nikkel og nikkellegeringer, ubear- 75.02
beidd (unntatt galvaniserte anoder)

683.11 Nikkel, ulegert 	 7502.10
683.12 Nikkellegeringer 	 7502.20

683.2 Nikkel og nikkellegeringer, bear-
beidd (unntatt galvaniserte anoder)

683.21 Stenger, profiler og tråd av nikkel 75.05
683.22 Rør og rordeler, f.eks. forbind- 	 75.07

elsesstykker, knær, muffer), av
nikkel

683.23 Pulver og flak av nikkel
683.24 Plater, bind og folier av nikkel

684 	 ALUMINIUM

684.1 Aluminium og aluminiumlegerin4r,
ubearbeidd

684.11 Aluminium, ulegert 	 7601.10
684.12 Aluminiumlegeringer 	 7601.20

684.2 Aluminium og aluminiumlegeringer,
bearbeidd

684.21 StrIger og profiler av aluminium 	 76.04
684.22 Trad av aluminium 	 76.05
684.23 Plater og bånd av aluminium, med 	 76.06

tykkelse over 0,20 mm
684.24 Folier av aluminium (også trykte 	 76.07

eller med underlag av papir, papp,
plast eller liknende materiale) med
tykkelse høyst 0,20 mm (underlag
ikke medregnet)

684.25 Pulver og flak av aluminium 	 76.03
684.26 Ror av aluminium 	 76.08
684.27 Rørdeler (f.eks. forbindelses- 	 7609.00

stykker, knær, muffer) av aluminium

685 	 BLY

685.11 Uraffinert bly og blylegeringer

685.12 Raffinert bly

685.2 Bly og blylegeringer, bearbeidd

685.21 Stenger, profiler og tråd av bly
685.22 Plater, band og folier av bly;

pulver og flak av bly
685.24 War og rørdeler av bly (f.eks.

forbindelsesstykker, knar, muffer)

686 	 SINK

686.1 Sink og sinklegeringer, ubearbeidd

686.11 Sink, ulegert

686.12 Sinklegeringer

686.3 Sink og sinklegeringer, bearbeidd

686.31 Stenger, profiler og tråd av sink
686.32 Plater, band og folier av sink
686.33 Steil', pulver og flak av sink
686.34 Nor og rordeler (f.eks. forbind-

elsesstykker, knær, muffer) av sink

, 687 	 TINN

687.1 Tinn og tinnlegeringer, ubearbeidd

687.11 Tinn, ulegert
687.12 Tinnlegeringer

687.2 Tinn og tinnlegeringer, bearbeidd

687.21 Stenger, profiler og tråd av tinn
687.22 Plater og bånd av tinn, med

tykkelse over 0,20 mm
687.23 Folier av tinn (også trykte eller

med underlag av papir, papp, plast
eller liknende materiale) med
tykkelse høyst 0,20 mm (underlag
ikke medregnet); pulver og flak
av tinn

687.24 Ror og rordeler (f.eks. forbin-
delsesstykker, knar, muffer) av
tinn

689 	 ANDRE IKKE-JERNHOLDIGE UEDLE
METALLER TIL BRUK I METALLURGIEN;
OG CERMETER

689.1 Wolfram, molybden, tantal og
magnesium, ubearbeidd (herunder
avfall og skrap)

689.11 Wolfram, ubearbeidd; avfall og
skrap av wolfram

689.12 Molybden, ubearbeidd; avfall og
skrap av molybden

689.13 Tantal, ubearbeidd (herunder
stenger som er fremstilt bare ved
sintring); avfall og skrap; pulver

689.14 Avfall og skrap av magnesium
689.15 Magnesium, ubearbeidd

689.8 Mellomprodukter fra kaboltfrem-
stillingen; kobolt, kadmium, titan
og zirkonium, ubearbeidd (herunder .

avfall og skrap)

689.81 Koboltmatte og andre mellom- 	 8105.10
produkter fra koboltfremstillingen;
ubearbeidd kobolt; avfall og skrap;
pulver

689.82 Kadmium, ubearbeidd; avfall og 	 8107.10
skrap av kadmium; pulver

689.83 Titan, ubearbeidd; avfall og skrap 8108.10
av titan; pulver

689.84 Zirkonium, ubearbeidd; avfall og 	 8109.10
skrap av zirkonium; pulver

61

HS-
kode 

7407.10

7407.21-
7407.29

74.08
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7408.29

74.09

7409.11,
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683	 NIKKEL

7504.00
75.06

76.01
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7801.91,
7801.99
7801.10

7803.00
78.04

7805.00

79.01

7901.11,
7901.12
7901.20

7904.00
7905.00
79.03
7906.00

80.01

8001.10
8001.20

8003.00
8004.00

80.05

8006.00

8101.10,
8101.91
8102.10,
8102.91
8103.10

8104.20
8104.11,
8104.19

685.1 Bly og blylegeringer, ubearbeidd 	 78.01
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689.9 Uedelt metall, i.e.n., cermeter
og varer derav, i.e.n. (herunder
avfall og skrap)

689.91 Beryllium, ubearbeidd; avfall og 	 8112.11
skrap av beryllium; pulver

689.92 Vismut og varer derav (herunder 	 8106.00
avfall og skrap)

689.93 Antimon og varer derav (herunder 	 8110.00
avfall og skrap)

689.94 Mangan og varer derav (herunder 	 8111.00
avfall og skrap)

689.95 Krom og varer derav (herunder 	 8112.20
avfall og skrap)

689.96 Germanium og varer derav (her- 	 8112.30
under avfall og skrap)

689.97 Vanadium og varer derav (herunder 	 8112.40
avfall og skrap)

689.98 Andre uedle metaller, ubearbeidde; 8112.91
avfall og skrap; pulver

689.99 Cermeter og varer derav (herunder 	 8113.00
avfall og skrap)

HOVEDGRUPPE 69. VARER AY METALLER,
I.E.N.

691 	 KONSTRUKSJONER OG DELER TIL DISSE
AV JERN, STAL ELLER ALUMINIUM

691.1 Konstruksjoner (unntatt prefabri- 	 73.08
kerte bygninger som hører under
gruppe 811) og deler dertil (f.eks.
bruer og bruseksjoner, sluseporter,
tårn, master, tak, taksperrer, dører
og vinduer samt rammer og karmer
dertil og dørterskler, skodder,
rekkverk, søyler og pilarer), av
jern eller stål; plater, stenger,
rør og liknende av jern eller stål,
bearbeidde til bruk i konstruksjoner

691.11 Bruer og bruseksjoner 	 7308.10
691.12 Tårn og master 	 7308.20
691.13 Dører, vinduer samt rammer og 	 7308.30

karmer dertil og dørterskler
691.14 Avstivere og liknende utstyr for 	 7308.40

bygge- og anleggsvirksomhet eller
til bruk i gruver

691.19 Andre konstruksjoner av jern eller 7308.90
stål, i.e.n.

691.2 Konstruksjoner av aluminium
(unntatt prefabrikerte bygninger
som hører under gruppe 811) og
deler dertil (f.eks. bruer og bru-
seksjoner, tårn, master, tak, tak-
sperrer, dorer og vinduer samt
rammer og karmer dertil og dør-
terskler, rekkverk, søyler og
pilarer); plater, stenger, pro-
filer ror og liknende av alu-
minium bearbeidde til bruk i
konstruksjoner

691.21 Dorer, vinduer samt rammer og
karmer dertil og dørterskler

691.29 Konstruksjoner av aluminium og
deler dertil, i.e.n.; plater,
stenger, profiler, rør og liknende
av aluminium, bearbeidde til bruk i
konstruksjoner

692 	 METALLBEHOLDERE FOR LAGRING ELLER
TRANSPORT -

692.1 Magasiner, tanker, kar og liknende
beholdere for ethvert materiale
(unntatt beholdere for komprimerte
eller flytende gasser), av jern,
stil eller aluminium, med rominn-
hold over 300 liter, også fôret
eller varmeisolert, men uten
mekanisk eller termisk utstyr

692.11 Magasiner, tanker, kar o.l. 	 7309.00
(unntatt beholdere for gasser) t med
rominnhold over 300 liter, ogsa
fôret eller varmeisolert, men uten
mekanisk eller termisk utstyr,
av jern eller stål

692.12 Magasiner, tanker, kar o.l. 	 7611.00
(unntatt beholdere for gasser), med
rominnhold over 300 liter, også
fôret eller varmeisolert, men uten
mekanisk eller termisk utstyr,
av aluminium

692.4 Tanker, fat, tromler, spann,
bokser, esker og liknende beholdere
for ethvert materiale (herunder
beholdere for komprimerte eller
flytende gasser), av jern, stål
eller aluminium, med rominnhold
høyst 300 liter, også fôret eller
varmeisolert, men uten mekanisk
eller termisk utstyr

692.41 Tanker, fat, tromler, spann, 	 73.10
bokser, esker og liknende beholdere
for ethvert materiale (unntatt
beholdere for komprimerte eller
flytende gasser), av jern eller

• stal, med rominnhold høyst 300
liter, også fôret eller varme-
isolert, men uten mekanisk eller
termisk utstyr

692.42 Tanker, fat, tromler, spann, 	 76.12
bokser, esker og liknende beholdere
av aluminium (herunder rørformede
beholdere og tuber), for ethvert
materiale (unntatt beholdere for
komprimerte eller flytende gasser),
med rominnhold høyst 300 liter,
også fôret eller varmeisolert, men
uten mekanisk eller termisk utstyr

692.43 Beholdere av jern eller stål for 	 7311.00
komprimerte eller flytende gasser

692.44 Beholdere av aluminium for kompri- 7613.00
merte eller flytende gasser

693 	 METALLTRADVARER (UNNTATT ISOLERTE
ELEKTRISKE LEDNINGER) OG GJERDETRAD
(GITTER)

693.1 Kabler, tau, flettede bånd, stropper
og liknende varer av jern, stål,
kopper eller aluminium, uten
elektrisk isolasjon

693.11 Kabler, tau, flettede bånd,
stropper o.l., uten elektrisk
isolasjon, av jern eller stål

693.12 Kabler, tau, flettede bånd,
stropper o.l., uten elektrisk
isolasjon, av kopper

693.13 Kabler, tau, flettede bånd,
stropper o.l., uten elektrisk
isolasjon, av aluminium

693.2 Piggtråd av jern eller stål; vridd, 7313.00
flat tråd eller bånd, med eller uten
pigger, samt lost snodd, dobbel tråd
av det slag som brukes til gjerde-
tråd, av jern eller stål

693.5 Duk (herunder endeløse bånd),
gitter og netting, av jern-, stål
eller koppertråd; strekkmetall av
jern, stål eller kopper

693.51 Duk (herunder endeløse bånd),
gitter og netting; strekkmetall,
av jern eller stal

693.52 Duk (herunder endeløse bånd),
gitter og netting; strekkmetall,
av kopper

76.10

7610.10

7610.90

73.12

7413.00

76.14

73.14

74.14
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694

694.1

SPIKER, SKRUER, MUTTERE, BOLTER,
NAGLER OG LIKNENDE VARER AV JERN,
STÅL, KOPPER ELLER ALUMINIUM

Spiker, stifter, tegnestifter, 	 7317.00
bølgestifter, kramper (unntatt varer
som horer under varepost 895.12) og
liknende varer, av jern eller stål,
også med hode av annet materiale,
men unntatt slike varer med hode av
kopper

694.2 Skruer, bolter, muttere, skinne- 	 73.18
skruer (franske treskruer), skrue-
kroker, nagler, kiler, splittpinner,
underlagsskiver (herunder spreng-
skiver) og liknende varer, av jern
eller stål

Skruer, bolter, muttere, nagler 	 7318.11-
o.l. varer, gjengede 	 7318.19
Skruer, bolter, muttere, nagler 	 7318.21-
o.l. varer, ugjengede 	 7318.29

Spiker, stifter, tegnestifter,
kramper (unntatt varer som hører
under varepost 895.12) og liknende
varer, av kopper eller av jern
eller stål med hode av kopper;
skruer, bolter, muttere, skrue-
kroker, nagler, kiler, splitt-
pinner, underlagsskiver (herunder
sprengskiver) og liknende varer,
av kopper

Spiker og stifter, tegnestifter, 	 7415.10
kramper og liknende varer
Underlagsskiver (herunder spreng- 	 7415.21,
skiver) og liknende varer av kopper,7415.29
ugjengede
Skruer, bolter, muttere og liknende 7415.31-
varer av kopper, gjengede 	 7415.39

Spiker, stifter, kramper (unntatt 7616.10
varer som hewer under varepost
895.12), skruer, bolter, muttere,
skruekroker, nagler, kiler, splitt-
pinner, underlagsskiver og liknende
varer av aluminium

695 	 HÅNDVERKTØY OG MASKINVERKTOY

695.1 Håndverktøy og håndredskaper av 	 82.01
følgende slag: spader, skuffer,
rotokser, hakker, skyfler, greip,
høygafler, river og raker; okser og
liknende hoggeredskaper; beskjære-
sakser, allealle slag; ljåer, sigder,
høygafler, hekksakser, tømmerkiler
og andre håndredskaper til bruk
i jord-, hage- eller skogbruk

695.2 Håndsager, filer, rasper, tenger,
knipetenger, pinsetter, blikksakser,
rørkuttere, boltsakser, hulltenger
og liknende håndverktøy

695.21 Håndsager 	 8202.10
695.22 Filer, rasper og liknende verktøy 	 8203.10
695.23 Tenger (herunder avbitertenger), 	 8203.20-

knipetenger, pinsetter, blikksakser,8203.40
rorkuttere, boltsakser, hulltenger
og liknende verkty

695.3 Skiftenøkler og fastnokler til 	 82.04
bruk for hind (herunder moment-
nøkler, men ikke gjengetappenokler);
utskiftbare piper for pipenøkler,
også med håndtak

695.4 Håndverktøy eller håndredskap (her- 82.05
under glasskjærediamanter) i.e.n.;
blåselamper; skrustikker, skru-
tvinger og liknende, unntatt deler
og tilbehør til verktøymaskiner;
ambolter; feltesser; slipeskiver og
slipesteiner med stativ, for hånd-
eller fotkraft

695.41 Bore- og gjengeverktoy 	 8205.10
695.42 Hammere og slegger 	 8205.20
695.43 Hovler, stemjern, huljern og 	 8205.30

liknende verktøy for trebearbeiding
695.44 Skrutrekkere 	 8205.40
695.45 Verktøy og redskaper til hus- 	 8205.51

holdningsbruk, i.e.n.
695.46 Annet håndverktøy eller andre hånd- 8205.59,

redskaper (herunder glasskjære- 8205.60
diamanter); blåselamper

695.47 Skrustikker, skrutvinger og 	 8205.70
liknende

695.48 Ambolter, feltesser, slipeskiver og 8205.80
slipesteiner med stativ, for hånd-
eller fotkraft

695.49 Sett av varer fra to eller flere av 8205.90
varenumrene som horer under
undergruppe 695.4

695.5 -Blad for alle slags sager (her-
under spalte- og slissesagblad
og sagblad uten tenner)

695.51 Båndsagblad
695.52 Sirkelsagblad (herunder spalte-

eller slissesagblad) med arbeidende
del av stål

695.53 Sirkelsagblad (herunder spalte-
eller slissesagblad) med arbeidende
del av annet materiale

695.54 Kjedesagblad
695.55 Rette sagblad for metallbear-

beiding
695.59 Andre sagblad

695.6 Kniver og knivblad for maskiner
eller mekaniske redskaper; utskift-
bart verktøy for håndverktøy eller
for verktøymaskiner; plater,
spisser, skjær og liknende for
verktøy

695.61 Kniver og knivblad for maskiner
eller mekaniske redskaper

695.62 Umonterte plater, spisser, skjær
og liknende for verktøy, av
sintrede metallkarbider eller
cermeter

695.63 Verktøy for berg- eller jordboring

695.64 Utskiftbart verktøy for hånd-
verktøy, også maskindrevet, eller
for verktøymaskiner (f.eks. for
pressing, preging, stansing,
gjenging, boring, rømming, brotsjing,
fresing, dreiing eller skru-
trekking), herunder trekkskiver
eller pressdyser for metall

695.7 Sett av verktøy fra to eller flere 8206.00
av varenumrene som hewer under
undergruppene 695.2-695.5, pakket
i sett for detaljsalg

696 	 KNIVER, SKJEER, GAFLER, SAKSER MV.

696.3 Barberkniver, barberhevler og bar- 82.12
bermaskiner (ikke-elektriske) samt
barberblad (herunder emner til bar-
berblad i lengder)

696.31 Barberkniver, barberhøvler og bar- 8212.10
bermaskiner (ikke-elektriske)

696.35 Barberblad (herunder emner til 	 8212.20
barberblad i lengder)

696.38 Deler, i.e.n., av ikke-elektriske 	 8212.90
barbermaskiner, unntatt av plast

694.21

694.22

694.3

694.31

694.32

694.33

694.4

74.15

8202.20
8202.31

8202.32

8202.40
8202.91

8202.99

82.08

8209.00

8207.11,
8207.12
8207.20-
8207.90
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696.4 Sakser, skreddersakser og liknende 8213.00
sakser, samt blad dertil

696.5 Andre skjære- og klipperedskaper
(f.eks. hårklippere, kløyve-,
hogge- og hakkeredskaper for
slaktere eller til kjøkkenbruk,
papirkniver); artikler og sett for
manikyr eller pedikyr (herunder
neglefiler)

696.51 Papirkniver, brevåpnere, radér-
kniver, blyantspissere og blad
dertil

696.55 Artikler og sett for manikyr eller
pedikyr (herunder neglefiler)

696.59 Kniver, skjeer, gafler, sakser
mv., i.e.n.

696.6 Skjeer, gafler, øser, sleiver,
hullsleiver, kakespader, fiske- og
smørkniver, sukkerklyper og
liknende husholdningsartikler

696.61 Sett av forskjellige artikler som 	 8215.10
inneholder minst en artikkel belagt
med edelt metall

696.62 Andre sett av forskjellige artikler 8215.20
696.63 Artikler, ikke i sett, belagt med 	 8215.91

edelt metall
696.69 Andre artikler, ikke i sett 	 8215.99

696.8 Kniver med skjærende egg, også sag- 82.11
takket (herunder gartnerkniver),
unntatt kniver som hewer under
undergruppe 695.6, og blad dertil

697 	 HUSHOLDNINGSARTIKLER AV UEDLE
METALLER, I.E.N.

i husholdningen, ikke-elektriske,
og deler dertil, av jern, sta .,
eller kopper

697.31 Apparater for matlaging (f.eks.
ovner, komfyrer, griller,
kullpanner, gassapparater) og
tallerkenvarmere*, ikke-elektriske,
av jern eller stål

697.32 Ovner (unntatt kokeapparater),
kaminer og liknende ikke-
elektriske romoppvarmere (herunder
slike som kan benyttes til sentral-
oppvarming), av jern eller stål

697.33 Deler, av jern eller stål, til 	 7321.90
utstyr som hører under varepostene
697.31 og 697.32

697.34 Koke- og varmeapparater av det slag 1417.00
som brukes i husholdningen, ikke-
elektriske, samt deler dertil,
av kopper

697.4 Bord-, kjøkken- eller andre hus-
holdningsartikler, og deler dertil,
i.e.n., av jern, stål, kopper eller
aluminium; jern- eller stålull,
gryteskrubber, skure- og pusse-
hansker og liknende, av jern, stål,
kopper eller aluminium

697.41 Husholdningsartikler og deler der- 7323.91-
til, 	 i.e.n., 	 av jern eller stål 7323.99

697.42 Husholdningsartikler og deler 7418.10
dertil, 	 i.e.n., 	 av kopper

697.43 Husholdningsartikler og deler 7615.10
dertil, i.e.n., av aluminium

697.44 Jern- eller stålull; gryteskrubber, 7323.10
skure- og pussehansker og liknende

697.5 Sanitærartikler og deler dertil,
i.e.n., av jern, stål, kopper eller
aluminium

697.51 Sanitærartikler og deler dertil,
i.e.n., av jern eller stål

HS-
kode 

697.52 Sanitærartikler og deler dertil, 	 7418.20
av kopper

697.53 Sanitærartikler og deler dertil, 	 7615.20
av aluminium

697.8 Husholdningsapparater, pynte-
gjenstander, rammer og speil, av
uedelt metall, i.e.n.

697.81 Hånddrevne, mekaniske redskaper av 8210.00
vekt høyst 10 kg, som brukes ved
tilberedning eller servering av
matvarer eller drikkevarer

697.82 Statuetter og andre pyntegjen- 	 8306.21-
stander, av uedelt metall; rammer 	 8306.30
til fotografier, malerier og
liknende; av uedelt metall; speil
av uedelt metall

699	 VARER AV UEDLE METALLER, I.E.N.

699.1 Låser, safer, pengeskap mv. og
jernvarer, i.e.n., av uedelt metall

699.11 Hengelåser og låser (nøkkellåser, 	 83.01
kombinasjonslåser eller elektriske
låser), av uedelt metall; boyler og
rammer med lås, av uedelt metall;
nokler til ovennevnte varer av
uedelt metall

699.12 Pansrede eller forsterkede penge-
skap og safer, direr og sikker-
hetsbokser for kassahvelv, penge-
eller dokumentskrin og liknende,
av uedelt metall

699.13 Hengsler
699.14 Trinser
699.15 Andre beslag og liknende varer til

motorkj øretøyer
699.16 Andre beslag og liknende varer til

bygninger
699.17 Andre beslag og liknende varer til

møbler
699.19 Andre beslag og liknende varer;

hattehyller, knagger, knekter og
liknende utstyr; automatiske dor-
lukkere

699.2 Kjeder og kjettinger (unntatt
kjeder og kjettinger satt sammen
av ledd) og deler dertil, av jern
eller stål

1699.21 Snøkjetting
699.22 Andre kjeder og kjettinger

699.3 Stifter og nåler, av jern eller
sta .], perler og paljetter av uedelt
metall, og tilbehør av uedelt
metall, til bruk for klær, hånd-
vesker, reiseeffekter mv.

699.31 Syål er, strikkepinner, trænål er, 	7319.10,
heklenåler, prener og liknende 	 7319.90
varer til håndarbeid, av jern
eller stål

699.32 Sikkerhetsnåler og andre nåler, av 7319.20,
jern eller stål, i.e.n. 	 7319.30

699.33 Knepplåser, boyler og rammer med 	 83.08
knepplås, spenner, hekter, kroker,
maljer og liknende, av uedelt
metall, til bruk for klær, fottøy,
markiser, håndvesker, reiseeffekter
eller andre ferdige varer; ror- og
splittnagler av uedelt metall;
perler og paljetter av uedelt metall

699.4 Fjærer og fjærblad, av jern, stål
eller kopper

699.41 Fjærer og fjærblad, av jern eller 	 73.20
stål

699.42 Fjærer av kopper 	 7416.00

699.5 Forskjellige varer av uedelt metall

HS-
kode 

82.14

8214.10

8214.20

8214.90

82.15

697.3 Koke- eller varmeapparater til bruk

7321.11-
7321.13

7321.81-
7321.83

73.24

8303.00

8302.10
8302.20
8302.30

8302.41

8302.42

8302.49-
8302.60

7315.20
7315.81-
7315.90

SITC-
Rev.3
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Rev.3
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699.51 Bøyelige ror av uedelt metall, med 83.07
eller uten rørdeler

699.52 Klokker, bjeller, gongonger og 	 8306.10
liknende, ikke-elektriske, og deler
dertil, av uedelt metall

699.53 Propper, kapsler og lokk (herunder 83.09
"crowncorks", skrukorker og skjenke-
propper), flaskekapsler, gjengede
spunser, spunsdeksler, segl og annet
emballasjetilbehør, av uedelt metall

699.54 Skilter, navneplater, adresseplater 8310.00
og liknende skilter, tall, bokstaver
og andre tegn, av uedelt metall
(herunder de som horer under
gruppe 813)

699.55 Tråd, stenger, ror, plater, elek- 	 83.11
troder og liknende produkter av
uedelt metall eller av metall-
karbider, overtrukket eller fylt
med flussmiddel, til bruk for
lodding, slaglodding, sveising
og liknende av metall eller av
metallkarbider; tråd og stenger
av agglomerert, uedelt metall-
pulver som brukes til metall-
sprøyting

Varer av jern eller stål, i.e.n.

Anker, .dregger og deler dertil, av
jern eller stål
Støpte varer av ikke-tempergods,
i.e.n.
Støpte varer av annet jern eller
stål, i.e.n.
Varer av jern eller stål, smidde
eller utstansede, men ikke videre
bearbeidde, i.e.n.
Varer av jern- eller ståltråd,
i.e.n.
Varer av jern eller stål, i.e.n.

Varer, i.e.n., av kopper, nikkel,
aluminium, bly, sink og tinn

Kjeder og kjettinger av kopper samt 7419.10
deler dertil
Varer av kopper, i.e.n.

Varer av nikkel, i.e.n.
Varer av bly, i.e.n.
Varer av sink, i.e.n.
Varer av tinn, i.e.n.
Varer av aluminium, i.e.n.

Halvfabrikater og varer av kobolt,
kadmium, titan og zirkonium, i.e.n.

Kobolt, bearbeidd, og varer av
kobolt, i.e.n.
Kadmium, bearbeidd, og varer av
kadmium, i.e.n.
Titan, bearbeidd, og varer av
titan, i.e.n.
Zirkonium, bearbeidd, og varer
av zirkonium, i.e.n.

699.9 Halvfabrikater og varer av wolfram,
molybden, tantal, magnesium, og av
andre uedle metaller, i.e.n.

699.91 Wolfram, bearbeidd, og varer av 	 8101.92,
wolfram, i.e.n. 	 8101.93,

8101.99
699.92 Molybden, bearbeidd, og varer av 	 8102.92,

molybden, i.e.n. 	 8102.93,
8102.99

699.93 Tantal, bearbeidd, og varer av 	 8103.90
tantal, i,e,n,

699.94 Magnesium, bearbeidd, og varer av 	 8104.30,
magnesium, i.e.n. 	 8104.90

699.95 Beryllium 	 8112.19
699.99 Uedle metaller, bearbeidd, i.e.n., 8112.99

og varer av disse metaller, i.e.n.

SITC-
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SEKTOR 7. MASKINER OG
TRANSPORTMIDLER

HOVEDGRUPPE 71. KRAFTMASKINER
OG -UTSTYR

711 	 KJELER FOR VANNDAMP ELLER ANNEN
DAMP, HETVANNSKJELER OG HJELPEAPPA-
RATER FOR SLIKE KJELER, SAMT DELER
DERTIL

711.1 Kjeler for vanndamp eller annen
damp (unntatt sentralvarmtvanns-
kjeler som også kan produsere lav-
trykksdamp); hetvannskjeler

711.11 Kjeler for vanndamp eller annen
damp

711.12 Hetvannskjeler

711.2 Hjelpeapparater for kjeler som
horer under undergruppe 711.1 eller
812.1 (f.eks. forvarmere, over-
hetere, sotfjernere og dampakku-
mulatorer), kondensatorer for
dampmaskiner

711.21 Hjelpeapparater for kjeler som 	 8404.10
hører under undergruppe 711.1
eller 812.1

711.22 Kondensatorer for dampmaskiner 	 8404.20

711.9 Deler til kjeler og hjelpe-
apparater som hører under under-
gruppene 711.1 og 711.2

711.91 Deler til kjeler som horer under 	 8402.90
undergruppe 711.1

711.92 Deler til apparater som horer under 8404.90
undergruppe 711.2

712 	 DAMPTURBINER OG DELER DERTIL, 	 84.06
I.E.N.

712.1 Dampturbiner

712.11 Dampturbiner for fremdrift av skip 8406.11
712.19 Andre dampturbiner 	 8406.19

712.8 Deler til turbiner som hører under 8406.90
undergruppe 712.1

713 	 STEMPELDREVNE FORBRENNINGSMOTORER
OG DELER DERTIL, I.E.N.

713.1 Stempeldrevne forbrenningsmotorer
for fly, og deler dertil, i.e.n.

713.11 Stempeldrevne forbrenningsmotorer 8407.10
med gnisttenning og med frem- og
tilbakegående eller roterende
stempel for fly

713.19 Deler til flymotorer, i.e.n., som 	 8409.10
horer under varepost 713.11

Stempel drevne forbrenningsmotorer
til kjøretøyer som hører under
hovedgruppe 78, gruppe 722 og under-
gruppene 744.14, 744.15 og 891.11

Motorer med frem- og tilbakegiende 8407.31-
stempel, med sylindervolum høyst 8407.33
1 000 cm 3
Motorer med frem- og tilbakegående 8407.34
stempel med sylindervolum over
1 000 cm 3
Motorer med kompresjonstenning 	 8408.20
(diesel- eller semidieselmotorer)

Stempeldrevne forbrenningsmotorer,
for fremdrift av skip

Utenbordsmotorer 	 8407.21

699.6

699.61

699.62

699.63

699.65

699.67

699.69

699.7

699.71

699.73

699.75
699.76
699.77
699.78
699.79

699.8

699.81

699.83

699.85

699.87

7316.00

7325.10

7325.91,
7325.99
7326.11,
7326.19

7326.20

7326.90

1419.91,
7419.99
7508.00
7806.00
79.07
8007.00
7616.90 -

8105.90

8107.90

8108.90

8109.90

8402.11-
8402.19
8402.20

713.2

713.21

713.22

713.23

713.3

713.31
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713.32 Andre stempeldrevne forbrennings- 	 8407.29
motorer med gnisttenning og med
frem- og tilbakegående eller
roterende stempel

713.33 Motorer med kompresjonsstenning
(diesel- eller semidieselmotorer)

	 8408.10

Stenel drevne forbrenningsmotorer,
i.e.n.

713.81 Andre stempeldrevne forbrennings- 	 8407.90
motorer med gnisttenning og med
frem- og tilbakegående eller
roterende stempel

713.82 Andre stempeldrevne forbrennings- 	 8408.90
motorer med kompresjonstenning
(diesel- eller semidieselmotorer)

713.9 Deler, i.e.n., til stempeldrevne
forbrenningsmotorer som hører under
undergruppene 713.2, 713.3 og 713.8

713.91 Deler, i.e.n., som utelukkende
	

8409.91
eller fortrinnsvis kan brukes til
stempel drevne forbrenningsmotorer
med gnisttenning

713.92 Deler, i.e.n., som utelukkende
	

8409.99
eller fortrinnsvis kan brukes til
stempel drevne forbrenningsmotorer
med kompresjonstenning

714 	 KRAFTMASKINER OG MOTORER, IKKE-
ELEKTRISKE (UNNTATT DE SOM HORER
UNDER GRUPPENE 712, 713 OG 718);
DELER, I.E.N., TIL KRAFTMASKINER
OG MOTORER

714.4 Reaksjonsmotorer

714.41 Turbojetmotorer 	 8411.11,
8411.12

714.49 Andre motorer unntatt
	

8412.10
turbojetmotorer

714.8 Gassturbiner, i.e.n.

714.81 Turbopropmotorer 	 8411.21,
8411.22

714.89 Andre gassturbiner 	 8411.81,
8411.82

714.9 Deler til kraftmaskiner og motorer
som horer under varepost 714.41 og
undergruppe 714.8

714.91 Deler til turbojetmotorer og turbo- 8411.91
propmotorer

714.99 Deler til gassturbiner som hører 	 8411.99
under varepost 714.89

716 	 ROTERENDE ELEKTRISKE MASKINER OG
APPARATER OG DELER DERTIL, I.E.N.

716.1 Elektriske motorer med ytelse 	 8501.10
høyst 37,5 W

716.2 Likestromsmotorer (unntatt motorer 8501.31-
med ytelse høyst 37,5 W) og 8501.34
-generatorer

716.3 Vekselstromsmotorer (unntatt
motorer med ytelse høyst 37,5 W) og
-generatorer; generatoraggregater;
roterende, elektriske omformere

716.31 AC-motorer (herunder universalmo- 8501.20,
torer, (AC-/DC-motorer)), men unn- 8501.40,
tatt motorer med ytelse høyst 	 8501.51-
37,5 W) 	 8501.53

716.32 Vekselstrømsgeneratorer 	 8501.61-
8501.64

716.4 Roterende, elektriske omformere 	 8502.40

716.5 Generatoraggregater

716.51 Elektriske generatoraggregater med 8502.11-
stempel drevne forbrenningsmotorer

	
8502.20

716.52 Andre generatoraggregater
	

8502.30

716.9 Deler, i.e.n., som utelukkende
	

8503.00
eller fortrinnsvis kan brukes til
maskiner som horer under gruppe 716

718 	 ANDRE KRAFTMASKINER OG DELER
DERTIL, I.E.N.

718.1 Vannturbiner og vannhjul, og deler 84.10
dertil

718.11 Vannturbiner og vannhjul

718.19 Deler, herunder regulatorer, til
vannturbiner og vannhjul

Kjernereaktorer og deler dertil;
ubestrålte brenselelementer, for
kjernereaktorer

Kjernereaktorer
Ubestrålte brensel elementer
Deler til kjernereaktorer

Kraftmaskiner og motorer, i.e.n.
(f.eks. drevet med vind eller varm-
luft); deler til disse kraftmaskiner
og motorer og til reaksjonsmaskiner
som hører under varepost 714.49

Lineær virkende hydrauliske kraft- 8412.21
maskiner og motorer
Lineær virkende pneumatiske kraft- 8412.31
maskiner og motorer
Andre kraftmaskiner og motorer

	
8412.29,
8412.39,
8412.80

718.99 Deler til kraftmaskiner og motorer 8412.90
som hører under varepostene 714.49,
718.91, 718.92 og 718.93

HOVEDGRUPPE 72. MASKINER FOR
SPESIELLE INDUSTRIER

721
	

LANDBRUKSMASKINER (UNNTATT
TRAKTORER) OG DELER DERTIL

721.1 Maskiner for landbruk, hagebruk 	 84.32
eller skogbruk for bearbeiding eller
kultivering av jord; ruller
(tromler) for plener og sports-
plasser; og deler dertil

721.11 Ploger
721.12 Såmaskiner, plantemaskiner og

omplantemaskiner; spredere for
natur- eller kunstgjødsel (unntatt
håndverktøy)

721.13 Ugrasrensere, kultivatorer, luke-
maskiner, hakker og harver
(unntatt håndverktøy)

721.18 Andre maskiner for landbruk, hage- 8432.80
bruk eller skogbruk for bear-
beiding eller kultivering av jord;
ruller (tromler) for plener og
sportsplasser
Deler til maskiner som hører under 8432.90721.19
undergruppe 721.1

Maskiner for innhøsting eller721.2
treskin9 (herunder halm-, *f-
eller forpresser); slåmaskiner og
plenklippere; maskiner for rensing,
sortering eller gradering av fro
eller korn eller gradering av egg,
frukt eller andre landbruksprodukter
(unntatt mollemaskiner som horer
under varepost 727.11); deler
dertil, i.e.n.

721.21 Klippere for plener, parker eller 	 8433.11,
sportsplasser 	 8433.19

713.8

718.7

718.71
718.77
718.78

718.9

718.91

718.92

718.93

8410.11-
8410.13
8410.90

8401.10
8401.30
8401.40

8432.10
8432.30,
8432.40

8432.21,
8432.29
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Skurtreskere 	 8433.51
Andre maskiner for innhøsting og 	 8433.20-
tresking; plenklippere (unntatt de 8433.40,
som horer under varepost 721.21) 	 8433.52-

8433.59
Maskiner for rensing, sortering 8433.60
eller gradering av egg, frukt eller
andre landbruksprodukter
Maskiner for rensing, sortering 	 8437.10
eller gradering av fro, korn eller
tørkede belgfrukter (unntatt mølle-
maskiner som horer under varepost
727.11)
Deler til maskiner som horer under 8433.90
varepostene 721.21 til 7 9 1.26

Melkemaskiner og meierimaskiner og 84.34
deler dertil

Melkemaskiner
	

8434.10
Meierimaskiner
	

8434.20
Deler til melkemaskiner og

	
8434.90

meierimaskiner

Maskiner til landbruk, hagebruk,
skogbruk, fjærfeavl eller birøkt,
i.e.n., og deler dertil, i.e.n.

Presser, knusemaskiner og liknende 8435.10
maskiner til bruk ved fremstilling
av vin, sider, fruktsaft eller
liknende drikkevarer
Maskiner for fjærfeavl; ruge- 	 8436.21,
maskiner og kyllingmødre 	 8436.29
Andre maskiner for landbruk, hage- 8436.10,
bruk, skogbruk eller birøkt (her- 8436.80
under spireanlegg med mekanisk
eller termisk utsty-)
Deler til maskiner som horer 	 8435.90
Jnoer varepost 721.91
Deler til maskiner og utstyr som 	 8436.91,
horer under varepostene 721.95 og 	 8436.99
721.9b

722 	 TRAKTORER (UNNTATT DE SOM HORER
UNDER VAREPOSTENE 744.14 OG 744.15)

122.3 Beltetraktorer 	 8701.30

722.4 Traktorer med hjul (unntatt de som
horer under varepostene 744.14
og 744.15)

722.41 Traktorer som betjenes av gående
722.49 Andre traktorer med hjul

723 	 ANLEGGSMASKINER OG -UTSTYR SAMT
JELER DERTIL

723,1 3ulldosere, angeldosere og veg-
hevler med egen fremdriftsmotor

723.11 Bulldosere og angeldosere

723.12 Veghovlere

723.2 Mekaniske skyfler, gravemaskiner og
lastemeskiner, med egen fremdrift

723,21 Lastemaskiner med frontmontert
lasteutstyr

723.22 Mekaniske skyfler, gravemaskiner
og lastemaskiner med overdel som
kan svinge 3600

723.29 Andre skyfler, gravemaskiner og
lastemaskiner med egen fremdrift

723 	 Andre maskiner med egen fremdrift,
for flytting, planering, skraping,
graving, stamping, valsing,
utvinning eller boring av jord,
mineraler eller malmer, i.e.n.

723.31 Skrapemaskiner
723.33 Stampemaskiner og vegvalser

SITC-
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723.35 Kull- eller steinbrytere og
	

8430.31
maskiner for tunnelboring

723.37 Andre boremaskiner
	

8430.41
723.39 Andre maskiner for flytting, plan-

 8430.50
ering, skraping, graving, stamping,
valsing, utvinning eller boring av
jord, mineraler eller malmer, med
egen fremdrift

723.4 Maskiner for bygge- og anleggs-
arbeider og for gruvedrift, i.e.n.

723.41 Påledrivere og påleopptrekkere
	

8430.10
723.42 Snøploger og snøfresere

	
8430.20

723.43 Kull- eller steinbrytere og
	

8430.39
maskiner for tunnelboring, uten
egen fremdrift

723.44 Andre boremaskiner, uten egen
	

8430.49
fremdrift

723.45 Stampemaskiner eller valsemaskiner, 8430.61
uten egen fremdrift

723.46 Skrapemaskiner, uten egen fremdrift 8430.62
723.47 Andre maskiner for flytting, plan-

 8430.69
ering, skraping, graving, stamping,
valsing, utvinning eller boring av
jord, mineraler eller malmer, uten
egen fremdrift

723.48 Maskiner for anleggsarbeider, 	 8479.10
byggearbeider og liknende, i.e.n.

723.9 Deler, i.e.n., til maskiner som
horer under gruppe 723 og under-
gruppe 744.3

723.91 Bøtter, skuffer, grabber og gripere 8431.41
723.92 Bulldoser- eller angeldoserblad

	
8431.42

723.93 Deler til boremaskiner som horer
	

8431.43
under varepost 723.37 eller 723.44

723.99 Andre deler til maskiner som horer 8431.49
under gruppe 723 og undergruppe
744.3

724
	

MASKINER FOR TEKSTIL- OG LER-
INDUSTRIEN OG DELER DERTIL, I.E.N.

724.3 Symaskiner (unntatt symaskiner for 84.52
hefting av boker som horer under
varepost 726.81); møbler, stativer
og deksler spesielt innrettet for
symaskiner; symaskinnåler; deler
til maskiner og møbler som horer
under denne undergruppen

724.33 Symaskiner av husholdningstypen
	

8452.10
724.35 Andre symaskiner

	
8452,21,
8452.29

724.39 Symaskinnåler; møbler, stativer og 8452.30-
deksler spesielt innrettet for sy-

 8452.90
maskiner; deler til maskiner og
møbler som horer under
undergruppe 724.3

724.4 Maskiner for utpressing (eks-
trudering), strekking, teksturering
eller oppkutting av tekstil-
materialer; maskiner for bear-
beiding av tekstilfibrer; spinne-,
dublerings- eller tvinnemaskiner
samt andre maskiner for frem-
stilling av tekstilgarn; tekstil-,
hespe- eller spolemaskiner (her-
under veftspolemaskiner; deler
og tilbehør dertil

724.41 Maskiner for utpressing (ekstru- 	 8444.00
dering), strekking, teksturering
eller oppkutting av syntetisk eller
kunstig fremstilte tekstilmaterialer

724.42 Maskiner for bearbeiding av 	 8445.11-
tekstilfibrer 	 8445.19

724.43 Spinne-, dublerings- eller tvinne- 8445.20-
maskiner; tekstil-, hespe- eller 	 6411':
spolemaskini-r (nerunder veft-
spolemaskiner)

sjjc-

721.22
721.23

721.26

721.27

721.29

721.3

721.31
721.38
721.39

721.9

721.91

721.95

721.96

'21.99

8701.10
8701.90

8429.11,
8429.19
8429.20

8429.51

8429.52

8429.59

8429.30
8429.40

HS-
kode
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724.49 Deler og tilbehør til maskiner som 8448.20-
hører under undergruppe 724.4 eller 8448.39
varepost 724.54 eller til deres
hjelpemaskiner

724.5 Vevemaskiner, stikkemaskiner,
kjedestingmaskiner og maskiner for
fremstilling av omspunnet garn,
tyll, blonder, broderier, possement,
fletninger eller nett samt maskiner
for tufting eller fremstilling av
fiberduk, maskiner for bearbeiding
av garn til bruk på slike maskiner
som horer under varepostene 724.51,
724.52 og 724.53; maskiner til
fremstilling eller etterbehandling
av filt eller fiberduk som metervare
eller tilformet (herunder maskiner
til fremstilling av filthatter);
former for fremstilling av hatter

724.51 Vevemaskiner (vevstoler) 	 84.46
724.52 Strikkemaskiner og kjedesting- 	 8447.11-

maskiner 	 8447.20
724.53 Maskiner for fremstilling av om- 	 8447.90

spunnet garn, tyll, blonder, brode-
rier, possement, fletninger eller
nett samt tuftemaskiner

724.54 Maskiner for bearbeiding av tek- 	 8445.90
stilgarn for bruk pA maskiner som
horer under varepostene 724.51
- 724.53

724.55 Maskiner for fremstilling eller 	 8449.00
etterbehandling av filt eller
fiberduk som metervare eller til-
formet, herunder maskiner for
fremstilling av filthatter; former
for fremstilling av hatter

724.6 Hjelpemaskiner til maskiner som
horer under undergruppene 724.4 -
724.53; deler og tilbehør som ute-
lukkende eller fortrinnsvis brukes
i maskiner som hører under vare-
postene 724.51 - 724.53 eller til
hjelpemaskiner for disse

724.61 Hjelpemaskiner til maskiner som 	 8448.11,
hører under varepostene 724.41, 	 8448.19
724.42, 724.43, 724.51, 724.52 og
724.53

724.67 Deler og tilbehør til vevemaskiner 8448.41-
(vevstoler) som horer under vare- 8448.49
post 724.51 eller til hjelpe-
maskiner for disse

724.68 Deler og tilbehør til maskiner som 8448.51
hører under varepostene 724.52 og 8448.59
724.53 eller til hjelpemaskiner
for disse

724.7 Maskiner (unntatt maskiner som
hører under undergruppe 775.1) for
vasking, rensing, vriing, tørking,
stryking, pressing (herunder
fikseringspressing)„ bleiking,
farging, appretering, påføring av
overflatebelegg eller impregnering
av tekstilgarn, tekstilstoff eller
ferdige tekstilvarer, maskiner til
pålegging av masse på tekstilstoff
eller annet underlag ved frem-
stilling av golvbelegg som f.eks.
linoleum; maskiner for opprulling,
avrulling, folding, skjæring eller
takking av tekstilstoff

724.71 Vaskemaskiner til bruk i hus- 	 8450.20
holdninger og vaskerier (herunder
kombinerte vaske- og tørkemaskiner),
for mer enn 10 kg tørt tøy

724.72 Tørrensemaskiner 	 8451.10
724.73 Tørkemaskiner for mer enn 10 kg 	 8451.29

tørt tøy (unntatt de som hører under
undergruppene 741.8 og 743.5)

SITC-
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724.74 Maskiner for vasking (unntatt 	 8451.30-
maskiner til bruk i husholdninger 	 8451.80
og vaskerier), rensing (unntatt
torrensemaskiner), vriing, pressing
(herunder fikseringspresser),
bleiking, farging, etterbehandling
(unntatt maskiner for etterbehand-
ling av filt), overflatebehandlet .

eller impregnert tekstilgarn, tek-
stilstoffer eller ferdige tekstil-
varer; maskiner til pålegging av
masse på tekstilstoff eller annet
underlag ved fremstilling av golv-
belegg som f.eks. linoleum; maskiner
for opprulling, avrulling, folding,
skjæring eller takking av tekstil-
stoff

724.8 Maskiner (unntatt symaskiner) for 	 84.53
beredning, garving eller annen
bearbeiding av huder, skinn eller
lær, samt maskiner for fremstilling
eller reparasjon av fottøy eller
andre varer av huder, skinn eller
lær; og deler dertil

724.81 Maskiner for beredning, garving 	 8453.10
eller annen bearbeiding av huder,
skinn eller lær

724.83 Maskiner for fremstilling eller 	 8453.20
reparasjon av fottøy

724.85 Maskiner for fremstilling eller 	 8453.80
reparasjon av andre varer av huder,
skinn eller lar, unntatt fottøy

724.88 Deler til maskiner som horer 	 8453.90
under undergruppe 724.8

724.9 Deler til maskiner som horer under
undergruppene 724.7 og 775.1

724.91 Deler til husholdnings- eller
	

8450.90
vaskerimaskiner som horer under
varepostene 724.71 og 775.11

724.92 Deler til maskiner som hører
	

8451.90
under varepostene 724.72, 724.73,
724.74 og 775.12

725 	 MASKINER FOR FREMSTILLING OG ETTER-
BEHANDLING AV PAPIRMASSE, PAPIR OG
PAPP, SAMT DELER DERTIL

725.1 Maskiner for fremstilling av papir-
masse av cellulosefibermaterialer
eller for fremstilling eller etter-
behandling av papir eller papp

725.11 Maskiner for fremstilling av papir- 8439.10
masse av cellulosefibermaterialer

725.12 Maskiner for fremstilling eller 	 8439.20,
etterbehandling av papir eller papp 8439.30

725.2 Andre maskiner for fremstilling av
papirmasse, papir eller papp (her-
under skjæremaskiner av alle slag)

725.21 Skjæremaskiner 	 8441.10
-725.23 Maskiner for fremstilling av poser, 8441.20

sekker eller konvolutter
725.25 Maskiner for fremstilling av kar- 	 8441.30

tonger, esker, kasser, ror, fat
eller liknende beholdere, unntatt
formemaski ner

725.27 Maskiner til forming av artikler av 8441.40
papirmasse, papir eller papp

725.29 Andre maskiner 	 8441.80

725.9 Deler til maskiner som horer under
gruppe 725

725.91 Deler til maskiner som horer under 8439.91,
undergruppe 725.1 	 8439.99

725.99 Deler til maskiner som hørt'  under 8441.90
undergruppe 725.2

726 	 TRYKKE- OG BOKBINDEMASKINER, SAMT
DELER DERTIL

68
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726.3 Maskiner, apparater og utstyr
(unntatt verktøymaskiner som horer
under undergruppe 728.1 eller gruppe
731) for typestoping eller type-
setting, eller for behandling eller
fremstilling av klisjéer, plater,
sylindrer eller andre trykkformer;
trykktyper, klisjéer, plater, sy-
lindrer og andre trykkformer; klis-
jéer, plater, sylindrer og lito-
grafiske steiner preparert for
grafisk bruk (f.eks. slipte,
kornede eller polerte)

726.31 Maskiner, apparater og utstyr (unn- 8442.10-
tatt verktøymaskiner som hører 8442.30
under undergruppe 728.1 eller
gruppe 731) for typestoping eller
typesetting, eller for behandling
eller fremstilling av klisjéer,
plater, sylindrer eller andre
trykkformer

726.35 Trykktyper, klisjéer, plater, sy- 	 8442.50
lindrer og andre trykkformer;
klisjéer, plater, sylindrer og
litografiske. steiner preparert for
grafisk bruk (f.eks. slipte,
kornede eller polerte)

726.5 Offsettrykkemaskiner

726.51 Rullemating
	

8443.11
726.55 Arkmating, av kontortypen (ark- 	 8443.12

størrelse høyst 22 x 36 cm)
726.59 Andre offsettrykkemaskiner

	
8443.19

726.6 Andre trykkemaskiner; hjelpe-
maskiner for trykkemaskiner

726.61 Maskiner for trykking av tekst
	

8443.21,
(unntatt flexograftrykkemaskiner)

	
8443.29

726.63 Flexograftrykkemaskiner
	

8443.30
726.65 Gravyrtrykkemaskiner 	 8443.40
726.67 Andre trykkemaskiner

	
8443.50

726.68 Hjelpemaskiner for trykkemaskiner 844360

726.8 Bokbindemaskiner (herunder sy- 	 84.40
maskiner for hefting av bøker);
deler dertil

726.81 Bokbindemaskiner (herunder sy- 	 8440.10
maskiner for hefting av bøker)

726.89 Deler til bokbindemaskiner
	

8440.90

726.9 Deler til maskiner som hører under
varepost 726.31 og undergruppene
726.5 og 726.6

726.91 Deler til maskiner som hører 	 8442.40
under varepost 726.31

726.99 Deler til maskiner som hører under 8443.90
undergruppene 726.5 og 726.6

727 	 MASKINER TIL NÆRINGSMIDDELINDU-
STRIEN (UNNTATT TIL HUSHOLDNINGS-
BRUK)

Maskiner til bruk i mølleindustrien
eller for bearbeiding av korn eller
tørkede belgfrukter (unntatt land-
bruksmaskiner)

Maskiner til bruk i mølleindustrien 8437.80
eller for bearbeiding av korn eller
tørkede belgfrukter (unntatt land-
bruksmaskiner)
Deler til maskiner som hører under 8437.90
varepostene 727.11 og 721.27

Andre maskiner til næringsmiddel-
industrien og deler dertil, i.e.n.

Maskiner for utvinning eller bear- 8479.20
beiding av animalske eller fete,
vegetabilske oljer og fettstoffer

	727.22 Maskiner, i.e.n., for industriell 	 8438.10-
	behandling eller fremstilling av	 8438.80

matvarer eller drikkevarer
727.29 Deler til maskiner brukt i nærings- 8438.90

middelindustrien som horer under
varepost 727.22

728 	 ANDRE MASKINER OG UTSTYR FOR
SPESIELLE INDUSTRIER, OG DELER
DERTIL, I.E.N.

728.1 Vektoymaskiner for spesielle
industrier; deler og tilbehør
dertil

728.11 Verktøymaskiner for bearbeiding av 84.64
stein, keramiske produkter, betong,
asbestsement eller liknende
mineralske materialer, eller for
bearbeiding av glass i kald til-
stand (unntatt maskiner som horer
under undergruppene 731.1 og 745.1)

728.12 Verktøymaskiner (herunder maskiner 84.65
for spikring, stifting, liming eller
annen form for sammenføyning) for
bearbeiding av tre, kork, bein,
hardgummi, hard plast eller liknende
harde materialer (unntatt maskiner
som hører under undergruppene 731.1
og 745.1)

	

728.19 Deler og tilbehør som utelukkende 	 8466.91,
	eller fortrinnsvis kan brukes til	 8466.92

verktøymaskiner som hører under
undergruppe 728.1

728.3 Maskiner (unntatt verktøymaskiner) 84.74
for sortering, sikting, harping,
vasking, knusing, maling, blanding
eller elting av jord, stein, malm
eller andre faste, mineralske mate-
rialer (medregnet pulver og pasta);
maskiner for pressing eller forming
av fast brensel, keramisk masse,
sement, kalk eller andre mineralske
produkter i pulver- eller pastaform;
maskiner til fremstilling av sand-
støpeformer

	728.31 Maskiner for sortering, sikting, 	 8474.10
harping eller vasking av jord,
stein, malm eller andre faste mine-
ralske materialer (herunder pulver
eller pasta)

	728.32 Maskiner for knusing eller maling 	 8474.20
av jord, stein, malm eller andre
faste, mineralske materialer (her-
under pulver eller pasta)

728.33 Maskiner for blanding eller elting 8474.31-
av jord, stein, malm eller andre 8474.39
faste, mineralske materialer (her-
under pulver eller pasta)

728.34 Maskiner for pressing eller forming 8474.80
av fast brensel, keramisk masse,
s'ement, kalk eller andre mineralske
produkter i pulver- eller pastaform,
og maskiner til fremstilling av
sandstøpeformer

728.39 Deler til maskiner som horer under 8474.90
undergruppe 728.3

728.4 Maskiner og mekaniske apparater
til bruk i spesiele industrier,
i.e.n.

728.41 Maskiner for montering av elek- 	 8475.10,

	

triske eller elektroniske lamper, 	 8475.20
elektronrør eller lynlyslamper i
glasskolbe (-ror); maskiner for
fremstilling eller bearbeiding av
glass eller glassvarer i varm
tilstand

	728.42 Maskiner for bearbeiding av gummi 	 8477.10-
eller plast eller for fremstilling 8477.80
av varer av disse materialer. i.e.n.

727.1

727.11

727.19

727.2

727.21
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728.43 Maskiner for bearbeiding av tobakk 8478.10
eller fremstilling av tobakksvarer,
i.e.n.

728.44 Presser for fremstilling av spon- 	 8479.30
eller fiberplater av tre eller andre
treaktige materialer, samt andre
maskiner for behandling av tre eller
kork, i.e.n.

728.46 Maskiner for behandling av metall 	 8479.81
(herunder vikleapparater for tråd
til elektriske spoler), i.e.n.

728.47 Maskiner og apparater for sepa- 	 8401.20
rering av isotoper, samt deler
dertil, i.e.n.

728.49 Maskiner som har selvstendige
funksjoner, i.e.n.

728.5 Deler, i.e.n., til maskiner og
mekaniske apparater som hører
under varepostene 723.48, 727.21
og 728.41 - 728.49

728.51 Deler til maskiner som hewer
under varepost 728.41

728.52 Deler til maskiner som hewer
under varepost 728.42

728.53 Deler til maskiner som hewer
under varepost 728.43

728.55 Deler, i.e.n., til maskiner som
horer under varepostene 723.48,
727.21 og 728.44 - 728.49

NOVENRUPPE 73. KULL-
BEARMEIDINGSNASKINER

731 	VERKTØYMASKINER FOR SPONAVTAKING
OG LIKNENDE BEARBEIDING AV
METALLER ELLER ANDRE MATERIALER

731.1 Sponavtakende verktøymaskiner for 84.56
bearbeiding av alle slags materi-
aler med laser eller annen lys-
eller fotonstråle, ultralyd,
elektrisk utladning, elektro-
kjemisk prosess, elektronstråle,
ionestråle eller plasmalysbue

731.11 Sponavtakende verktymaskiner 	 8456.10
for bearbeiding med laser eller
annen lys- eller fotonstrile

731.12 Sponavtakende verktoymaskiner 	 8456.20
for bearbeiding med ultralyd

731.13 Sponavtakende verktoymaskiner for 8456.30
hearbeiding med elektrisk utladning

731.14 Sponavtakende verktoymaskiner
for bearbeiding med elektrokje- 	 8456.90
misk prosess, elektronstråle,
ionestrile eller plasmalysbue

731.2 Maskineringssentre, enstasjons-
maskiner og flerstasjonsmaskiner,
for bearbeiding av metall

731.21 Maskineringssentre
731.22 Enstasjonsmaskiner
731.23 Flerstasjonsmaski ner

731.3 Dreiebenker for metall (unntatt de 84.58
som horer under undergruppene
731.1, 731.2 eller 733.9)

731.31 Horisontale dreiebenker, numerisk 8458.11
styrte

731.35 Andre dreiebenker, numerisk styrte 8458.91
731 37 Andre horisontale dreiebenker 	 8458.19
731.39 Dreiebenker, i.e.n. 	 8458.99

731.4 Flerveismaskiner bestående av to
eller flere maskineringsenheter;
andre verktoymaskiner for boring

731.41 Flerveismaskiner bestående av to 	 8459.10
eller flere maskineringsenheter

731.42 Andre boremaskiner numerisk styrtde. 8459.21

HS-
kode 

731.43 Boremaskiner, i.e.n. 	 8459.29
731.44 Andre utbore-/fresemaskiner, 	 8459.31

numerisk styrte
731.45 Utbore-/fresemaskiner, i.e.n. 	 8459.39
731.46 Andre boremaskiner

	
8459.40

731.5 Sponavtakende verktøymaskiner for
fresing eller gjenging (unntatt
dreiemaskiner som hører under
undergruppe 731.3 eller verktøy-
maskiner som hører under under-
gruppene 731.1, 731.2 eller 731.4)

731.51 Konsollfresemaskiner ("knee-type"), 8459.51
numerisk styrte

731.52 Andre konsollfresemaskiner 	 8459.59
("knee-type")

731.53 Andre fresemaskiner, numerisk 	 8459.61
styrte

731.54 Fresemaskiner, i.e.n. 	 8459.69
731.57 Andre gjengemaskiner 	 8459.70

731.6 Verktøymaskiner for avgrading, 	 84.60
kvessing, sliping, honing, pussing,
polering eller annen etterbehand-
ling av metall, sintrede metallkar-
bider eller cermeter ved hjelp av
slipesteiner, slipemiddel eller
polirmiddel (unntatt maskiner for
fresing, sliping eller tannhjuls .-
etterbehandling som hewer under
undergruppe 731.7)

731.61 Planslipemaskiner, numerisk styrte, 8460.11
med innstillingsnøyaktighet minst
0,01 mm i alle akseretninger

731.62 Planslipemaskiner, ikke-numerisk 	 8460.19
styrte, med innstillingsnoyaktighet
minst 0,01 mm i alle akseretninger

731.63 Andre slipemaskiner, numerisk 	 8460.21
styrte, med innstillingsnøyaktighet
minst 0,01 mm i alle akseretninger

731.64 Slipemaskiner, i.e.n., med inn- 	 8460.29
stillingsnøyaktighet minst 0,01 mm
i alle akseretninger

731.65 Kvessemaskiner (for sliping av 	 8460.31
verktøy eller fresere), numerisk
styrte

731.66 Andre kvessemaskiner (for sliping 8460.39
av verktøy eller fresere)

731.67 Hone- eller pussemaskiner 	 8460.40
731.69 Verktøymaskiner for avgrading, 	 8460.90

poliring eller annen etterbehand-
ling av metall, sintrede metall-
karbider eller cermeter ved hjelp
av slipesteiner, slipemiddel eller
polérmiddel. i.e.n.

731.7 Verktøymaskiner for høvling,
shaping, notstikking, rooming,
tannhjulsskjaring eller tannhjuls-
etterbehandling, saging eller
kapping samt andre sponavtakende
verktøymaskiner for bearbeiding av
metall, sintrede metallkarbider
eller cermeter, i.e.n.

731.71 Shaping- eller notstikkemaskiner
731.73 Rømmemaskiner
731.75 Tannhjulsskjære- eller tannhjuls-

etterbehandlingsmaskiner
731.77 Sage- eller kappemaskiner
731.78 Høvlemaskiner, metallbearbeiding
731.79 Sponavtakende verktøymaskiner for

bearbeiding av metall, sintrede
metallkarbider eller cermeter,
i.e.n.

733 	 IKKE-SPONAVTAKENDE VERKTØYMASKINER
FOR BEARBEIDING AV METALLER,
SINTREDE METALLKARBIDER ELLER
CERMETER

70

8479.40,
8479.82,
8479.89

8475.90

8477.90

8478.90

8479.90

84.57

8457.10
8457.20
8457.30         
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84.61

8461.20
8461.30
8461.40

8461.50
8461.10
8461.90
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733.1 Verktøymaskiner (herunder presser) 84.62
for bearbeiding av metal] ved smi-
ing, hamring eller preging; verk-
tøymaskiner (medregnet presser) for
bearbeiding av metall ved bøying,
falsing, retting, oppretting,
klipping, lokking eller sporstans-
ing; presser for bearbeiding av
metall eller metallkarbider, i.e.n.

Maskiner for smiing, hamring eller 8462.10
preging (herunder presser)
Uwe-, false-, rette- eller om)- 	 8462.21
rettemaskiner (herunder presser),
numerisk styrte
Boye-, false-, rette- eller opp- 	 8462.29
rettemaskiner (herunder presser),
ikke-numerisk styrte
Klippemaskiner (herunder presser), 8462.31
numerisk styrte, unntatt kombinerte
lokke- og klippemaskiner
Klippemaskiner (herunder presser), 8462.39
ikke-numerisk styrte, unntatt kombi-
nerte lokke- og klippemaskiner
Lokke- eller sporstansemaskiner 	 8462.41
(herunder presser) og kombinerte
lokke- og klippemaskiner, numerisk
styrte
Lokke- eller sporstansemaskiner, 	 8462.49
i.e.n. (herunder presser) og kombi-
nerte lokke- og klippemaskiner
Presser for bearbeiding av metall
eller metallkarbider, i.e.n.

Andre, ikke-sponavtakende verktøy- 84.63
maskiner for bearbeiding av metall,
sintrede metallkarbider eller
cermeter

Trekkbenker for stenger, ror, pro- 8463.10
filer, tråd og liknende
Gjengevalsemaskiner 	 8463.20
Maskiner for bearbeiding av tråd 	 8463.30
Ikke-sponavtakende verktøymaskiner 8463.90
for bearbeiding av metaller,
sintrede metallkarbider eller
cermeter, i.e.n.

7.35 	 DELER, LEA., OG TILBEHØR SOM UTE-
LUKKENDE ELLER FORTRINNSVIS KAN
BRUKES TIL MASKINER SOM HORER UNDER
GRUPPENE 731 OG 733 (HERUNDER
HOLDERE FOR VERKTØY ELLER ARBEIDS-
STYKKE, SELVAPNENDE GJENGEHODER,
DELEHODER OG ANNET SPESIELT UTSTYR
TIL VERKTOYMASKINER;  VERKTØYHOLDERE
FOR ALLE SLAGS HANDVERKTOY

735.1 Holdere for arbeidsstykke, selv-
åpnende gjengehoder og delehoder
til verktøymaskiner; verktøyholdere

735.11 Verktayholdere og selvåpnende 	 8466.10
gjengehoder

735.13 Holdere for arbeidsstykke 	 8466.20
735.15 Delehoder og annet spesielt utstyr 8466.30

til verktymaskiner

735.9 Deler, i.e.n., og tilbehør som ute-
lukkende eller fortrinnsvis kan
twukes til verktøymaskiner som
horer under gruppene 731 og 733

735,91 Deler, i.e.n., og tilbehør som ute- 8466.93
lukkende eller fortrinnsvis kan
brukes til verktymaskiner som
horer under gruppe 731
Deler, i.e.n., og tilbehør som ute- 8466.94
lukkende eller fortrinnsvis kan
)rukes til verktoymaskiner som
hører under gruppe 733

737 	 METALLBEARBEIDINGSMASKINER (UNNTATT
YERKTOYMASKINER), OG DELER DERTIL,

737.1 Konvertere, støpeøser, kokiller
til støping av blokker (ingots) og
støpemaskiner av det slag som
brukes i metallurgien eller i
metallstøperier og deler dertil,
i.e.n.

737.11 Konvertere, kokiller og støpeoser 	 8454.10,
8454.20

737.12 Støpemaskiner 	 8454.30
737.19 Deler 	 8454.90

737.2 Valseverk for metall, valser og 	 84.55
andre deler dertil

737.21 Valseverk for metall 	 8455.10-
8455.22

737.29 Valser og andre deler til valseverk 8455.30,
8455.90

737.3 Maskiner og apparater for lodding 	 85.15
eller sveising (eventuelt også
skjæring) ved hjelp av elektrisitet
(herunder elektrisk oppvarmet
gass), laser eller annen lys- eller
fotonstråle, ultralyd, elektron-
stråle, magnetpuls eller plasmalys-
bue; elektriske maskiner og appa-
rater for varmsproyting av metaller
eller sintrede metallkarbider, og
deler dertil, i.e.n.

Loddebolter og -pistoler 	 8515.11
Andre maskiner og apparater for 	 8515.19
lodding
Maskiner og apparater for mot- 	 8515.21
standssveising av metall, helt eller
delvis automatiske
Andre maskiner og apparater for 	 8515.29
motstandssveising av metall
Maskiner og apparater for sveising 8515.31
av metall med lysbue, herunder
plasmalysbue, helt eller delvis
automatiske
Andre maskiner eller apparater for 8515.39
sveising av metall med lysbue
Andre maskiner og apparater 	 8515.80
Deler til maskiner og apparater 	 8515.90
som Wrier under undergruppe 737.3

Maskiner og apparater for lodding 	 84.68
eller sveising, også anvendbare for
skjæring (unntatt de som horer under
undergruppe 737.3); maskiner og
apparater for overflateherding med
gass og deler dertil, i.e.n.

Sveisebrennere som holdes i hånden 8468.10
Andre maskiner og apparater med 8468.20
gass
Andre maskiner og apparater 	 8468.80
Deler til maskiner og apparater som 8468.90
hører under undergruppe 737.4

HOVEDGRUPPE 74. ANDRE INDUSTRI-
MASKINER OG -UTSTYR, I.E.N.

741 	 VARME- OG KJØLEUTSTYR, SAMT DELER
DERTIL, I.E.N.

741.2 Brennere til fyrsteder for flytende 84.16
brensel, pulverisert fast brensel
eller gass; mekaniske stokere, meka-
niske fyrrister, mekaniske aske-
fjernere og liknende utstyr; samt
deler dertil, i.e.n.

741.21 Brennere for flytende brensel til 	 8416.10
fyrsteder

741.23 Andre brennere til tyrsteder (her- 8416.20
under kombinerte brennere)

741.25 Mekaniske stokere, mekaniske fyr- 	 8416.30
rister, mekaniske askefjernere og
liknende utstyr

733.11

733.12

733.13

733.14

733.15

733.16

733.17

733.18

733.9

733.91

733.93
733.95
733.99

8462.91,
8462.99

84.54

for metall

737.31
737.32

737.33

737.34

737.35

731.36

737.37
737.39

737.4

737.41
737.42

737.43
737.49
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741.28 Deler til brennere og andre
artikler som hewer under under-
gruppe 741.2

741.3 Industri- eller laboratorieovner,
etc., samt deler dertil

741.31 Motstandsovner 	 8514.10
741.32 Induktive eller dielektriske ovner 8514.20
741.33 Andre ovner 	 8514.10
741.34 Annet utstyr for induktiv eller 	 8514.40

dielektrisk oppvarming
741.35 Deler til utstyr som horer under 	 8514.90

varepostene 741.31 - 741.34
741.36 Ovner for rosting, smelting eller 	 8417.10

annen varmebehandling av malmer,
svovelkis eller metaller

741.37 Bakeriovner (herunder ovner for 	 8417.20
steking av kjeks)

741.38 Andre ovner (herunder forbren- 	 8417.80
ningsovner)

741.39 Deler til ovner som horer under 	 8417.90
varepostene 741.36 - 741.38

741.4 Kjøleskap, frysere og annet kjøle-
eller fryseutstyr (også elektriske),
unntatt kjøleskap og frysere til
husholdningsbruk; deler til
maskiner, apparater og utstyr for
kjøling eller frysing

741.43 Disker, bokser, skap og liknende
møbler for kjøling eller frysing

741.45 Annet kjøle- eller fryseutstyr;
varmepumper

741.49 Deler til kjøleskap, frysere og
kjøle- eller fryseutstyr
(også elektriske)

741.5 LuftOndisjoneringsapparater som
bestar av en motordrevet vifte og
elementer for endring av temperatur
og fuktighet, samt deler dertil

741.51 Luftkondisjoneringsapparater som
sammenbygde enheter for montering
på vegg eller vindu

741.55 Andre luftkondisjoneringsapparater

741.59 Deler til luftkondisjonerings-
apparater som hører under under-
gruppe 741.5

741.7 Generatorer for gass, apparater for
destillering eller rektifisering,
varmevekslere og apparater for
kondensering av luft eller gass til
væske

741.71 Generatorer fg r generatorgass eller 8405.10
vanngass, ogsa med renseanle9g;
acetylengassgeneratorer og liknende
vanngassgeneratorer, også med rense-
anlegg

741.72 Deler til generatorer som horer 	 8405.90
under varepost 741.71

741.73 Apparater for destillering eller 	 8419.40
rektifisering

741.74 Varmevekslere 	 8419.50
741.75 Apparater for kondensering av luft 8419.60

eller gass til væske

741.8 Apparater og andre innretninger,
også med elektrisk oppvarming for
behandling av materialer ved en
prosess som krever endring i tempe-
ratur, unntatt husholdningsappa-
rater; ikke-elektriske varmtvanns-
beredere av gjennomstreminings-
eller magasineringstype

741.81 Gassfyrte varmtvannsberedere av
gjennomstromningstypen

741.82 Andre ikke-elektriske varmtvanns-
beredere av gjennomstromnings-
eller magasineringstypen

741.83 Apparater for sterilisering til 	 8419.20
medisinsk, kirurgisk eller
laboratoriebruk

741.84 Apparater for tørking av landbruks- 8419.31
produkter

741.85 Apparater for tørking av tre, 	 8419.32
papirmasse, papir eller papp

741.86 Apparater for tørking, i.e.n. 	 8419.39

741.87 Apparater for fremstilling av varme 8419.81
drikker, eller for koking, steking
eller oppvarming av mat

741.89 Andre apparater eller utstyr 	 8419.89

741.9 Deler til apparater som horer under 8419.90
undergruppene 741.7 og 741.8

742 	 PUMPER FOR VÆSKER, OGSÅ MED MALE- 	 84.13
UTSTYR; V1ESKEELEVATORER, DELER TIL
SLIKE PUMPER OG VÆSKEELEVATORER

742.1 Pumper utstyrt med eller bestemt
til å bli utstyrt med måleutstyr

742.11 Pumper for drivstoff eller smøre- 	 8413.11
midler, av de typer som brukes på
bensinstasjoner eller bilverksteder,
utstyrt med eller bestemt til å bli
utstyrt med måleutstyr

742.19 Andre pumper utstyrt med eller 	 8413.19
bestemt til å bli utstyrt med måle-
utstyr

742.2 Pumper for brennstoff, smøremidler 8413.30
eller kjølemidler til stempeldrevne
forbrenningsmotorer

742.3 Betongpumper
	

8413.40

742.4 Steel drevne pumper, i .e.n. 	 8413.50

742.5 Rotasjonspumper, i.e.n. 	 8413.60

742.6 Sentrifugalpumper, .e.n. 	 8413.70

742.7 Pumper for væsker, i.e.n., og
mskeelevatorer

742.71 Pumper for væsker, i.e.n. 	 8413.20,
8413.81

742.75 Væskeelevatorer 8413.82

742.9 Deler til pumper og væskeelevatorer
som horer under gruppe 742

742.91 Deler til pumper
	

8413.91
742.95 Deler til væskeelevatorer

	
8413.92

743 	 PUMPER (UNNTATT PUMPER FOR VÆSKER),
LUFT- ELLER ANDRE GASSKOMPRESSORER
OG VIFTER; VENTILASJONS- ELLER
RESIRKULASJONSHETTER MED INNEBYGD
VIFTE, OGSÅ MED FILTER; SENTRIFUGER;
APPARATER FOR FILTRERING ELLER
RENSING; SAMT DELER DERTIL

743.1 Luft- eller vakuumpumper, luft-
eller andre gasskoMpressorer, ven-
tilasjons- eller resirkulasjons-
hetter (unntatt ovnshetter) med
innebygd vifte

743.11 Vakuumpumper 	 8414.10
743.13 Luftpumper for hånd- eller fotkraft 8414.20
743.15 Kjølekompressorer 8414.30
743.17 Luftkompressorer, transportable på 8414.40

hjulunderstell
743.19 Andre 	 8414.80

743.4 Vifter og ovnshetter med innebygd
vifte

743.41 Bord-, golv-, vegg-, vindu- og tak- 8414.51
vifter sammenbygd med elektromotor
med en effekt av høyst 125 W

743.43 Andre vifter 	 8414.59
743.45 Hetter med horisontal side som 	 8414.60

måler høyst 120 cm

743.5 Sentrifuger (herunder tork.esentri-,-
fuger), i.e.n.

743.51 Separatorer for melk
743.55 Tørkesentrifuger for toy
743.59 Andre sentrifuger

8416.90

8418.50

8418.61,
8418.69
8418.91,
8418.99

84.15

8415.10

8415.81-
8415.83
8415.90

8419.11

8419.19

8421.11
8421.12
8421.19
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743.6 Apparater for filtrering og rensing
av væsker eller gasser

Apparater for filtrering av
	

8421.21
rensing av vann
Apparater for filtrering og ren-
sing av drikkevarer, unntatt vann

	 8421.22

Olje- eller bensinfilter til for-
	 8421.23

brenningsmotorer
Luftinnsugingsfilter til forbren- 	 8421.31
ningsmotorer
Filtre og renseapparater for

	
8421.29

væsker, i.e.n.
Filtre og renseapparater for

	
8421.39

gasser, i.e.n.

Deler til pumper, kompressorer, 	 8414.90
vifter og hetter som hører under
undergruppene 743.1 og 743.4

Deler til maskiner og apparater
som horer under undergruppene
743.5 og 743.6

Deler til sentrifuger (herunder 	 8421.91
tørkesentrifuger)
Deler til apparater for filtrering 8421.99
eller rensing

MEKANISK UTSTYR FOR HANDTERING
AV GODS, SAMT DELER DERTIL, I.E.N.

Trucker, av den typen som brukes i
fabrikker, lagre, havneområder eller
på flyplasser for korte transporter
av gods; traktorer av den typen som
brukes på jernbaneperronger; deler,
i.e.n., til kjøretøyer som horer
under denne undergruppen

Trucker med elektrisk fremdrifts- 	 8427.10
motor, med løfte- eller hånd-
teringsutstyr
Trucker med annen fremdriftsmotor, 8427.20
med løfte- eller håndteringsutstyr
Andre trucker med løfte- eller 	 8427.90
håndteringsutstyr
Trucker med elektrisk eller annen 	 8709.11
fremdriftsmotor, ikke utstyrt med
løfte- eller håndteringsutstyr
Andre trucker med egen fremdrifts- 8709.19
motor, ikke utstyrt med løfte- eller
håndteringsutstyr; traktorer av den
type som brukes på jernbaneperronger
Deler til trucker og traktorer som 8709.90
hører under varepostene 744.14 og
744.15

Taljer og heiseverk (unntatt ele-
vatorer med heisespann ("skips"));
vinsjer og ankerspill

HS-
kode

Andre maskiner og apparater, uten 	 8426.91,
egen fremdrift 	 8426.99

Donkrafter; apparater av det slag
som brukes til løfting av kjøretøyer

Stasjonære donkraftsystemer av den 8425.41
type som brukes i bilverksteder
Andre donkrafter, hydrauliske 	 8425.42
Andre 	 8425.49

Elevatorer og transportører med
kontinuerlig drift, for varer og
materialer

Pneumatiske elevatorer og 	 8428.20
transportører'
Andre elevatorer og transportører 8428.31
med kontinuerlig drift, spesielt
konstruert til bruk under jorden
Andre elevatorer og transportører 8428.32
med kontinuerlig drift av bøtte-
(spann-)typen
Andre elevatorer og transportører 8428.33
med kontinuerlig drift, av båndtypen
Elevatorer og transportører med 	 8428.39
kontinuerlig drift, for varer og
materialer, i.e.n.

Maskiner for løfting, håndtering,
lasting eller lossing, i.e.n.

Heiser og elevatorer med heisespann 8428.10
("skips")
Rulletrapper og rullende fortau 	 8428.40
Andre maskiner for løfting, hånd- 	 8428.50-
tering, lasting eller lossing 	 8428.90

Deler som utelukkende eller for-
trinnsvis kan brukes til maskiner
som horer under varepostene
744.11, 744.12, 744.13 eller under-
gruppene 744.2, 744.4, 744.7 og
744.8

744.91 Deler som utelukkende eller for- 	 8431.10
trinnsvis kan brukes til maskiner
som hører under undergruppene 744.2
og 744 4

744.92 Deler som utelukkende eller for- 	 8431.20
trinnsvis kan brukes til maskiner
som hører under varepostene 744.11,
744.12 og 744.13

744.93 Deler som utelukkende eller for- 	 8431.31
trinnsvis kan brukes til heiser,
elevatorer med heisespann ("skips")
eller rulletrapper

744.94 Deler som utelukkende eller for- 	 8431.39
trinnsvis kan brukes til andre
løfte-, håndterings-, laste- eller
lossemaskiner som hører under
undergruppe 744.8

745

743.61

743.62

743.63

743.64

743.67

743.69

743.8

743.9

743.91

743.95

744

744.1

744.11

744.12

744.13

744.14

744.15

744.19

744.2

744.21

744.23

744.25
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744.39

744.4

744.41

744.43
744.49

744.7

744.71

744.72

744.73

744.74

744.79

744.8

744.81

744.85
744.89

744.9

Taljer og heiseverk (unntatt ele- 	 8425.11,
vatorer med heisespann ("skips")) 	 8425.19
Gruvesjaktvinsjer; vinsjer spesielt 8425.20
konstruert til bruk under jorden
Andre vinsjer; ankerspill 8425.31,

8425.39

84.26744.3 Svingkraner; kraner (herunder
kabelkraner); mobile leterammer;
portaltrucker og krantrucker

744.31 Traverskraner på stasjonært
understell

744.32 Mobile løfterammer på gummihjul og
portal trucker

744.33 Andre traverskraner, løpekraner,
portalkraner, brukraner og andre
mobile løfterammer

744.34 Tårnkraner
744.35 Portal- eller pidestall-utligger-

kraner
744.37 Andre maskiner og apparater med

egen fremdrift

ANDRE IKKE-ELEKTRISKE MASKINER,
APPARATER OG VERKTØY, SAMT DELER
DERTIL, I.E.N.

745.1 Håndverktøy, pneumatisk eller
sammenbygd med ikke-elektrisk
motor, samt deler dertil

745.11 Håndverktøy, pneumatisk

745.12 Håndverktøy, sammenbygd med ikke-
elektrisk motor

745.19 Deler til verktøy som hører under
undergruppe 745.1

8426.11

8426.12

8426.19

8426.20
8426.30

8426.41,
8426.49

84.67

8467.11,
8467.19
8467.81,
8467.89
8467.91-
8467.99
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745.2 Oppvaskmaskiner (unntatt maskiner
til husholdningsbruk); maskiner for
rengjøring eller tørking av flasker
eller andre beholdere; maskiner for
fylling, lukking, forsegling, kap-
sling eller etikettering av flasker,
bokser, sekker eller andre be-
holdere; andre maskiner for inn-
pakking eller emballering av varer;
maskiner for karbonisering av
drikkevarer

745.21 Oppvaskmaskiner, ikke til hushold- 8422.19
ningsbruk

745.23 Maskiner for rengjøring eller 	 8422.20
tørking av flasker eller andre
beholdere

745.27 Andre maskiner for innpakking eller 8422.30,
emballering av varer 	 8422.40

745.29 Deler til- maskiner som hører under 8422.90
undergruppene 745.2 og 775.3

745.3 Vekter og veieinnretninger (unntatt 84.23
slike som er følsomme for 50 mg
eller mindre), herunder telle- og
kontrollvekter; lodder av alle slag
til vekter; deler dertil

745.31 Vekter og veieinnretninger (unntatt 8423.20-
slike som er følsomme for 50 mg 	 8423.89
eller mindre; personvekter og vekter
til husholdningsbruk), herunder
telle- og kontrollvekter

745.32 Personvekter (herunder babyvekter); 8423.10
til husholdningsbruk

745.39 Vekter og veieinnretninger av alle 8423.90
slag; deler til vekter og veieinn-
retninger som horer under under-
gruppe 745.3

745.6 Mekaniske apparater, også for hånd- 84.24
kraft, for spredning, sprøyting
eller forstøvning av vasker eller
pulver; brannslokningsapparater,
også ladde; sprøytepistoler og
liknende; dampblåse- eller sand-
blåsemaskiner og liknende

745.61 Brannslokningsapparater, også ladde 8424.10
745.62 Sprøytepistoler og liknende 	 8424.20
745.63 Damp- eller sandblåsemaskiner og 	 8424.30

liknende
745.64 Mekaniske apparater for land- eller 8424.81

hagebruk til spredning, sprayting
eller forstøvning av vesker eller
pulver

745.65 Andre apparater 	 8424.89
745.68 Deler til apparater som hirer under 8424.90

undergruppe 745.6

745.9 Andre ikke-elektriske apparater og
deler dertil

745.91 Kalandrer og andre valsemaskiner 	 8420.10
(unntatt valsemaskiner for metall
eller glass)

745.93 Sylindere og andre deler til 	 8420.91,
maskiner som hører under varepost 8420.99
745.91

745.95 Salgsautomater (f.eks. frimerke-, 	 8476.11,
sigarett-, matvare- eller drikke- 	 8476.19
vareautomater), herunder penge-'
veksleautomater

745.97 Deler til maskiner som horer under 8476.90
varepost 745.95

746 	 KULE- ELLER RULLELAGRE 	 84.82

746.1 Kulelagre 	 8482.10

746.2 Koniske rullelagre (herunder lagre 8482.20
med kjegleformede eller koniske
ruller)

746.4 Nålelagre
	 8482.40

746.5 Andre sylindriske rullelagre
	

8482.50

746.8 Andre kule- eller rullelagre (her- 8482.80
under kombinerte kule- og
rullelagre)

746.9 Deler til kule- og rullelagre

746.91 Kuler, nåler og ruller 	 8482.91
746.99 Andre deler til kule- og rullelagre 8482.99

747 	 KRANER, VENTILER OG LIKNENDE INN- 	 84.81
RETNINGER FOR ROR, KJELER, TANKER,
KAR O.L. (HERUNDER REDUKSJONS-
VENTILER OG TERMOSTATVENTILER)

747.1 Reduksjonsventiler 	 8481.10

747.2 Ventiler for oljehydrauliske eller 8481.20
pneumatiske overføringer

747.3 Kontrollventiler 	 8481.30

747.4 Sikkerhets- eller avlastnings- 	 8481.40
ventiler

747.8 Kraner, ventiler og liknende inn- 	 8481.80
retninger, i.e.n.

747.9 Deler til innretninger som horer 	 8481.90
under gruppe 747

748 	 DRIVAKSLER (HERUNDER KAMAKSLER OG
VEIVAKSLER) OG VEIVER; LAGERHUS OG
GLIDELAGRE; FASTE GIR OG UTVEKS-
LINGER; KULE- OG RULLESKRUER;
REGULERBARE GIR OG ANDRE HASTIG-
HETSVARIATORER (HERUNDER MOMENT-
OMFORMERE; SVINGHJUL, REIMSKIVER OG
TAUSKIVER (HERUNDER BLOKKER);
FRIKSJONSKOPLINGER OG ANDRE AKSEL-
KOPLINGER (HERUNDER UNIVERSALLEDD);
OG DELER DERTIL

748.1 Drivaksler (herunder kamaksler og 8483.10
veivaksler) og veiver

748.2 Lagerhus og glidelagre

748.21 Lagerhus med isittende kule- eller 8483.20
rullelagre

748.22 Lagerhus uten isittende kule- 	 8483.30
eller rullelagre, glidelagre

748.3 Kjeder og kjettinger og deler der-
til, av jern eller stål

748.31 Rullekjeder
748.32 Andre kjeder
748.39 Deler til kjeder og kjettinger

748.4 Faste gir og utvekslinger (unn- 	 8483.40
tatt tannhjul, kjedehjul og andre
kraftoverforingsdeler som foreligger
særskilt); kule- og rulleskruer;
regulerbare gir og andre fastighets-
variatorer (herunder moment-
omformere)

748.5 Svinghjul, reimskiver og tauskiver 8483.50
(herunder blokker)

748.6 Friksjonskoplinger og andre aksel- 8483.60
koplinger (herunder universal ledd)

748.9 Deler, i.e.n., til artikler som 	 8483.90
horer under gruppe 748

749 	 IKKE-ELEKTRISKE DELER OG TILBEHØR
TIL MASKINER, I.E.N.

7315.11
7315.12
7315.19

746.3 Sfæriske rullelagre 	 8482.30
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749.1 Formrammer for metallstoping; 	 84.80
underlagsplater til støpeformer;
stopeformmodeller; støpeformer for
metall (unntatt kokiller til
støping av blokker (ingots)),
metallkarbider, glass, mineralske
metaller, gummi eller plast

7071-1- Formrammer for -Metallstoping 	 8480.10
749.12 Underlagsplater for støpeformer 	 8480.20
749.13 Stopeformmodeller 	 8480,30
749.14 Støpeformer for metall eller 	 8480.41

metallkarbider for støping ved
innsprøyting eller trykk

749.15 Andre støpeformer for metall eller 8480.49
metallkarbider

749.16 Støpeformer for glass	 8480.50
749.17 Støpeformer for mineralske 	 8480.60

materialer
749.18 Støpeformer for gummi eller plast 8480.71

for støping ved innsprøyting eller
trykk

749.19 Andre støpeformer for gummi eller 8480.79
plast

749.2 Pakninger av metallplater i for- 	 84.84
bindelse med andre materialer eller
av to eller flere lag av metall,
sett eller utvalg av pakninger av
forskjellige slags materialer,
pakket i poser, konvolutter eller
liknende

749.9 Deler til maskiner, i.e.n., som 	 84.85
ikke er utstyrt med elektriske for-
bindelsesdeler, isolatorer, spoler,
kontakter eller andre elektriske
innretninger

749.91 Skipspropeller og propellblad 	 8485.10
749.99 Andre deler til maskiner, som ikke 8485.90

er utstyrt med elektriske forbin-
delsesdeler, isolatorer, spoler,
kontakter eller andre elektriske
innretninger

HOVEDGRUPPE 75. KONTORMASKINER OG
AUTOMATISK DATABEHANDLINGSUTSTYR

751 	 KONTORMASKINER

751.1 Skrivemaskiner (unntatt skrive- 	 84.69
maskiner med regneverk); tekst-
behandlingsmaskiner

751.13 Automatiske skrivemaskiner; tekst- 8469.10

751.15 Andre elektriske skrivemaskiner, av 8469.21
behandlingsmaskiner

vekt hayst 12 kg (uten koffert)
751.16 Andre elektriske skrivemaskiner 	 8469.29
751.18 Ikke-elektriske skrivemaskiner, 	 8469.31

av vekt høyst 12 kg (uten koffert)
751.19 Andre ikke-elektriske skrive- 	 8469.39

maskiner

751.2 Regnemaskiner; bokholderimaskiner; 84.70
kassakontrollapparater; franke-
ringsmaskiner; billettmaskiner og
liknende maskiner, med regneverk

751.21 Elektroniske regnemaskiner som kan 8470.10
fungere uten ytre kraftkilde

751.22 Andre regnemaskiner
	

8470.21-
8470.30

751.23 Bokholderimaskiner 	 8470.40
751.24 Kassakontrollapparater 	 8470.50
751.28 Frankeringsmaskiner, billett- 	 8470.90

maskiner og liknende maskiner med
regneverk

751.3 Fotokopieringsapparater, med optisk
system eller av kontakttypen, og
termokopieringsapparater

751.31 Elektrostatiske fotokopierings- 	 9009.11
apparater som kopierer originalen
direkte på kopien (direkte prosess)

751.32 Elektrostatiske fotokopierings- 	 9009.12
aeparater som kopierer originalen
pa kopien via et hjelpemiddel
(indirekte prosess)

751.33 Ikke-elektrostatiske fotokopie- 	 9009.21
ringsapparater med optisk system

751.34 Ikke-elektrostatiske fotokopie- 	 9009.22
ringsmaskiner av kontakttypen

9009.30751.35 Termokopieringsapparater

751.9 Andre kontormaskiner (f.eks. 	 84.72
hektograf- eller stensildupli-
katorer, adressemaskiner, penge-
seddelautomater, maskiner for
sortering, telling eller pakking
av mynt, blyantspissemaskiner,
perforer- eller stiftemaskiner)

751.91 Duplikatorer 	 8472.10
751.92 Adressemaskiner og adresseplate- 	 8472.20

pregemaskiner
751.93 Maskiner for sortering eller brett- 8472.30

ing av post eller legging av post i
konvolutter eller for omvikling med
bånd, maskiner for åpning,
lukking eller forse9ling av post,
samt maskiner for pasetting eller
makulering av frimerker

751.99 Kontormaskiner. i.e.n. 	 8472.90

752 	 AUTOMATISKE DATABEHANDLINGS- 	 _84.71
MASKINER OG ENHETER DERTIL; MAGNE-
TISKE ELLER OPTISKE LESERE,
MASKINER FOR OVERFØRING AV DATA
TIL DATABARERE I KODET FORM SAMT
MASKINER FOR BEARBEIDING AV SLIKE
DATA, I.E.N.

752.1 Analogmaskiner og hybridmaskiner
	

8471.10

752.2 Automatiske digitalmaskiner i et
	

8471.20
felles kabinett som inneholder
minst en sentralenhet, en innlese-
enhet (input) og en utleseenhet
(output), også kombinerte enheter

752.3 Digitale sentralenheter, selv om 	 8471.91
de foreligger sammen med resten av
et komplett system, og som i samme
kabinett kan inneholde en eller to
av folgende typer enheter: lag-
ringsenheter, innleseenheter og
utleseenheter

752.6 Innlese- eller utleseenheter, selv 8471.92
om de foreligger sammen med resten
av et komplett system, men med
lagringsenheter i samme kabinett

752.7 Lagringsenheter, selv om de fore- 	 8471.93
ligger sammen med resten av et
komplett system

752.9 Databehandlingsutstyr, i.e.n. 	 8471.99

759 	 DELER OG TILBEHØR (UNNTATT DEKSLER,
BÆREKASSER OG LIKNENDE) SOM UTE-
LUKKENDE ELLER FORTRINNSVIS KAN
BRUKES TIL MASKINER SOM HORER
UNDER GRUPPENE 751 OG 752

759.1 Deler og tilbehør til fotokopier- 	 9009.90
ingsapparater og termokopierings-
apparater som hører under under-
gruppe 751.3
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759.9 Deler og tilbehør (unntatt deksler, 84.73
bærekasser og liknende) som helt
eller delvis kan brukes til
maskiner som hører under under-
gruppene 751.1, 751.2, 751.9 og
gruppe 752

759.91 Deler og tilbehør (unntatt deksler, 8473.10
bærekasser o.l.) som helt eller
delvis kan brukes til maskiner som
hører under undergruppe 751.1

759.93 Deler og tilbehør (unntatt deksler, 8473.40
bærekasser o.l.) som helt eller
delvis kan brukes til maskiner som
hører under undergruppe 751.9

759.95 Deler og tilbehør (unntatt deksler, 8473.21,
bærekasser o.l.) som helt eller 	 8473.29
delvis kan brukes til elektroniske
regnemaskiner som hører under
undergruppe 751.2

759.97 Deler og tilbehør (unntatt deksler, 8473.30
bærekasser o.l.) som helt eller
delvis kan brukes til maskiner som
hører under gruppe 752

HOVEDGRUPPE 76. TELEKOMMUNIKASJONS-
APPARATER OG APPARATER OG UTSTYR FOR
OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD

SITC-
Rev.3

762.12 Radiomottakere for kringkasting
som ikke virker uten ytre strøm-
kilde, av det slag som brukes i
motorkjøretøyer (herunder appa-
rater som også kan motta radio-
telefoni eller -telegrafi), ikke
kombinert med apparater for
opptak eller gjengivelse av lyd

762.2 Radiomottakere for kringkasting
som virker uten ytre strømkilde
(herunder apparater som også kan
motta radiotelefoni eller -tele-
grafi)

762.21 Radiomottakere for kringkasting 8527.11
som virker uten ytre strømkilde
(herunder apparater som også kan
motta radiotelefoni eller -tele-
grafi), kombinert med apparater
for opptak eller gjengivelse av
lyd

8527.19762.22 Radiomottakere for kringkasting
som virker uten ytre strømkilde
(herunder apparater som også kan
motta radiotelefoni eller -tele-
grafi), ikke kombinert med appa-
rater for opptak eller gjengivelse
av lyd

HS-
kode 

8527.29

761 	 FJERNSYNSMOTTAKERE (HERUNDER VIDEO- 85.28
MONITORER OG VIDEOPROJEKTORER), OGSÅ
KOMBINERT I FELLES KABINETT ELLER
KASSE MED RADIOMOTTAKERE FOR KRING-
KASTING ELLER MED APPARATER FOR
OPPTAK ELLER WENGIVELSE AV LYD
ELLER VIDEOSIGNALER

761.1 Fjernsynsmottakere, for farger
(herunder videomonitorer og video-
projektorer), også kombinert i
felles kabinett eller kasse, med
radiomottakere for kringkasting
eller med apparater for opptak
eller gjengivelse av lyd eller
videosignaler

761.2 Fjernsynsmottakere, for svart-
hvitt eller andre ensfargede (mono-
krome) (herunder videomonitorer og
videoprojektorer), også kombinert i
felles kabinett eller kasse, med
radiomottakere for kringkasting
eller med apparater for opptak
eller gjengivelse av lyd eller
videosignaler

762.8 Andre radiomottakere (herunder
apparater som også kan motta
radiotelefoni eller -telegrafi)

762.81 Andre radiomottakere (herunder
apparater som også kan motta
radiotelefoni eller -telegrafi),
kombinert med apparater for opp-
tak eller gjengivelse av lyd

762.82 Andre radiomottakere (herunder
apparater som også kan motta
radiotelefoni eller -telegrafi),
ikke kombinert med apparater for
opptak eller gjengivelse av lyd,
men kombinert med et ur

762.89 Andre radiomottakgre (herunder
apparater som ogsa kan motta
radiotelefoni eller -telegrafi),
ikke kombinert med apparater for
opptak eller gjengivelse av lyd,
heller ikke kombinert med et ur

763 	 PLATESPILLERE OG ANDRE APPARATER
FOR GJENGIVELSE AV LYD, APPARATER
FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV BILDER
OG LYD FOR FJERNSYN; UINNSPILT
MATERIALE

8528.10

8528.20

8527.31

8527.32

8527.39

8527.21

762 RADIOMOTTAKERE, OGSÅ KOMBINERT I
FELLES KABINETT ELLER KASSE MED
APPARATER FOR OPPTAK ELLER GJEN-
GIVELSE AV LYD ELLER ET UR

762.1 Radiomottakere for kringkasting
som ikke virker uten ytre strøm-
kilde, av det slag som brukes i
motorkjøretøyer (herunder appa-
rater som også kan motta radio-
telefoni eller -telegrafi)

762.11 Radiomottakere for kringkasting
som ikke virker uten ytre strøm-
kilde, av det slag som brukes i
motorkjøretøyer (herunder appa-
rater som også kan motta radio-
telefoni eller -telegrafi),
kombinert med apparater for
opptak eller gjengivelse av lyd

763.3 Platespillere (uten innebygd for-
sterker) og andre platespillere,
uten utstyr for opptak av lyd

763.31 Platespillere som virker ved ilegg 8519.10
av mynter eller jetonger
(jukebokser)

763.33 Andre platespillere

763.35 Platespillere (uten innebygd
forsterker)

763.8 Apparater for opptak og gjengivelse
av lyd; apparater for opptak eller
gjengivelse av videosignaler

763.81 Apparater for opptak eller gjengiv- 85.21
else av videosignaler

763.82 Diktat-avspillingsapparater
	

8519.40
763.83 Andre apparater for gjengivelse av

lyd
	

8519.99
8519.91,

763.84 Lydbåndopptakere, også med utstyr 85.20
for gjengivelse av lyd

8519.21,
8519.29
8519.31,
8519.39
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764 	 TELEKOMMUNIKASJONSUTSTYR, I.E.N.,
OG DELER, I.E.N., SAMT TILBEHØR FOR
APPARATER OG UTSTYR SOM HORER UNDER
HOVEDGRUPPE 76

764.1 Elektriske apparater for linjetele-
foni eller linjetelegrafi (herunder
apparater for bærefrekvenssystemer)

764.11 Telefonapparater 	 8517.10
764.13 Fjernskrivere 	 8517.20
764.15 Telefoniske eller telegrafiske 	 8517.30

velgere
764.17 Andre apparater for bærefrekvens- 	 8517.40

systemer
764.19 Andre telefoniske eller telegra- 	 8517.81,

fiske apparater 	 8517.82

764.2 Mikrofoner og stativer dertil, høyt-
talere, også med kabinett; høretele-
foner, også kombinert med mikrofon;
elektriske hørefrekvensforsterkere;
elektriske lydforsterkeranlegg

764.21 Mikrofoner og stativer dertil 	 8518.10
764.22 Høyttalere, i eget kabinett 	 8518.21,

8518.22
764.23 Høyttalere, ikke i eget kabinett 	 8518.29
764.24 Høretelefoner, også kombinert med 	 8518.30

mikrofon
764.25 Elektriske horefrekvensforsterkere 8518.40
764.26 Elektriske lydforsterkeranlegg 	 8518.50

764.3 Sendere for radiotelefoni, radio-
telegrafi, radiokringkasting eller
fjernsyn, også sammenbygd med mot-
takere eller apparater for opptak
eller gjengivelse av lyd

764.31 Sendere 	 8525.10
764.32 Sendere sammenbygd med mottakere 	 8525.20

764.8 Telekommunikasjonsutstyr, i.e.n.

764.81 Mottakerapparater for radiotelefoni 8527.90
eller radiotelegrafi, i.e.n.

764.82 Fjernsynskameraer 	 8525.30
764.83 Radarapparater, radionavigasjons- 	 85.26

apparater og radfofjernstyrings-
apparater

764.9 Deler og tilbehør som utelukkende
eller hovedsakelig kan brukes til
apparater som hører under
hovedgruppe 76

764.91 Deler og tilbehør til apparater 	 8517.90
som hører under undergruppe
764.1

764.92 Deler og tilbehør til apparater 	 8518.90
og utstyr som horer under under-
gruppe 764.2

764.93 Deler og tilbehør til apparater 	 85.29
og utstyr som hører under gruppene
761, 762 og undergruppene 764.3
og 764.8

764.99 Deler og tilbehør til apparater 	 85.22
som hører under gruppe 763

HOVEDGRUPPE 77. ELEKTRISKE MASKINER,
APPARATER OG DELER, I.E.N.

771 	 ELEKTRISKE KRAFTMASKINER (UNNTATT
ROTERENDE OMFORMERE SOM HORER UNDER
GRUPPE 716) OG DELER DERTIL

771.1 Transformatorer, elektriske

771.11 Transformatorer med dielektrisk
	

8504.21-
væske 	 8504.23

771.19 Andre elektriske transformatorer
	

8504.31-
8504.34

771.2 Andre elektriske kraftmaskiner;
deler til elektriske kraftmaskiner
som hører under gruppe 771

771.21 Statiske omformere (f.eks. 	 8504.40
likerettere)

771.23 Induktorer ("ballasts") for lys- 	 8504.10
stofflamper og -ror

771.25 Andre induktorer 	 8504.50
771.29 Deler til elektriske kraftmaskiner 8504.90

som hører under gruppe 771

772 	 ELEKTRISKE APPARATER TIL A SLUTTE,
BRYTE, SIKRE ELLER FORBINDE ELEK-
TRISKE STRØMKRETSER (F.EKS. BRYTERE,
RELER, SIKRINGER, LYNAVLEDERE,
SPENNINGSDEMPERE, STIKKONTAKTER,
LAMPEHOLDERE OG KOPLINGSBOKSER);
ELEKTRISKE MOTSTANDERE, UNNTATT
HETELEGEMER; TRYKTE KRETSER;
BRYTER- OG KONTROLLTAVLER, KONSOL-
LER, PULTER, KABINETTER OG LIK-
NENDE, UTSTYRT MED TO ELLER FLERE
APPARATER TIL A SLUTTE, BRYTE, SIKRE
ELLER FORBINDE ELEKTRISKE STRØM-
KRETSER, FOR ELEKTRISK KONTROLL
ELLER FORDELING AV ELEKTRISITET
(UNNTATT VELGERE SOM HORER UNDER
UNDERGRUPPE 764.1)

772.2 Trykte kretser 	 8534.00

772.3 Elektriske motstandere (herunder 	 85.33
reostater og potensiometre), unntatt
hetelegemer; og deler dertil

772.31 Faste kullsjikt- eller kullfilm- 	 8533.10
motstandere

772.32 Andre faste motstandere
	

8533.21,
8533.29

772.33 Trådviklede, variable motstandere 	 8533.31,
(herunder reostater og potensio- 	 8533.39
metre)

772.35 Andre variable motstandere (her- 	 8533.40
under reostater og potensiometre)

772.38 Deler til elektriske motstandere 	 8533.90
som hører underundergruppe 772.3

772.4 Elektriske apparater til å slutte, 85.35
bryte, sikre eller forbinde elek-
triske strømkretser, for spenninger
over 1 000 V

772.41 Sikringer 	 8535.10
772.42 Automatiske overbelastningsbrytere 8535.21

for spenninger under 72.5 kV
772.43 Andre automatiske overbelastnings- 8535.29

brytere
772.44 Skillebrytere og effektbrytere 	 8535.30
772.45 Lynavledere, spenningsbegrensere og 8535.40

772.49 Andre elektriske apparater til å	 8535.90
stotspenningsdempere

slutte, bryte, sikre eller forbinde
elektriske strømkretser, for spen-
ninger over 1 000 V

772.5 Elektriske apparater til å slutte, 85.36
bryte, sikre eller forbinde elek-
triske strømkretser (f.eks. brytere,
reléer, sikringer, staspennings-
dempere, støpsler, stikkontakter,
lampeholdere, koplingsbokser) for
spenninger på høyst 1 000 V

772.51 Sikringer 	 8536.10
772.52 Automatiske overbelastningsbrytere 8536.20
772.53 Andre apparater for å beskytte 	 8536.30

elektriske strømkretser \
772.54 Reléer 	 8536.41,

8536.49
8536.50772.55 Andre brytere
8536.61772.57 Lampeholdere
8536.69772.58 Støpsler og stikkontakter
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772.59 Andre elektriske apparater til å 	 8536.90
slutte, bryte, sikre eller forbinde
elektriske strømkretser for spen-
ninger på høyst 1 000 V

772.6 Plater, tavler (herunder numeriske 85.37
kontrolltavler), konsoller, pulter,
kabinetter og liknende, utstyrt med
to eller flere apparater som horer
under undergruppene 772.4 eller
772.5, for elektrisk kontroll eller
fordeling av elektrisitet (herunder
instrumenter eller apparater som
hører under gruppene 774, 881, 884
eller hovedgruppe 87, men unntatt
velgere som hører under undergruppe
764.1)

. 772.61 Plater, tavler, konsoller etc., ut- 8537.10
styrt med' to eller flere apparater
som hører under undergruppene 772.4
eller 772.5, for elektrisk kontroll
eller fordeling av elektrisitet,
for spenninger på høyst 1 000 V

772.62 Plater, tavler, konsoller etc., ut- 8537.20
styrt med to eller flere apparater
som hører under undergruppene 772.4
eller 772.5, for elektrisk kontroll
eller fordeling av elektrisitet,
for spenninger over 1 000 V

"SITC- 	 HS-
Rev.3
	

kode

773.26 Isolasjonsdetaljer til elektriske 	 8547.10
maskiner, apparater eller elektrisk
materiell, som består helt av kera-
misk materiale, bortsett fra mindre
komponenter av metall (f.eks. gjen-
gede hylser, muffer og liknende) som
er istopt utelukkende for sammen-
føyning (men ikke medregnet isola-
torer som horer under varepost
773.23)

773.28 Isolasjonsdetaljer til elektriske 	 8547.20
maskiner, apparater eller elektrisk
materiell, som består helt av plast
bortsett fra mindre komponenter av
metall som er istopt utelukkende for
sammenføyning (men ikke medregnet
isolatorer som horer under varepost
773.24)

773.29 Isolasjonsdetaljer til elektriske 	 8547.90
maskiner, apparater eller elektrisk
materiell, som består helt av annet
materiale enn keramisk materiale
eller plast, bortsett fra mindre
komponenter av metall som er istop.t
utelukkende for sammenføyning (men
ikke medregnet isolatorer som horer
under varepost 773.22 eller 773.24;
elektriske ledningsror og forbin-
delsesdeler dertil, av uedelt metall
fôret med isolerende materiale

78

772.8

772.81

772.82

773

773.1 Isolert (herunder lakkert eller
	

85.44
anodisert) tråd, kabel (herunder
koaksialkabel) og andre isolerte,
elektriske ledere, også med for-
bindelsesdeler; optiske fiberkabler
sammensatt av fibrer som er skjermet
fra hverandre, også med forbindelses-
deler

773.11 Tråd til vikling av spoler 	 8544.11,
8544.19

773.12 Koaksialkabler og andre koaksial-
ledere
	 8544.20

773.13 Startkabelsett og andre kabel-/
	

8544.30
ledningssett av det slag som brukes
i kjøretøyer, luftfartøyer, eller
skip

773.14 Andre elektriske ledere for
	

8544.41,
spenninger pi høyst 80 V

	
8544.49

773.15 Andre elektriske ledere for spen- 8544.51,
ninger over 80 V, men ikke 8544.59
over 1 000 V

773.17 Andre elektriske ledere for
	

8544.60
spenninger over 1 000 V

773.18 Optiske fiberkabler
	

8544.70
773.2 Elektrisk isoleringsmateriale

773.22 Elektriske isolatorer av glass
	

8546.10
773.23 Elektriske isolatorer av keramisk 8546.20

materiale
773.24 Elektriske isolatorer av annet

	
8546.90

materiale enn glass eller keramisk
materiale

774 	 ELEKTRISKE INSTRUMENTER OG APPARATER
TIL MEDISINSK, KIRURGISK, DENTAL
ELLER VETERINÆR BRUK OG RADIOLOGISKE
APPARATER

Apparater basert på bruk av rønt-
genstråler, også til medisinsk,
kirurgisk, dental eller veteri-
nær bruk (herunder rentgenfoto-
apparater eller -terapiapparater
Apparater basert på bruk av alfa-
beta- eller gammastråler, også til
medisinsk, kirurgisk, dental eller
veterinær bruk (herunder røntgen-
fotoapparater eller -terapi-
apparater)
Rontgenrior
Andre (herunder deler og tilbehør)

775 	 ELEKTRISKE OG IKKE-ELEKTRISKE
HUSHOLDNINGSARTIKLER, I.E.N.

Deler som utelukkende eller hoved- 85.38
sakelig kan brukes til apparater som
horer under undergruppene 772.4,
772.5 og 772.6

Plater, tavler, konsoller, pulter, 8538.10
kabinetter og liknende som hører
under undergruppe 772.6, men uten
tilhørende apparater
Andre deler
	

8538.90

UTSTYR FOR OVERFØRING AV ELEK-
TRISITET, I.E.N.

774 21

774.22

774.23
774.29

9022.11,
9022.19

9022 21
9022.29

9022.30
9022.90

774.1 Elektriske apparater til medisinsk
bruk (unntatt radiologiske apparater)

774.11 Elektrokardiografer 	 9018.11
774.12 Andre elektriske apparater til 	 9018.19

medisinsk bruk (herunder apparater
for funksjonsundersøkelser eller for
kontroll av fysiologiske parametre)

774.13 Apparater for ultrafiolett eller 	 9018.20
infrarød bestråling

774.2 Apparatfr basert på bruk av rent- 90.22
gen straler eller av alfa-, beta-
eller gammastråler, også til medi-
sinsk, kirurgisk, dental eller
veterinær bruk (herunder røntgen-
fotoapparater eller -terapiappa-
rater), rentgenrar og andre rønt-
genapparater nontgenhøyspennings-
generatorer, kontrollpulter og
-tavler skjermer samt bord stoler
og liknende til bruk ved under-
søkelse eller behandling; deler.
i.e.n., og tilbehør til slike
apparater og utstyr

775.1 Vaske- og tørkemaskiner til hus-
holdningsbruk, i.e.n., også
elektriske)
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775.11 Vaskemaskiner til bruk i hus-
holdninger og vaskerier (her-
under kombinerte vaske- og tørke-
maskiner), for høyst 10 kg tørt tøy

775.12 Tørkemaskiner, for høyst 10 kg tørt
tøy (unntatt de som hører under
varepost 743.55) 

776.11 Katodestrålebilderor for fjernsyn
(herunder katodestrålerør til
fjernsynsmonitorer), i farge

776.12 Katodestrålebilderer for fjernsyn
(herunder katodestrålerør til
fjernsynsmonitorer), i svart-hvitt
eller andre ensfargede
(monokrome)

775.2

775.21

775.22

, 775.3

775.4

775.41
775.42
775.49

775.7

775.71

775.72

775.73

775.79

775.8

775.81

775.82

775.83

775.84
775.85
775.86

775.87

775.88

775.89

776

Kjøleskap og dypfrysere til hus-
holdningsbruk (elektriske og ikke-
elektriske)

Kjøleskap til husholdningsbruk
(elektriske eller ikke-elektriske),
også med fryserom
Dypfrysere til husholdningsbruk
(elektriske og ikke-elektriske)

Oppvaskmaskiner til hus-
holdningsbruk

Barber- og hårklippemaskiner
sammenbygd med elektrisk motor, og
deler dertil (unntatt blader og
skjærehoder)
Barbermaskiner
Hårklippemaskiner
Deler

Elektromekaniske husholdningsappa-
rater og -maskiner sammenbygd med
elektrisk motor; deler dertil

Elektromekaniske støvsugere og 	 8509.10,
golvbonemaskiner til husholdnings- 8509.20
bruk, sammenbygd med elektrisk motor
Elektromekaniske mi1e- og blande- 	 8509.40
maskiner for matvarer; saftpresser
for frukt eller grønnsaker, til
husholdningsbruk
Andre elektromekaniske maskiner og 8509.30,
apparater, sammenbygd med elektrisk 8509.80
motor, til husholdningsbruk
Deler til elektromekaniske maskiner 8509.90
til husholdningsbruk som horer under
undergruppe 775.3

Elektrotermiske apparater, i.e.n.

Elektriske varmtvannsberedere,
varmtvannsbeholdere og varmekolber
Elektriske jord- og romoppvarmings-
apparater
Elektrotermiske hSrpleieapparater
eller håndtorkeapparater
Elektriske strykejern
Elektriske tepper
Ovner og kokeapparater; kokeplater,
kokespiraler, griller og steke-
apparater
Andre elektrotermiske apparater til
nusnoldningsbruk, i.e.n.
Elektriske hetelegemer (unntatt av
karbon)
Deler til elektrotermiske apparater
som horer under undergruppe 775.8

ELEKTRONRØR (VARMKATODE-, KALD-
KATODE- ELLER FOTOKATODERØR (HER-
UNDER VAKUUMROR OG DAMP- ELLER
GASSFYLTE ROR, KVIKKSØLVLIKERETTER-
ROR, KATODESTRÅLERØR, ROR TIL FJERN-
SYNSKAMERAER); DIODER, TRANSISTORER
OG LIKNENDE HALVLEDERKOMPONENTER;
LYSFOLSORME HALVLEDERKOMPONENTER;
LYSEMITTERENDE DIODER; MONTERTE
PIEZOELEKTRISKE KRYSTALLER; ELEK-
TRONISKE. INTEGRERTE KRETSER OG
MIKROBYGGEELEMENTER; OG DELER
DERTIL

776.2 Andre elektronrør (herunder rør
til fjernsynskameraer)

776.21 Rer til fjernsynskameraer; bilde- 	 8540.20
omformerror og bildeforsterkerrør;
andre fotokatoderør

776.23 Andre katodestrålerør 	 8540.30
776.25 Mikrobolgerør (unntatt gitterstyrte 8540.41-

rør) 	 8540.49
776.27 Andre elektronrør 	 8540.81,

8540.89
776.29 Deler til elektronrør som hører 	 8540.91,

under undergruppene 776.1 og 776.2 8540.99

776.3 Dioder, transistorer og liknende
halvlederkomponenter; lysfølsomme
halvlederkomponenter; lysemit-
terende dioder

776.35

776.37

776.39

776.4 Elektroniske, integrerte kretser
og mikrobyggeelementer

776.41 Digitale monolittisk integrerte
	

8542.11
kretser

776.43 Ikke-digitale monolittisk inte-
	 8542.19

grerte kretser
776.45 Hybride, integrerte kretser

	
8542.20

776.49 Andre elektroniske, integrerte
	

8542.80
kretser og mikrobyggeelementer

776.8 Piezoelektriske krystaller, mon-
terte, og deler, i.e.n., til elek-
troniske komponenter som hører
under gruppe 776

776.81 Piezoelektriske krystaller, 	 8541.60
monterte

776.88 Deler til komponenter som horer
	

8541.90
under undergruppe 776.3 og til
monterte piezoelektriske krystaller
som horer under varepost 776.81

776.89 Deler til artikler som horer under 8542.90
undergruppe 776.4

778 	 ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER,
I.E.N.

778.1 Batterier og elektriske akkumu-
latorer, og deler dertil

778.11 Galvaniske elementer og
	

8506.11-
batterier
	

8506.20
778.12 Elektriske akkumulatorer (akkumu-

	 8507.10-
latorbatterier)
	

8507.80
778.17 Deler til galvaniske elementer

	
8506.90

og batterier
778.19 Deler til elektriske akkumulatorer 8507.90

778.2 Elektriske glødelamper eller lys-
	 85.39

stofflamper (herunder "sealed
beam"-lamper og lamper for ultra-
fiolett eller infrarødt lys); bue-
lamper; og deler dertil

8418.10-
8418.29

8418.30,
8418.40

8422.11

85.10

8510.10
8510.20
8510.90

85.09

8516.10

8516.21,
8516.29
8516.31-
8516.33
8516.40
6301.10
8516.50,
8516.60

8516.71-
8516.79
8516.80

8516.90

776.1 Katodestri/ebilderør for fjernsyn
(herunder katodestrålerør til
fjernsynsmonitorer)

	776.31 Dioder, unntatt lysfølsomme eller 	 8541.10
lysemitterende dioder

	776.32 Transistorer (unntatt lysfølsomme 	 8541.21
transistorer) med effekttap under
1W

	

776.33 Transistorer (unntatt lysfølsomme 	8541.29
transistorer) med effekttap på
1 W og mer
Tyristorer, diaker og triaker (unn- 8541.30
tatt slike lysfølsomme komponenter)

	Lysfølsomme halvlederkomponenter; 	 8541.40
lysemitterende dioder
Andre halvlederkomponenter 	 8541.50
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8539.21-
8539.29

8539.31,
8539.39
8539.10
8539,A0

8539.90

778.21 Glødelamper (unntatt blitzlamper,
lamper for infrarødt og ultra-
fiolett lys og "sealed beam"-
lamper)

778.22 Utladningslamper (unntatt lamper
for ultrafiolett lys)

778.23 "Sealed beam"-lamper
778.24 Lamper for infrarødt eller ultra-

fiolett lys; buelamper
778.29 Deler til lamper som horer under

undergruppe 778.2

778.3 Elektrisk utstyr, i.e.n., til for-
brenningsmotorer og biler; og deler
dertil

778.31 Elektrisk start- og tenningsutstyr 8511.10-
av det slag som brukes til for- 	 8511.80
brenningsmotor med gnist- eller
kompresjonstenning (f.eks. tenn-
magneter, magnetdynamoer, tenn-
spoler, tennplugger og glødeplugger,
startmotorer); generatorer (f.eks.
dynamoer og vekselstrømsgeneratorer)
og vipper av det slag som brukes i
forbindelse med slike
forbrenningsmotorer

778.33 Deler til utstyr som hewer under 	 8511.90
varepost 778.31

778.34 Elektrisk lys- og signalutstyr 	 8512.10-
(unntatt varer som hewer under 	 8512.40
undergruppe 778.2), elektriske
vinduspussere og defrostere, av de
slag som brukes til sykler og
motorkjøretøyer

778.35 Deler til utstyr som hewer under 	 8512.90
varepost 778.34

778.4 Elektromekanisk håndverktøy sammen- 85.08
bygd med elektrisk motor; og deler
dertil

778.41 Boremaskiner av alle slag 	 8508.10
778.43 Sager 	 8508.20
778.45 Annet håndverktøy 	 8508.80
778.48 Deler til elektromekanisk håndverk- 8508.90

toy som hører under undergruppe
778.4

778.6 Elektriske kondensatorer, faste,
variable eller regulerbare (for-
håndsinnstillbare)

85.32

778.61 Faste kondensatorer til bruk i 	 8532.10
strømkretser med 50/60 Hz og
som har reaktiv effekt på 0,5
kVar eller derover (effekt-
kondensatorer)

778.62 Faste kondensatorer av tantal 	 8532.21
778.63 Faste kondensatorer av aluminium, 	 8532.22

elektrolytiske
778.64 Faste kondensatorer av keramikk, 	 8532.23

dielektriske, ettlags
778.65 Faste kondensatorer av keramikk, 	 8532.24'

dielektriske, flerlags
778.66 Faste kondensatorer av papir eller 8532.25

plast, dielektriske
778.67 Andre faste kondensatorer 	 8532.29
778.68 Variable eller regulerbare (for- 	 8532.30

håndsinnstillbare) kondensatorer
778.69 Deler til elektriske kondensatorer 8532.90

778.7 Elektriske maskiner og apparater
	

85.43
som har selvstendige funksjoner,
i.e.n., deler dertil

778.71 Partikkelakseleratorer 	 8543.10
778.78 Andre elektriske maskiner og 	 8543.20-

apparater som har selvstendige
	

8543.80
funksjoner

778.79 Deler til elektriske maskiner og 	 8543.90
apparater som hewer under
undergruppe 778.7

778.8 Elektriske maskiner og apparater,
i.e.n.

778.81 Elektromagneter; pergamentmagneter 85.05
og varer som etter magnetisering
skal bli permanentmagneter; elektro-
magnetiske eller permanentmagne-
tiske chucker, tvinger og liknende
oppspenningsutstyr; elektromagne-
tiske koplinger, friksjonskoplinger
og bremser; elektromagnetiske
letehoder

778.82 Elektrisk signalutstyr, sikker- 	 8530.10
hetsutstyr eller trafikkregule- 	 8530.80
ringsutstyr for jernbaner, spor-
veger, veger, gater, elver,
kanaler, parkeringsplasser, havner
eller flyplasser (unntatt slike
som hewer under varepost 791.91)

778.83 Deler til utstyr som hører under 	 8530.90
varepost 778.82

778.84 Elektriske signalapparater, akus- 	 8531.10-
tiske eller visuelle (f.eks. 	 8531.80
ringeklokker, sirener, nummertavler
(tablåer), tyveri- eller brann-
alarmapparater), unntatt slike som
hewer under varepost 778.33 eller
778.82

778.85 Deler til utstyr som horer under 	 8531.90
varepost 778.84

778.86 Kullelektroder, kullberster, lampe- 85.45
kull, batterikull og andre varer av
kull, også med metall, av det slag
som brukes til elektriske formal

778.89 Elektriske deler til maskiner eller 8548.00
apparater, i.e.n.

HOVEDGRUPPE 78. KJORETOYER FOR VEG

781 	 BILER OG ANDRE MOTORKJØRETØYER 	 87.03
HOVEDSAKELIG KONSTRUERT FOR TRANS-
PORT AV PERSONER (UNNTATT KJØRETØYER
FOR KOLLEKTIVTRANSPORT), HERUNDER
STASJONSVOGNER OG RACERBILER

781.1 Kjøretøyer spesielt konstruert for 8703.10
å kjøre på vie; kjøretøyer for golf-
baner og likn6nde kjøretøyer

781.2 Motorkjøretøyer for transport av 	 8703.21-
personer 	 8703.90

782 	 MOTORKJØRET ØYER FOR TRANSPORT AV
GODS OG KJØRETØYER FOR SPESIELLE
FORMAL

782.1 Motorkjøretøyer for transport av 	 87.04
gods

782.11 Dumpere konstruert for bruk utenfor 8704.10
vegnettet

782.19 Motorkjøretøyer for transport av 	 8704.21-
gods, i.e.n. 	 8704.90

782.2 Motorkjøretøyer for spesielle 	 87.05
formål, unntatt de som hovedsakelig
er konstruert for transport av
personer eller gods (f.eks. berg-
ingsbiler, kranbiler, brannbiler,
betongblandebiler, feiebiler,
sprøytebiler, verkstedbiler,
røntgenbi ler)

782.21 Kranbiler
782.23 Mobile boretårn
782.25 Brannbiler
782.27 Betongblandebiler
782.29 Andre kjøretøyer for spesielle

formal

783 	MOTORKJØRETØYER FOR VEG, I.E.N.

783.1 Motorkjøretøyer for kollektiv- 	 87.02
transport av personer

8705.10
8705.20
8705.30
8705.40
8705.90
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783.11 Motorkjøretøyer for kollektiv-
trahsport av personer, med for-
brenningsmotor med kompresjons-
tenning (diesel eller semidiesel)

783.19 Andre motorkjøretøyer for
kollektivtransport av personer

783.2 Trekkvogner til semitrailere

784 	 DELER OG TILBEHØR TIL MOTORKJØRE-
TØYER SOM HORER UNDER GRUPPENE
722, 781, 782 OG 783 

785.3 Invalidevogner, med eller uten
motor eller annen mekanisk driv-
anordning; deler til artikler som
hører under gruppe 785

785.31 Invalidevogner, med eller uten
motor eller med mekanisk driv-
anordning

785.35 Deler og tilbehør til motorsykler
(herunder mopeder)

785.36 Deler og tilbehør til invalide-
vogner

785.37 Deler og tilbehør til andre kjøre-
tøyer som hører under gruppe 785

87.13

8714.11,
8714.19
8714.20

8714.91-
8714.99

784.1 Understell med motor til kjøretøyer 8706.00
som hører under gruppene 722, 781,
782 og 783

784.2 Karosserier (herunder førerhus) 	87.07
til motorkjøretøyer som horer under
gruppene 722, 781, 782 og 783

784.21 Karosserier (herunder førerhus)
	

8707.10
til kjøretøyer som hører under
gruppe 781

784.25 Karosserier (herunder førerhus) 	8707.90
til kjøretøyer som horer under
gruppene 722, 782 og 783

784.3 Andre deler og tilbehør til motor- 87.08
kjøretøyer som horer under
gruppene 722, 781, 782 og 783

784.31 Støtfangere og deler dertil
	

8708.10
784.32 Andre deler og tilbehør til

	
8708.21,

karosserier (herunder førerhus)
	

8708.29
784.33 Bremser og servobremser og deler

	
8708.31,

dertil
	

8708.39
784.34 Girkasser 	 8708.40
784.36 Drivaksler med differensial, også 	 8708.50

utstyrt med andre transmisjonsdeler
784.36 Bæreaksler og deler dertil 	 8708.60
784.39 Andre deler og tilbehør 	 8708.70-

8708.99

785
	

MOTORSYKLER (HERUNDER MOPEDER) OG
SYKLER, OGSÅ MED MOTOR);
INVALIDEVOGNER

785.1 Motorsykler (herunder mopeder) og 	 87.11
sykler med hjelpemotor, med eller
uten sidevogn; sidevogner

785.11 Motorsykler (herunder mopeder) og 	 8711.10
sykler med hjelpemotor, med eller
uten sidevogn, med stempeldrevet
forbrenningsmotor med sylinder-
volum høyst 50 cm 3

785.13 Motorsykler (herunder mopeder) og 	 8711.20
sykler med hjelpemotor, med eller
uten sidevogn, med stempeldrevet
forbrenningsmotor med sylinder-
volum over 50 cm 3 , men høyst 250cm 3

785.15 Motorsykler (herunder mopeder) og 	 8711.30
sykler med hjelpemotor, med eller
uten sidevogn, med stempeldrevet
forbrenningsmotor med sylinder-
volum over 250 cm 3 , men høyst
500 cm 3

785.16 Motorsykler (herunder mopeder) og 	 8711.40
sykler med hjelpemotor, med eller
uten sidevogn, med stempeldrevet
forbrenningsmotor med sylinder-
volum over 500 cm 3 , men høyst
800 cm 3

785.17 Motorsykler (herunder mopeder) og 	 8711.50
sykler med hjelpemotor, med eller
uten sidevogn, med stempeldrevet
forbrenningsmotor med sylinder-
volum over 800 ci0

785.19 Andre 	 8711.90

785.2 Tohjulssykler og andre sykler
	

8712.00
(herunder trehjuls varesykler),
uten motor

786 	 TILHENGERE OG SEMITRAILERE; ANDRE
KJØRETØYER, UTEN MEKANISK DRIV-
ANORDNING; SPESIELT TILPASSEDE OG
UTSTYRTE TRANSPORTBEHOLDERE

786.1 Tilhengere og semitrailere av hus- 8716.10
vogntypen bestemt for boformål
eller camping

786.2 Tilhengere og semitrailere for
transport av gods

786.21 Selvlastende eller selvtommende
tilhengere og semitrailere til
bruk i landbruket

786.22 Tilhengere og semitrailere med
tanker

786.29 Andre tilhengere og semitrailere
for transport av gods

786.3 Beholdere (containere) (herunder
beholdere for transport av
flytende varer) spesielt bestemt
og utstyrt for transport med ett
eller flere slags transportmidler

786.8 Andre kjøretøyer, uten mekanisk
drivanordning; deler til til-
hengere, semitrailere og kjøre-
tøyer uten mekanisk drivanordning

786.83 Tilhengere og semitrailere, i.e.n.
786.85 Kjøretøyer, uten mekanisk driv-

anordning, i.e.n.
786.89 Deler til tilhengere og semi-

trailere som hører under under-
gruppene 786.1, 786.2, varepost
786.83 og deler til kjøretøyer
som horer under varepost 786.85

HOVEDGRUPPE 79. ANDRE TRANSPORT-
MIDLER

791 	 JERNBANEVOGNER (HERUNDER LUFT-
PUTETOG (SVEVETOG))

791.1 Lokomotiver drevet med kraft fra 	 86.01
en ytre, elektrisk kraftkilde
eller elektriske akkumulatorer

7§1411 Lokomotiver drevet med kraft fra
en ytre, elektrisk kraftkilde

791.15 Lokomotiver drevet med kraft fra
elektriske akkumulatorer

791.2 Andre lokomotiver; tendere

791.21 Dieselelektriske lokomotiver
791.29 Lokomotiver, i.e.n.; tendere

791.6 Vogner med egen fremdriftsmotor
for jernbaner eller sporveger
(unntatt vogner for vedlikehold
som horer under varepost 791.81)

8716.20

8716.31

8716.39

8609.00

8716.40
8716.80

8716.90

8601.10

8601.20

86.02

8602.10
8602.90

86.03
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791.7 Passasjervogner for jernbaner eller 8605.00
sporveger, uten egen fremdrifts-
motor; bagasjevogner, postvogner
og andre spesialvogner for jern-
baner ellér sporveger, uten egen
fremdriftsmotor (unntatt de som
hewer under varepost 791.81)

791.8 Godsvogner og vedlikeholdsvogner
for jernbaner eller sporveger

791.81 Vogner for ettersyn eller vedlike- 8604.00
hold av jernbaner eller sporveger,
med eller uten egen fremdriftsmotor
(f.eks. verkstedvogner, kranvogner,
vogner for stamping av ballast,
sporrettere, testevogner og dresi-
ner)

791.82 Godsvogner og lastevogner for jern- 86.06
baner eller sporveger, uten egen
fremdriftsmotor

791.9 Stasjonært materiell for jernbaner
eller sporveger; mekanisk (her-
under elektromekanisk) signal-,
sikkerhets- eller trafikkreguler-
ingsutstyr for jernbaner, sporveger,
veger, gater, elver, kanaler,
parkeringsplasser, havneanlegg eller
flyplasser; deler til lokomotiver,
rullende materiell og utstyr som
horer under gruppe 791

791.91 Stasjonært materiell for jernbaner 8608.00
eller sporveger; mekanisk (her-
under elektromekanisk) signal-,
sikkerhets- eller trafikkregu-
leringsutstyr for jernbaner, spor-
veger, veger, gater, elver, kanaler,
parkeringsplasser, havneanlegg eller
flyplasser; deler til ovennevnte
materiell og utstyr

791.99 Deler til lokomotiver eller annet 	 86.07
rullende materiell for jernbaner
eller sporveger som hører under
undergruppene 791.1 - 791.82

792 	LUFTFARTØYER OG TILHØRENDE UTSTYR;
ROMFARTØYER (HERUNDER SATELLITTER)
OG BARERAKETTER FOR ROMFARTØYER;
OG DELER DERTIL

792.83 Utskytingsutstyr for luftfartøyer; 88.05
innbremsingsutstyr for fly til bruk
om bord i hangarskip eller liknende
utstyr; stasjonære flytreningsmas-
kiner; deler til ovennevnte varer

792.9 Deler, i.e.n. (unntatt dekk, 	 88.03
motorer og elektriske deler) til
varer som hewer under gruppe 792

792.91 Propeller og rotorer samt deler
	

8803.10
dertil

792.93 Understell og deler dertil
	

8803.20
792.95 Andre deler til fly eller

	
8803.30

helikoptre
792.97 Andre deler til varer som hewer

	
8803.90

under gruppe 792

793 	 SKIP, BATER (HERUNDER LUFTPUTE-
FARTØYER) OG ANNET FLYTENDE
MATERIELL

793.1 Lystbåter og andre båter for for- 	 89.03
nøyelse eller sport; robåter og
kanoer

793.11 Oppblåsbare båter (herunder
robåter og kanoer)

793.12 Seilbåter, ikke oppblåsbare, med
eller uten hjelpemotor

793.19 Ikke oppblåsbare robåter og kanoer
og båter for fornøyelse eller
sport, i.e.n.

793.2 Skip, båter og andre fartøyer
(unntatt lystbåter, taubåter, skyve-
fartøyer, spesialskip og skip for
opphogging)

793.22 Tankskip av alle slag 	 8901.20
793.24 Fiskefartøyer; fabrikkskip og andre 8902.00

fartøyer for bearbeiding eller
konservering av fiskeprodukter

793.26 Kjøleskip (unntatt tankskip) 	 8901.30
793.27 Andre skip for transport av gods 	 8901.90

(herunder skip for transport av
både personer og gods)

793.28 "Cruiseskip", sightseeingbåter og 	 8901.10
liknende fartøyer hovedsakelig kon-
struert for transport av personer;
ferger av alle slag

793.29 Andre fartøyer (herunder krigsskip 8906.00
og livbåter, unntatt robåter)

8903.10

8903.91

8903.92,
8903.99

8802.11

8802.12

8802.20

8802.30

8802.40

792.1 Helikoptre

792.11 Helikoptre med tomvekt høyst
2 000 kg

792.15 Helikoptre med tomvekt over
2 000 kg

792.2 Fly og andre luftfartøyer med
mekanisk drivanordning (unntatt
helikoptre), med tomvekt høyst
2 000 kg

792.3 Fly og andre luftfartøyer med
mekanisk drivanordning (unntatt
helikoptre), med tomvekt over
2 000 kg men høyst 15 000 kg

792.4 Fly 09 andre luftfartøyer med
mekanisk drivanordning (unntatt
helikoptre), med tomvekt over
15 000 kg

793.3 Fartøyer og annet flytende maten- 8908.00
ell bestemt for opphogging

793.5 Fyrskip, brannbiter, mudderverk, 	 89.05
flytekraner og andre fartøyer hvis
manøvreringsevne er av underordnet
betydning i forhold til hovedfunk-
sjonen; flytedokker; flytende eller
nedsenkbare bore- eller produk-
sjonsplattformer

793.51 Mudderverk
793.55 Flytende eller nedsenkbare bore-

eller produksjonsplattformer
793.59 Fyrskip, brannbåter, flytekraner

og andre skip, i.e.n., hvis manøv-
reringsevne er av underordnet be-
tydning i forhold til
hovedfunksjonen

8905.10
8905.20

8905.90

792.5 Romfartøyer (herunder satellitter) 8802.50
og bereraketter for romfartøyer

792.8 Luftfartoyer, i.e.n. (herunder
styrbare luftskip, ballonger,
seilfly, glidefly, osv.) og til-
horende utstyr

792.81 Seilfly, glidefly og hengeglidere 	 8801.10
792.82 Ballonger, styrbare luftskip og 	 8801.90

andre luftfartoyer uten motor

793.7 Slepe- og skyvefartøyer

793.9 Annet flytende materiell (f.eks.
flåter, flytetanker, kofferdammer
(senkkasser), flytebrygger, -boyer,
-merker og -staker)

793.91 Flåter, oppblåsbare
793.99 Flytende materiell, i.e.n.

8904.00

89.07

8907.10
8907.90



SEKTOR 8. FORSKJELLIGE FERDIGE
VARER

HOVEDGRUPPE 81. PREFABRIKERTE
BYGNINGER; SANITÆR-, VARME- OG
LYSUTSTYR, I.E.N

811 	 PREFABRIKERTE BYGNINGER

811.0 Prefabrikerte bygninger 	 9406.00

812 	 SANITÆR- OG VARMEUTSTYR, I.E.N.

812.1 Kjeler (unntatt kjeler som horer
under gruppe 711) og radiatorer
til sentraloppvarming, ikke elek-
trisk oppvarmet, og deler dertil,
av jern eller stål; varmluftaggre-
gater og varmluftfordelere (her-
under apparater som også kan avgi
kald eller kondisjonert luft),
ikke-elektrisk oppvarmet, med mo-
tordrevet vifte eller blåser, og
deler dertil, av jern eller stål

812.11 Radiatorer og deler dertil

812.15 Varmluftaggregater og varmluft-
fordelere og deler dertil

812.17 Sentralvarmekjeler (unntatt slike
som horer under gruppe 711)

812.19 Deler til kjeler som hører under
varepost 812.17

812.2 Oppvaskkummer, vasker, vaske-
understell, badekar, bidet- og
klosettskåler, spylesisterner,
urinaler og liknende sanitærutstyr

812.21 Oppvaskkummer, vasker, vaske-
understell, badekar, bidet- og
klosettskåler, spylesisterner,
urinaler o.l. sanitærutstyr,
av porselen

812.29 Oppvaskkummer, vasker, vaske-
understell, badekar, bidet- og
klosettskåler, spylesisterner,
urinaler o.l. sanitærutstyr, av
annet materiale

813 	 BELYSNINGSARMATUR, I.E.N.

813.1 Lamper og belysningsutstyr (her-
under søkelys og lyskastere),
i.e.n.

813.11 Lysekroner og annet belysnings-
utstyr for montering i tak eller på
vegger (unntatt av det slag som
brukes for å belyse åpne, offent-
lige plasser, gater eller veger)

813.12 Berbare, elektriske lykter som
virker ved egen stromkilde (f.eks.
batterier, akkumulatorer eller
dynamoer) , unntatt lysutstyr som
horer under varepost 778.34

813.13 Elektriske bord-, skrivebord-,
nattbord- eller golvlamper

813.15 Elektriske lamper og belysnings-
utstyr, i.e.n.

813.17 Ikke-elektriske lamper og belys-
ningsutstyr, i.e.n.

7322.11,
7322.19
7322.90

8403.10

8403.90

69.10

6910.10

6910.90

9405.10

8513.10

9405.20

9405.40

9405.50

813.2 Lysskilt og liknende
	

9405.60

813.8 Deler til torbare, elektriske
	

8513.90
lykter som horer under varepost
813.12
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813.91 Deler, i.e.n., til varer som 	 9405.91
hører under undergruppene 813.1
og 813.2, av glass

813.92 Deler, i.e.n., til varer som hører 9405.92
under undergruppene 813.1 og 813.2,
av plast

813.99 Andre deler, i.e.n., til varer som 9405.99
hører under undergruppene 813.1 og
813.2

HOVEDGRUPPE 82. MØBLER OG DELER
DERTIL

821 	 MØBLER OG DELER DERTIL; SENGEBUNNER
OG -UTSTYR; MADRASSER, PUTER OG
LIKNENDE STOPPEDE VARER

821.1 Sittemøbler (unntatt de som horer 94.01
under undergruppe 872.4), også de
som kan omgjøres til senger, og
deler dertil

821.11 Sittemøbler til bruk i luftfar- 	 9401.10
tøyer

821.12 Sittemøbler til bruk i motor- 	 9401.20
kjøretøyer

821.13 Sittemøbler av spanskrør, vidjer, 	 9401.50
bambus eller liknende materialer

821.14 Svingstoler med høyderegulering
	

9401.30
821.15 Sittemøbler som kan omgjøres til

	
9401.40

senger, unntatt sittemøbler til
hagen eller campingutstyr

821.16 Sittemøbler, i.e.n., med treramme
	

9401.61,
9401.69

821.17 Sittemøbler, i.e.n., med metall- 	 9401.71,
ramme
	

9401.79
821.18 Andre sittemøbler

	
9401.80

821.19 Deler til sittemøbler som horer
	

9401.90
under undergruppe 821.1

821.2 Sengebunner; sengeutstyr og 	 94.04
liknende varer (f.eks. madrasser,
tepper, dyner og puter), forsynt
med fjærer, stopping eller innlegg
av ethvert materiale eller frem-
stilt av skumgummi eller skum-
plast, også med trekk

821.21 Sengebunner 	 9404.10
821.23 Madrasser av skumgummi eller skum- 9404.21

plast
821.25 Madrasser av andre materialer 	 9404.29
821.27 Soveposer 	 9404.30
821.29 Annet sengeutstyr 	 9404.90

821.3 Møbler, i.e.n., av metall

821.31 Møbler av det slag som brukes til 	 9403.10
kontormøbler, av metall

821.39 Andre møbler av metall 	 9403.20

821.5 Møbler, i.e.n., av tre

821.51 Møbler av det slag som brukes til 	 9403.30
kontormøbler, av tre

821.53 Møbler av det slag som brukes til 	 9403.40
kjøkkenmøbler, av tre

821.55 Møbler av det slag som brukes til 	 9403.50
soveromsmøbler, av tre

821.59 Andre møbler av tre 	 9403.60

821.7 Møbler, i.e.n., av andre materialer

821.71 Møbler av plast 	 9403.70
821.79 Møbler av andre materialer 	 9403.80

(herunder bambus)

821.8 Deler til møbler som horer under 	 9403.90
undergruppene 821.3, 821.5 og 821.7

813.9 Deler, i.e.n., til varer som horer
under undergruppene 813.1 og 813.2
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HOVEDGRUPPE 83. REISEEFFEKTER,
HANDVESKER OG LIKNENDE

831 	 GARDEROBEKOFFERTER, HANDKOFFERTER,
TOALETTKOFFERTER ATTACHEKOFFERTER,
DOKUMENTMAPPER, SKOLERANSLER
BRILLEETUIER ETUIER OG VESKER FOR
KIKKERTER, KAMERAER, MUSIKKINSTRU-
MENTER ELLER VÅPEN SAMT LIKNENDE
BEHOLDERE, REISEVESKER, TOALETT-
VESKER, RYGGSEKKER, HANDVESKE k
SHOPPINGVESKER, LOMMEBØKER, PENGE-
PUNGER, KARTMAPPER SIGARETTETUIER,
TOBAKKSPUNGER, VERKTØYVESKER
SPORTSVESKER, FLASKEFUTTERALER,
SMYKKESKRIN, PUDDERDÅSER, ETUIER FOR
BESTIKK OG LIKNENDE BEHOLDERE, AV
LER, KUNSTLJER ELLER PLAST (SOM
PLATER, DUK ELLER FOLIER) TEKSTIL-
MATERIALE, VULKANFIBRER ELLER PAPP,
ELLER HELT ELLER HOVEDSAKELIG OVER-
TRUKKET MED SLIKE MATERIALER; REISE-
ETUIER FOR TOALETTBRUK FOR SYING
ELLER FOR RENGJØRING AV SKO ELLER
KLER

831.1 Håndvesker, også med skulderreimer

(herunder håndvesker uten håndtak)
831.11 Håndvesker, også med skulderreimer 4202 21

(herunder håndvesker uten håndtak)
med ytterside av lær, kunstlær
eller lakklær

831.12 Håndvesker også med skulderreimer 4202 22
(herunder håndvesker uten håndtak).
med ytterside av plast (som plater,
duk eller folier) eller tekstil-
materiale

831.19 Håndvesker, også med skulderreimer 4202 29
(herunder håndvesker uten håndtak),
av andre materialer

831.2 Garderobekofferter, håndkofferter,
toalettkofferter attachékofferter,
dokumentmapper, skoleransler og

liknende beholdere
831.21 Garderobe-, hånd-, toalett-, 	 4202.11

attachékofferter, dokumentmapper,
skoleransler 0.1 beholdere,
med ytterside av lær, kunstlær
eller lakklær

831-22 Garderobe- hånd-, toalett-, 	 4202 12
attachékofferter, dokumentmapper,
skoleransler o.l. beholdere,
med ytterside av plast eller
tekstilmateriale

831.29 Garderobe-, hånd-, toalett-, 	 4202.19
attachékofferter, dokUmentmapper,
skoleransler o.l. beholdere,
av andre materialer

831.3 Reiseetuier for toalettbruk, for
	

9605.00
sying eller for rengjøring av sko
eller klær

831.9 Etuier og vesker for kikkerter
kameraer, musikkinstrumenter eller
våpen samt liknende beholdere
reisevesker, toalettvesker rygg-
sekker, shoppingvesker lommebøker,
pengepunger, kartmapper, sigarett-
etuier, tobakkspunger, verktøy-
vesker sportsvesker flaskefutte-
raler, smykkeskrin, pudderdåser,
etuier for bestikk og liknende
beholdere, av lær, kunstlær eller
plast (som plater duk eller
folier), tekstilmateriale, vulkan-
fibrer eller papp, eller helt eller
hovedsakelig overtrukket med
slike materialer, i.e.n

831.91 Varer av det slag som vanligvis 4202 31-
bæres i lommen eller håndvesken 4202 39

831.99 Andre 4202.91-
4202.99
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HOVEDGRUPPE 84. KLÆR OG TILBEHØR
TIL KL/ER

841
	

FRAKKER, JAKKER, DRESSER, SPORTS-
JAKKER, BENKLÆR, SHORTS, SKJORTER,
UNDERTØY OG LIKNENDE VARER AV TEK-
STILSTOFF UNNTATT AV TRIKOTASJE,
FOR HERRER ELLER GUTTER (UNNTATT
DE SOM HORER UNDER UNDERGRUPPE
845.2 ELLER 845.6)

841.1 Ytterfrakker, kjørefrakker, 	 62.01
kapper, anorakker (herunder ski-
jakker), vindjakker og liknende
varer (unntatt de som horer under
undergruppe 841.2 eller 841.3)

841.11 Ytterfrakker, regnfrakker, kjøre- 	6201.11
frakker, kapper, kåper og liknende
varer av ull eller fine dyrehår

841.12 Ytterfrakker, regnfrakker, kjøre- 	 6201.12-
frakker, kapper, kåper og liknende 6201.19
varer av andre tekstilmaterialer
enn ull eller fine dyrehår

841.19 Andre 	 6201.91-
6201.99

841.2 Dresser og ensembler

841.21 Dresser av ull eller fine dyrehår 	 6203.11
841 22 Dresser av andre tekstilmaterialer 6203.12

enn ull eller fine dyrehår 	 6203.19
841.23 Ensembler 	 6203.21-

6203.29

841.3 Jakker og blazere

841.4 Bukser, også med frontstykke og
seler. knebukser og shorts

841.5 Skjorter

841.51 Skjorter av bomull
841.59 Skjorter av andre tekstilmateri-

aler enn bomull

841.6 Singleter og andre undertroyer.
underbukser truser, nattskjorter
pyjamaser, badekåper, morgenkåper
og liknende varer

841 61 Underbukser og truser

841.62 Nattskjorter og pyjamaser

841.69 Andre

842 	 YTTERFRAKKER, KAPPER, JAKKER,
DRAKTER, BLAZERE, BUKSER, SHORTS,
SKJORTEBLUSER, UNDERTØY OG LIKNENDE
VARER AV TEKSTILSTOFF UNNTATT AV
TRIKOTASJE, FOR DAMER ELLER PIKER
(UNNTATT VARER SOM HORER UNDER
UNDEkGRUPPE 845.2 ELLER 845.6)

842.1 Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper, 62.02
kåper, anorakker (herunder ski-
jakker), vindjakker og liknende
varer (unntatt varer som horer
under undergruppe 842.2 eller 842.3)

842.11 Ytterfrakker, regnfrakker, kjøre- 	 6202.11-
frakker, kapper, kåper og liknende 6202.19
varer

842.19 Andre 	 6202.91-
6202.99

842.2 Drakter og ensembler

842.21 Drakter
	

6204.11-
6204.19

842.22 Ensembler
	

6204.21-
6204.29

84

6203.31-
6203.39

6203.41-
6203.49

62.05

6205.20
6205 10
6205.30,
6205.90

62.07

6207 11,
6207 19
6207.21-
6207.29
6207.91-
6207.99
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842.3 Jakker 	 6204.31-
6204.39

842.4 Kjoler 	 6204.41-
6204.49

842.5 Skjørt og bukseskjørt 	 6204.51-
6204.59

842.6 Bukser, også med frontstykke og 	 6204.61-
seler, knebukser og shorts 	 6204.69

842.7 Bluser, skjorter og skjortebluser 	 62.06

842.8 Singleter og andre undertrøyer, 	 62.08
underkjoler, undbrskjørt, truser,
underbukser, nattkjoler, pyjamaser,
neglisjéer, badekåper, morgenkåper
og liknende varer

844.2 Drakter, ensembler, jakker, kjoler, 61.04
skjørt, bukseskjørt, bukser, også
med frontstykke og seler, knebukser
og shorts

844.21 Drakter
	

6104.11-
6104.19

844.22 Ensembler
	

6104.21-
6104.29

844.23 Jakker
	

6104.31-
6104.39

844.24 Kjoler
	

6104.41-
6104.49

844.25 Skjørt og bukseskjørt
	

6104.51-
6104.59

844.26 Bukser, også med frontstykke og
	

6104.61-
seler, knebukser og shorts

	
6104.69

844.7 Bluser, skjorter og skjortebluser
	

61.06

842.81 Underkjoler og underskjørt
	

6208.11,
6208.19

842.82 Nattkjoler og pyjamaser
	

6208.21-
6208.29

842.89 Andre 	 6208.91-
6208.99

843 	 FRAKKER, KAPPER, DRESSER, BLAZERE,
BUKSER, SHORTS, SKJORTER, UNDERTØY,
NATTØY OG LIKNENDE VARER AV TRIKO-
TASJE, FOR HERRER ELLER GUTTER
(UNNTATT SLIKE SOM HORER UNDER
UNDERGRUPPE 845.2 ELLER 845.6)

844.8 Underkjoler, underskjørt, truser, 	 61.08
underbukser, nattkjoler, pyjamaser,
neglisjéer, badekåper, morgenkåper
og liknende

844.81 Underkjoler og underskjørt

844.82 Truser og underbukser

844.83 Nattkjoler og pyjamaser

844.89 Andre

6108.11,
6108.19
6108.21-
6108.29
6108.31-
6108.39
6108.91-
6108.99

62.09

61.11

843.1 Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper, 61.01
anorakker (herunder skijakker),
vindjakker og liknende varer
(unntatt slike som hører under
undergruppe 843.2)

843.2 Dresser, ensembler, jakker, blazere,61.03
bukser, også med frontstykke og
seler, knebukser og shorts

843.21 Dresser

843.22 Ensembler

843.23 Jakker og blazere

843.24

843.7 Skjorter 	 61.05

843.71 Skjorter av bomull 	 6105.10
843.79 Skjorter av andre tekstilmaterialer 6105.20,

6105.90

843.8 Underbukser, truser, nattskjorter, 61.07
pyjamaser, badekåper, slåbroker og
liknende varer

843.81 Underbukser og truser

843.82 Nattskjorter og pyjamaser

843.89 Andre

844 	 FRAKKER, JAKKER, KAPPER, DRAKTER,
BLAZERE, BUKSER, SHORTS, SKJORTER,
UNDERTØY, NATTØY OG LIKNENDE VARER
AY TRIKOTASJE, FOR DAMER ELLER
PIKER (UNNTATT SLIKE SOM HORER
UNDER UNDERGRUPPE 845.2 ELLER
845.6)

844.1 Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper, 61.02
kåper, anorakker (herunder ski-
jakker), vindjakker og liknende
varer (unntatt slike som hører
under undergruppe 844.2)

845 	 TILBEHØR TIL KLÆR, AV TEKSTIL-
MATERIALE, OGSÅ AV TRIKOTASJE,
I.E.N.

845.1 Babyklær og tilbehør dertil

845.11 Babyklær og tilbehør dertil,
ikke av trikotasje

845.12 Babyklær og tilbehør dertil,
av trikotasje

845.2 Klær laget av stoffer som hører
under undergruppene 657.1 og 657.2
og varepostene 657.32, 657.33
eller 657.34

845.21 Klær laget av stoffer som hører 	 6210.10
under undergruppe 657.1 eller 657.2

845.22 Klær til herrer eller gutter, ikke 6210.20,
av trikotasje, som horer under 6210.40
varepostene 657.32, 657.33 eller
657.34

845.23 Klær til damer eller piker av syn- 6210.30,
tetiske eller kunstige stoffer, 	 6210.50
ikke av trikotasje, som horer under
varepostene 657.32, 657.33 eller
657.34

845.24 Klær fremstilt av trikotasje, som 6113.00
hører under varepostene 657.32,
657.33 eller 657.34

845.3 Gensere, pullovere, cardigansett, 	 61.10

.• 	 vester og liknende varer, av
trikotasje

845.4 T-skjorter, singleter og andre 	 61.09
undertrøyer, av trikotasje

845.5 Bysteholdere, hofteholdere, 	 62.12
korsetter, seler, sokkeholdere og
liknende varer, også av trikotasje

845.51 Bysteholdere
	

6212.10
845.52 Hofteholdere, korsetter, seler, 	 6212.20-

sokkeholdere og liknende artikler
	

6212.90

845.6 Badetøy

845.61
 

Badetøy, for herrer og gutter, 	 6211.11
ikke av trikotasje

845.62 Badetøy, for herrer og gutter, av
	

6112.31,
trikotasje
	

6112.39

Bukser, også med frontstykke og
seler, knebukser og shorts

6103.11-
6103.19
6103.21-
6103.29
6103.31-
6103.39
6103.41-
6103.49

6107.11-
6107.19 .

6107.21-
6107.29
6107.91-
6107.99
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845.63 Badetøy, for damer og piker, ikke
av trikotasje

845.64 Badetøy, for damer og piker, av
trikotasje

845.8 Andre klær, ikke av trikotasje

845.81 Skidresser
845.87 Klær for herrer eller gutter,

i.e.n.
845.89 Klær for damer eller piker,

i.e.n.

845.9 Andre klær, av trikotasje

845.91 Treningsdrakter

845.92 Skidresser
845.99 Klær, av trikotasje, i.e.n.

-846 	 TI4EHOR-TIL KLAR AV TEKSTILSTOFF,
OGSÅ AV TRIKOTASJE (UNNTATT TIL
SMÅBARN)

846.1 Tilbehør til klær, ikke for små-
barn, ikke av trikotasje

846.11 Lommetørklær
846.12 Sjal, skjerf, halstørkler, man-

tiljer, slør og liknende
846.13 Slips, sløyfer og liknende
846.14 Hansker, vanter og votter
846.19 Annet ferdig tilbehør til klær;

deler til klær eller deler til
tilbehør til klær, unntatt slike
som horer under undergruppe 845.5

846.2 Strømpebukser, strømper, sokker og 61.15
liknende (herunder strømper som
brukes av personer med åreknuter
og fottøy uten påsatt såle, av
trikotasje

846.21 Strømpebukser og strømper 	 6115.11-
6115.19

846.22 Strømper og knestrømper for damer 6115.20
hvor det enkelte garn har en
lengdevekt som er mindre enn 67
desitex

846.29 Andre strømper 	 6115.91-
6115.99

SITC- 	 HS-
Rev.3 	 kode

848.21 Klær og tilbehør til klær, av plast 3926.20
848.22 Gummihansker 	 4015.11,

4015.19
848.29 Andre klar og tilbehør til klær,

for alle formål, av vulkanisert
	 4015.90

gummi (unntatt ebonitt)

848.3 Klær, tilbehør til klær (unntatt
hodeplagg) og andre varer av pels-
skinn; kunstig pelsskinn og varer
derav

848.31 Varer av pelsskinn
	

43.03
848.32 Kunstig pelsskinn og varer derav

	
4304.00

848.4 Hodeplagg og tilbehør dertil,
i.e.n.

848.41 Hatter og andre hodeplagg av filt, 6503.00
fremstilt av de hatteemner som horer
under varepost 657.61, også fbrede
eller garnerte

848.42 Hatter og andre hodeplagg, flettede 6504.00
eller fremstilt ved sammensetting
av strimler av ethvert materiale,
også fôrede eller garnerte

848.43 Hatter og andre hodeplagg av tri- 	 65.05
kotasje, eller av blonder, filt
eller andre tekstilmetervarer (men
ikke strimler), også farede eller
garnerte; hårnett av ethvert mate-
riale; også förede eller garnerte

848.44 Beskyttelseshodeplagg, også farede 6506.10
eller garnerte

848.45 Hodeplagg, i.e.n., av gummi eller 	 6506.91
plast, også farede eller garnerte

848.48 Svettereimer, far, trekk, under- 	 6507.00
former, hattestell, lueskygger og
hakereimer, til hodeplagg

848.49 Hodeplagg, i.e.n., av andre maten- 6506.92,
aler enn gummi eller plast 	 6506.99

HOVEDGRUPPE 85. FOTTØY

851 	 FOTTØY

6211.12

6112.41,
6112.49

6211.20
6211.31-
6211.39
6211.41-
6211.49

6112.11-
6112.19
6112.20
61.14

62.13
62.14

62.15
6216.00
62.17

846.9 Annet ferdig tilbehør til klar;
deler til klar eller deler til til-
behør til klar

846.91 Hansker av trikotasje, impregnerte, 6116.10
overtrukkede eller belagte med
plast eller gummi

846.92 Andre hansker, vanter og votter av 6116.91-
trikotasje 	 6116.99

846.93 Sjal, skjerf, halstorkler, 	 6117.10
mantiljer, slet' og liknende

846.94 Slips, sløyfer og liknende 	 6117.20
846.99 Ferdig tilbehør til klar, i.e.n.; 	 6117.80,

deler til klar eller deler til 	 6117.90
tilbehør til klar

851.1 Fottøy med innebygget beskyttelses-
tåkappe av metall, unntatt sports-
fottøy

851.11 Vanntett fottøy med yttersåle og
overdel av gummi eller plast, og
hvor overdelen verken er festet
til sålen eller satt sammen med
som, nagler, stifter, skruer,
plugger eller liknende

851.13 Fottøy med yttersåle og overdel
av gummi eller plast

851.15 Fottøy med yttersåle av gummi,
plast, lar eller kunstlær og
overdel av lær

6401.10

6402.30

6403.40

848 	 KL/ER OG TILBEHOR TIL KLER, UNNTATT
AV TEKSTILMATERIALE; HODEPLAGG,
ALLE SLAGS

848.1 Klar og tilbehør til klar, av lær
eller kunstlær (unntatt hansker,
vanter og votter som hører under
varepost 894.77)

848.11 Klar
848.12 Hansker, vanter og votter, ikke

laget for sportsbruk
848.13 Belter og bandolærer
848.19 Annet tilbehør til klær

848.2 Klar og tilbehør til klar (her-
under hansker), for alle formål,
av plast eller av vulkanisert gummi
(unntatt ebonitt)

4203.10
4203.29

4203.30
4203.40

851.2 Sportsfottøy

851.21 Skistøvler med yttersåle og overdel 6402.11
av gummi eller plast

851.22 Skistøvler med yttersåle av gummi, 6403.11
plast, lar eller kunstlar og
overdel av lær

851.23 Annet sportsfottøy med yttersåle 	 6402.19
og overdel av gummi eller plast

851.24 Annet sportsfottøy med yttersåle 	 6403.19
av gummi, plast, lær eller kunst-
lær og overdel av lær

851.25 Tennissko, basketballsko, gymna- 	 6404.11
stikksko, treningssko og liknende
og annet sportsfottøy med ytter-
såle av gummi eller plast

851.3 Fottøy, i.e:n., med yttersåle og
overdel av gummi eller plast
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851.31 Fottøy, i.e.n., hvor overdelen
verken er festet til sålen eller
satt sammen med som, nagler,
stifter, skruer, plugger eller
liknende -

851.32 Annet fottøy med yttersåle og
overdel av gummi eller plast

851.4 Annet fottøy med overdel av lær
eller kunstlmr

851.41 Fottøy med yttersåle av lær, og
overdel bestående av lærreimer som
omslutter vrista og stortåa

851.42 Fottøy med trebunn, uten inn-
vendig såle o2 uten innebygget
beskyttelsestakappe av metall

851.48 Fottøy, i.e.n., med yttersåle av
lær

851.49 Fottøy med overdel av lær eller
kunstlær, i.e.n.

851.5 Annet fottøy, med overdel av
tekstilmateriale

851.51 Fottøy med yttersåle av gummi
eller plast

851.52 Fottøy med yttersåle av Tær eller
kunstlær

851.59 Fottøy med overdel av tekstil-
materiale, i.e.n.

851.7 Fottøy, i.e.n. 	 6405.90

851.9 Deler til fottøy; lose innleggs- 	 64.06
såler, kippekapper og liknende inn-
legg; gamasjer, leggings og liknende
varer samt deler dertil

HOVEDGRUPPE 87. VITENSKAPELIGE OG
TEKNISKE INSTRUMENTER OG APPARATER,
I.E.N.

871 	 OPTISKE INSTRUMENTER OG APPARATER,
I.E.N.

371.1 Kikkerter (monokulære og binokulære)90.05
og andre optiske teleskoper samt
stativer til slike; andre astrono-
miske instrumenter og stativer til
slike (unntatt instrumenter for
radioastronomi)

871,11 Binokulære kikkerter
	

9005.10
871,15 Andre irstrumenter

	
9005.80

871,19 Deler og tilbehør (herunder
	

9005.90
stativer)

87L3 Mikroskoper (unntatt optiske mikro-
 90.12

skoper), diffraksjonsapparater;
deler og tilbehør til slike, i.e.n.

87
	

Mikroskoper, unntatt optiske mikro- 9012.10
skoper, og diffraksjonsapparater

871,39 Deler og tilbehør
	

9012.90

871.4 Optiske mikroskoper (herunder
	

90.11
mikroskoper for mikrofotografering,
mikrokinematografi eller mikro-
projeksjon)

871,4) Stereoskopiske mikroskoper
	

9011.10
871.43 Andre mikroskoper for mikrofoto- 	 9011.20

grafering, mikrokinematografi eller
mikroprojeksjon

871.45 Mikroskoper, .e.n. 	 9011.80
871.49 Deler og tilbehør

	
9011.90

871.9 Flytende krystallanvisere, i.e.n.; 90.13
asere (unntatt laserdioder); andre

optiske apparater og instrumenter,
i.e.n.

SITC-
Rev.3

871.91 Kikkertsikter for montering på 9013.10
våpen; periskoper; teleskoper
konstruert som deler til maskiner,
instrumenter eller apparater som
hører under sektor 7, hoved-
gruppe 87, gruppe 881 eller 884
eller undergruppe 899.6

871.92 Lasere (unntatt laserdioder) 	 9013.20
8 7 1.93 Andre apparater og instrumenter 	 9013.80
871.99 Deler og tilbehør til varer som 	 9013.90

hører under undergruppe 871.9

872 	 INSTRUMENTER OG APPARATER, I.E.N.,
TIL MEDISINSK, KIRURGISK, DENTAL
ELLER VETERINÆR BRUK

Tannlegeinstrumenter og
-apparater, i.e.n.

Tannlegeboremaskiner, også montert 9018.41
sammen med annet tannlegeutstyr
på felles fundament
Andre tannlegeinstrumenter og 	 9018.49
-apparater

Instrumenter og apparater til
medisinsk, kirurgisk eller veteri-
nær bruk (herunder instrumenter
for synsprøving, unntatt instru-
menter og apparater for elektro-
diagnostikk og radiologi)

Sprøyter, nåler, katetre, kanyler
og liknende
Instrumenter og apparater til be-
handling av øyelidelser, i.e.n.
Andre instrumenter og apparater

Mekano-terapeutisk utstyr;
massasjeapparater; psykotekniske
apparater; apparater for ozon-,
surstoff- eller aerosolterapi samt
apparater for kunstig åndedrett
eller andre terapeutiske puste-
apparater; annet pusteutstyr og
gassmasker (unntatt beskyttelses-
masker som verken har mekaniske
deler eller utskiftbare filtre)

872.31 Mekano-terapeutisk utstyr;
massasjeapparater; psykotekniske
apparater

872.33 Apparater for ozon-, surstoff-
eller aerosolterapi samt apparater
for kunstig åndedrett eller andre
terapeutiske pusteapparater

872.35 Annet pusteutstyr og gassmasker
(unntatt beskyttelsesmasker som
verken har mekaniske deler eller
utskiftbare filtre)

872.4 Møbler til medisinsk, kirurgisk,
dental eller veterinær bruk (f.eks
operasjonsbord, undersøkelsesbord,
sykesenger med mekanisk utstyr,
tannlegestoler); frisørstoler og
liknende stoler som kan dreies og
dessuten både vippes bakover og
heves; deler til nevnte varer

873
	

MALE- OG TELLEAPPARATER, I.E.N.

873.1 Forbruks- og produksjonsmålere for 90.28

herunder justeringsmålere for
nevnte målere

gasser, væsker eller elektrisitet,

Gassmålere 	 9028.10873.11
Væskemålere 	 9028.20873.13
Elektrisitetsmålere 	 9028.30873.15
Deler og tilbehør til gass-, væske- 9028.90873.19
eller elektrisitetsmålere

6401.91-
6401.99

6402.20,
6402.91,
6402.99

6403.20

6403.30

6403.51-
6403.99
6405.10

6404.19

6404.20

6405.20

HS-
kode

872.1

872.11

872.19

872.2

872.21

872.25

872.29

872.3

9018.31-
9018.39
9018.50

9018.90

9019.10

9019.20

9020.00

94.02
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873.2 Omdreiningstellere, pfOduksjons-
tellere, taksametre, kilometer-
tellere, skrittellere og liknende;
hastighetsmålere og tachometre
(unntatt de som horer under under-
gruppe 874.1); stroboskoper

873.21 Omdreiningstellere, produksjons- 	 9029.10
tellere, taksametre, kilometer-
tellere, skrittellere og liknende

873.25 Hastighetsmålere og tachometre; 	 9029.20
stroboskoper

873.29 Deler og tilbehør til varer som 	 9029.90
hewer under undergruppe 873.2

874 	 INSTRUMENTER OG APPARATER FOR MAL-
ING, ANALYSE OG KONTROLL,

874.1 Kompasser; andre navigasjonsinstru-
menter og -apparater; geodetiske
(herunder fotogrammetriske), hydro-
grafiske, oseanografiske, hydro-
logiske, meteorologiske eller geo-
fysiske instrumenter og apparater;
avstandsmålere

874.11 Kompasser; andre navigasjonsinstru- 9014.10-
menter og -apparater 	 9014.80

874.12 Deler og tilbehør til navigasjons- 9014.90
instrumenter og -apparater

874.13 Geodetiske (herunder fotogram- 	 9015.10-
metriske); hydrografiske, oseano- 	 9015.80
grafiske, hydrologiske, meteoro-
logiske eller geofysiske instru-
menter og apparater (unntatt kom-
passer); avstandsmålere

874.14 Deler og tilbehør til varer som 	 9015.90
horer under varepost 874.13

874.2 Tegne-, risse- og regneinstru-
menter (f.eks. tegnemaskiner,
pantografer, vinkelmålere, tegne-
og rissebestikk, regnestaver, regne-
skiver); instrumenter for lengde-
måling til bruk i hånden (f.eks.
målestokker og -bånd, mikrometermål,
alle slags lærer), i.e.n.; instru-
menter, apparater og maskiner for
maling eller kontroll, i.e.n.;
profilprojektører; deler og tilbe-
hør dertil

874.22 Tegnebord og tegnemaskiner, også
automatiske, og andre tegne-,
risse- eller regneinstrumenter

874.23 Instrumenter for lengdemåling, til
bruk i hånden (f.eks. målestokker
og -målebånd, mikrometermål, alle
slags lærer), i.e.n.

874.24 Deler og tilbehør til varer som
hewer under varepostene 874.22 og
874.23

874.25 Instrumenter, apparater og maskiner 9031.10-
for måling eller kontroll, i.e.n.; 9031.80
profilprojektorer

874.26 Deler og tilbehør til varer som 	 9031.90
hewer under varepost 874.25

874.3 Instrumenter og apparater for
måling eller kontroll av gjennom-
streaming, nivå, trykk eller andre
variable forhold ved væsker eller
gasser (f.eks. gjennomstrømmings-
målere, nivåmålere, manometre,
varmemålere), unntatt instrumenter
og apparater som hører under under-
gruppene 873.1, 874.1 og 874.6;
deler og tilbehør

874.31 Instrumenter og apparater for
måling eller kontroll av gjennom-
strømming eller nivå av væsker

874.35 Instrumenter og apparater for
måling eller kontroll av trykk

874.37 Andre instrumenter og apparater

SITC-
Rev.3

874.39 Deler og tilbehør til varer som
hører under undergruppe 874.3

874.4 Instrumenter og apparater for fys- 90.27
iske eller kjemiske analyser (f.eks.
polarimetre, refraktometre, spektro-
metre, gass- eller roykanalyseappa-
rater); instrumenter og apparater
for måling eller kontroll av visko-
sitet, porositet, utvidelse, over-
flatespenning eller liknende;
instrumenter og apparater for måling
eller kontroll av varme-, lyd- eller
lvmengder (herunder eksponerings-
malere), mikrotomer

874.41 Gass- eller roykanalyseapparater 	 9027.10
874.42 Kromatografer og elektroforese- 	 9027.20

instrumenter
874.43 Spektrometre, spektrofotometre og 9027.30

spektrografer som bruker optisk ut-
stråling (ultrafiolett, synlig,
infrarød)

874.44 Eksponeringsmålere 	 9027.40
874.45 Andre instrumenter og apparater som 9027.50

bruker optisk utstråling (ultra-
fiolett, synlig, infrarød)

874.46 Instrumenter og apparater, til bruk 9027.80
ved fysiske eller kjemiske analyser,
i.e.n.

874.49 Mikrotomer; deler og tilbehør til 	 9027.90
varer som hewer under undergruppe
874.4

874.5 Instrumenter for måling, kontroll
og til vitenskapelig bruk, i.e.n.

874.51 Vekter, følsomme for 50 mg eller 	 9016.00
mindre, også med lodder

874.52 Instrumenter, apparater og modeller 9023.00
til demonstrasjonsformål (f.eks.
ved undervisning eller utstilling),
ikke anvendelige til annet bruk

874.53 Maskiner og apparater for proving 	 9024.10,
av hardhet, styrke, trykkfasthet, 	 9024.80
elastisitet eller andre mekaniske
egenskaper hos materialer (f.eks.
metaller, tre, tekstiler, papir,
plast)

874.54 Deler og tilbehør til maskiner og 	 9024.90
utstyr som borer under varepost
874.53

874.55 Flytevekter (areometre, densimetre) 9025.11-
og liknende instrumenter basert på 9025.80
flyteprinsippet, termometre, Ryro-
metre, barometre, hygrometre og
psykrometre, også med registrerings-
utstyr, samt kombinasjoner av slike
instrumenter

874.56 Deler og tilbehør til instrumenter 9025.90
som hører under varepost 874.55

874,6 Instrumenter og apparater for auto- 90.32
matisk regulering eller kontroll

874.61 Termostater 	 9032.10
874.63 Manostater; for regulering og 	 9032.20

kontroll av trykk
874.65 Andre instrumenter og apparater for 9032.81,

regulering eller kontroll 	 9032.89
874.69 Deler og tilbehør til instrumenter 9032.90

og apparater for automatisk
regulering eller kontroll

874.7 Oscilloskoper, spektralanalysatorer 90.30
og andre instrumenter og apparater
for måling eller kontroll av elek-
triske mengder (unntatt måleappa-
rater som horer under undergruppe
873.1); instrumenter og apparater
for måling eller registrering av
alfa-, beta-, gamma- eller rontgen-
stråler, kosmiske eller andre iOni-
serende stråler

83

9017.10,
9017.20

9017.30,
9017.80

9017.90

90.26

9026.10

9026.20

9026.80

HS-
kode 

9026.90'
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874.71
måling eller registrering av ioni-
serende stråler

Instrumenter og apparater for
	

9030.10

Katodestråleoscil loskoper og 	 9030.20874.73
-oscillografer

874.75 Andre instrumenter og apparater for 9030.31,
måling eller kontroll av elektrisk 9030.39
spenning, strøm, motstand eller
effekt, uten registrerende utstyr

874.77 Andre instrumenter og apparater 	 9030.40
spesialkonstruert for telekommu-
nikasjon (f.eks. krysstale-, for-
sterkningsgrad- og forvridnings-
faktormålere, psofometre)

874.78 Andre instrumenter og apparater for 9030.81,
måling eller kontroll av elektriske 9030.89
mengder

874.79 Deler og tilbehør til instrumenter 9030.90
og apparater som horer under under-
gruppe 874.7

874.9 Deler og tilbehør til maskiner, 	 9033.00
utstyr, instrumenter og apparater,
i.e.n.

HOVEDGRUPPE 88. FOTOGRAFISKE OG
OPTISKE ARTIKLER, I.E.N.; UR

881 	 FOTOAPPARATER OG -UTSTYR, I.E.N.

881.1 Fotoapparater (unntatt film- 	 90.06
opptakere); lynlysapparater og
lynlyspærer til fotografisk bruk

under undergruppe 778.2); deler
(unntatt lysstofflamper som hører

og tilbehør dertil

881.11
opptakere)
Fotoapparater (unntatt film-

881.12 Lynlyspærer, lynlysterninger og
liknende

881.13 Lynlysapparater til fotografisk
bruk (unntatt lysstofflamper som
horer under undergruppe 778.2)

881.14 Deler og tilbehør til fotoapparater
som horer under varepost 881.11

881.15 Deler og tilbehør til lynlysappa-
rater til fotografisk bruk

881.2 Filmopptakere og filmfremvisere,
også med innebygde apparater for
opptak eller gjengivelse av lyd;
deler og tilbehør dertil

881.21 Filmopptakere
	

9007.11,
9007.19

881.22 Filmfremvisere
	

9007.21,
9007.29

881.23 Deler og tilbehør til filmopptakere 9007.91
som hewer under varepost 821.21

881.24 Deler og tilbehør til filmfrem- 	 9007.92
visere

881.3 Apparater og utstyr for foto og
film, i.e.n.

881.31 Leseapparater, også med kopierings- 9008.20
utstyr, for mikrofilm, mikrofiche
eller andre mikro-informasjons-
bærere

881.32 Projektorer for slides, i.e.n. 	 9008.10,
9008.30

881.33 Fotografiske forstørrelses- og 	 9008.40
forminskelsesapparater (ikke til
film)

881.34 Deler og tilbehør til utstyr som 	 9008.90
hewer under varepostene 881.31 -
881.33

881.35 Apparater og utstyr for foto- 	 9010.10-
grafiske (herunder kinematografiske)9010.30
laboratorier, i.e.n.; betraktnings-
kasser for film; projeksjonsskjermer
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Rev.3
	

kode

881.36 Deler og tilbehør til apparater og 9010.90
utstyr som hewer under varepost
881.35

882 	 FOTOGRAFISK OG KINEMATOGRAFISK
UTSTYR

882.1 Kjemiske preparater til fotogra- 	 37.07
fisk bruk (unntatt lakker, lim og
andre klebemidler' og liknende pre-
parater); ublandede produkter til
fotografisk bruk i porsjoner eller
pakninger for detaljsalg, ferdig
til bruk

882.2 Fotografiske plater og fotografisk 37.01
planfilm, sensitive for lys eller
annen bestråling, ueksponerte, av
andre materialer enn papir, papp
eller tekstilstoff; oyeblikksplan-
film, sensitiv for lys eller annen
bestråling, ueksponert, også i
pakninger

882.3 Fotografisk film, sensitiv for lys 37.02
eller annen bestråling, ueksponert,
i rull, av andre materialer enn
papir, papp eller tekstilstoff;
elyeblikksfilm i ruller, sensitiv
for lys eller annen bestråling,
ueksponert

882.4 Fotografisk papir, papp og tekstil- 37.03
stoff, sensitivt for lys eller
annen bestråling, ueksponert

882.5 Fotografiske plater, film, papir, 	 3704.00
papp og tekstilstoff, eksponerte,
men ikke fremkalte

882.6 Fotografiske plater og film, eks- 	 37.05
ponerte og fremkalte, unntatt
kinematografisk film

883 	 KINEMATOGRAFISK FILM, EKSPONERT OG 37.06
FREMKALT, OGSÅ MED LYDSPOR ELLER
UTELUKKENDE MED LYDSPOR

883.1 Kinematografisk film, eksponert
og fremkalt, også med lydspor

	 3706.10

eller utelukkende med lydspor, med
bredde minst 35 mm

883.9 Kinematografisk film, eksponert
	

3706.90
og fremkalt, også med lydspor
eller utelukkende med lydspor,
annen

884 	 OPTISKE ARTIKLER, I.E.N.

884.1 Optiske fibrer og optiske fiber- 	 90.01
bunter; optiske fiberkabler, unn-
tatt de som hewer under undergruppe
773.1; ark og plater av polari-
serende materiale; linser (herunder
kontaktlinser), prismer, speil og
andre optiske elementer, av ethvert
materiale, uinnfattede, unntatt
slike elementer av ikke-optisk be-
arbeidd glass

884.11 Kontaktlinser
	

9001.30
884.15 Brillelinser av glass

	
9001.40

884.17 Brillelinser av annet materiale
	

9001.50
884.19 Optiske fibrer, optiske fiber- 	 9001.10,

bunter og optiske fiberkabler; ark 9001.20,
og plater av polariserende mate-

	 9001.90
riale; uinnfattede optiske elemen-
ter, i.e.n.

884.2 Briller og brilleinnfatninger

884.21 Innfatninger for briller, beskyt- 	 9003.11,
telsesbriller eller liknende

	
9003.19

9006.10-
9006.59
9006.62

9006.61,
9006.69

9006.91

9006.99

90.07
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884.22 Deler til brilleinnfatninger, be- 	 9003.90
skyttelsesbriller og liknende

884.23 Briller, beskyttelsesbriller og 	 90.04
liknende, korrigerende, beskyttende
eller andre

884.3 Linser, prismer, speil og andre op- 90.02
tiske elementer, av ethvert mate-
riale, innfattede, som utgjør deler
eller tilbehør til instrumenter
eller apparater, unntatt slike ele-
menter av ikke-optisk glass

884.31 Objektivlinser for kameraer, frem- 9002.11
visere eller fotografiske forstør-
relses- eller forminskelsesappara-
ter

884.32 Andre objektivlinser 	 9002.19
884.33 Filtere 	 9002.20
884.39 Innfattede optiske elementer, 	 9002.90

i.e.n.

885 	 UR

885.3 Armbåndsur, lommeur og liknende ur 91.01
(herunder stoppeur) med kasse av
edelt metall eller av metall plet-
tert med edelt metall

885.31 Armbåndsur, batteridrevne, også med 9101.11-
stoppeurfunksjon 	 9101.19

885.32 Andre armbådsur, også med stoppeur- 9101.21,
funksjon 	 9101.29

885.39 Lommeur og andre ur (ikke arm- 	 9101.91,
båndsur) 	 9101.99

885.4 Armbåndsur, lommeur og andre ur 	 91.02
(herunder stoppeur), unntatt de som
horer under undergruppe 885.3

885.41 Armbåndsur, batteridrevne, også med 9102.11-
stoppeurfunksjon 	 9102.19

885.42 Andre armbåndsur, også med stoppe- 9102.21,
urfunksjon 	 9102.29

885.49 Lommeur og andre ur (ikke armbands- 9102.91,
ur) 	 9102.99

885.5 Urverk, komplette og sammensatte 	 91.08

885.51 Urverk, batteridrevne 	 9108.11-
9108.19

885.52 Urverk, ikke batteridrevne 	 9108.20-
9108.99

885.7 Ur (unntatt armbinds- og lommeur)

885.71 Ur til instrumentbord og liknende 	 9104.00
ur for kjøretøyer, luftfartøyer,
romfartøyer eller båter

885.72 Ur med lommeurverk (unntatt ur 	 9103.10
som hører under varepost 885.71),
batteridrevne

885.73 Andre ur med urverk (unntatt ur 	 9103.90
som hewer under varepost 885.71)

885.74 Vekkeur, batteridrevne eller for 	 9105.11
tilkobling til lysnettet

885.75 Andre vekkeur 	 9105.19
885.76 Veggur, batteridrevne eller for 	 9105.21

tilkobling til lysnettet
885.77 Andre veggur 	 9105.29
885.78 Andre ur, batteridrevne eller for 	 9105.91

tilkobling til lysnettet
885.79 Ur, i.e.n. 	 9105.99

885.9 Tidsmålingsutstyr og -tilbehør,
i.e.n.; deler og tilbehør til ur

885.91 Urkasser og deler dertil 	 91.11
885.92 Urarmbånd og deler dertil, av 	 9113.10,

metall 	 9113.20
885.93 Urarmbind og deler dertil, av annet 9113.90

materiale enn metall
885.94 Apparater for regulering, måling 	 91.06

eller kontroll av tid, forsynt med
urverk eller synkronmotor (f.eks.
tidsstemplingsur, tidskontrollur)

885.95 Tidsstrombrytere med urverk eller 	 9107.00
synkronmotor

885.96 Andre komplette og sammensatte 	 91.09
urverk

885.97 Urkasser og liknende kasser til 	 91.12
andre varer som hører under gruppe
885, og deler dertil

885.98 Komplette urverk, usammensatte 	 91.10
eller delvis sammensatte (urverk-
sett); ukomplette urverk, sammen-
satte; råurverk

885.99 Urdeler, i.e.n. 	 91.14

HOVEDGRUPPE 89. FORSKJELLIGE
FERDIGE VARER, I.E.N.

891 	 VAPEN OG AMMUNISJON

891.1 Pansrede stridsvogner og krigsvåpen

891.11 Tanks og andre motordrevne, 	 8710.00
pansrede stridsvogner, også utstyrt
med våpen samt deler til slike
kpretøyer

891.12 Vapen til militær bruk (unntatt 	 9301.00
revolvere og pistoler og sidevåpen)

891.13 Sidevåpen (f.eks. sverd, huggerter 9307.00
og bajonetter) samt deler dertil,
og slirer og skjeder dertil

891.14 Revolvere og pistoler (unntatt de 	 9302.00
som hører under undergruppe 891.3)

891.2 Bomber, granater, torpedoer, miner, 93.06
raketter og liknende krigsmateriell
samt deler dertil; patroner og an-
nen ammunisjon og prosjektiler samt
deler dertil, herunder hagl og for-
ladninger til patroner

891.21 Patroner til boltepistoler, nagle- 9306.10
verktøy eller liknende verktøy
eller til slaktevåpen samt deler
dertil

891.22 Patroner til haglgevær 	 9306.21
891.23 Luftgeværkuler og deler til hagl- 	 9306.29

patroner
891.24 Andre patroner og deler dertil 	 9306.30
891.29 Krigsmateriell og deler dertil, 	 9306.90

i.e.n.

891.3 Ikke-militære våpen

891.31 Ildvåpen, i.e.n., og liknende appa- 93.03
rater som avfyrer en eksplosiv
ladning (f.eks. sports- og jakt-
gevær, munnladningsvåpen, signal-
pistoler og liknende bare bestemt
for A skyte ut signalraketter,
pistoler og revolvere for losammuni-
sjon, slaktevåpen, lineutskytnings-
geværer)

891.39 Andre våpen (f.eks. geværer og 	 9304.00
pistoler for luft eller gass eller
utstyrt med fjærmekanisme,
unntatt de som horer under varepost
891.13

891.9 Deler og tilbehør til varer som 	 93.05
hewer under varepostene 891.12,
891.14 og undergruppe 891.3

891.91 Deler og tilbehør til revolvere og 9305.10
pistoler

891.93 Lop til haglgevær som hewer under 9305.21
varepost 891.31

891.95 Andre deler til haglgevær og gevær 9305.29
som hewer under varepost 891.31

891.99 Deler og tilbehør, i.e.n., til 	 9305.90
varer som horer under varepostene
891.12 og 891.39

892 	 TRYKKSAKER
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892.1 Bøker, brosjyrer, kart og trykte
glober (unntatt reklamemateriell)

892.12 Bildebøker, tegne- og fargebøker 	 4903.00
for barn

892.13 Kart i bokform 	 4905.91
892.14 Trykte kart, alle slag (herunder 	 4905.10,

veggkart og topografiske kart samt 4905.99
trykte glober), ikke i bokform

892.15 Trykte boker, brosjyrer, småblad og 4901.10
liknende trykksaker, også som enkle
blad

892.16 Ordbøker og leksika, samt periodisk 4901.91
utkomme hefter til slike, ikke
enkle ark

892.19 Andre boker, brosjyrer og liknende 4901.99
trykksaker, ikke enkle ark

892.2 Aviser, journaler og tidsskrifter, 49.02
også illustrert og med innhold av
reklame

892.21 Aviser, journaler og tidsskrifter, 4902.10
også illustrert og med innhold av
reklame, som utkommer minst fire
ganger i uken

892.29 Andre aviser, journaler og tids- 	 4902.90
skrifter, også illustrert og med
innhold av reklame

892.4 Trykte postkort, trykte kort med
personlige hilsninger, meddelelser
eller bekjentgjørelser og overfør-
ingstrykk (dekalkomanier)

Overføringstrykk (dekalkomanier) 	 49.08892.41
892.42 Trykte eller illustrerte postkort; 4909.00

trykte kort med personlige hils-
ninger, meddelelser eller bekjent-
gjørelser, også illustrerte, med
eller uten konvolutter eller utstyr

892.8 Trykksaker, i.e.n.

892.81 Etiketter, alle slags, av papir 	 48.21
eller papp, også trykte

892.82 Plantegninger, andre tegninger og 	 4906.00
utkast for arkitektoniske, tekniske,

grafiske eller liknende formål, som
industrielle, kommersielle, topo-

originaler utført for hånd; hånd-
skrevne tekster; fotografiske re-
produksjoner på papir som er sensi-
tivt for lys eller annen bestråling
og karbonkopier av ovennevnte varer

892.83 Ubrukte frimerker, stempelmerker og 4907.00
liknende, gyldige i bestemmelses-
landet; stempelpapir; sjekkblan-
ketter; pengesedler, aksjer, obli-
gasjoner og liknende verdipapirer

892.84 Kalendere, alle slags, trykte 	 4910.00
(herunder kalenderblokker)

892.85 Noter, håndskrevne eller trykte, 	 4904.00
med eller uten illustrasjoner, også
innbundne

892.86 Reklametrykksaker, handelskataloger 4911.10
og liknende

892.87 Bilder, plansjer og fotografier
	

4911.91
892.89 Trykksaker, i.e.n. 	 4911.99

893 	 VARER, LEA., AV PLAST

893.1 Produkter av plast for transport 	 39.23
eller emballering av varer; propper,
lokk, kapsler og andre lukkeanord-
ninger, av plast

893.11 Sekker, bæreposer og andre poser 	 3923.21,
(herunder kremmerhus) 	 3923.29

893.19 Produkter av plast for transport 	 3923.10,
eller emballering av varer, i.e.n.; 3923.30-
propper, lokk, kapsler og andre 3923.90
lukkeanordninger, av plast

893.2 Byggevarer av plast

893.21 Badekar, dusjkar, vasker, bideter,
klosettskåler, seter og lokk til
klosettskåler, spylecisterner samt
liknende sanitærutstyr

893.29 Andre byggevarer

893.3 Golvbelegg, vegg- eller tak-
kledning, husholdnings- og toalett-
artikler av plast

893.31 Golvbelegg av plast, også selv- 	 39.18
klebende, i ruller eller i form av
fliser; vegg- eller takkledning av
plast

893.32 Bordservice, kjøkkenutstyr, andre 	 39.24
husholdningsartikler og toalett-
artikler

893.9 Varer av plast, i.e.n.

893.95 Tilbehør til møbler, karosserier
893.94 Kontor- og skoleartikler 	

3926.10
3926.10

eller liknende
3926.40,893.99 Andre artikler av plast
3926.90

894 	 BARNEVOGNER, LEKETØY, SPILL OG
SPORTSARTIKLER

894.1 Barnevogner og deler dertil, i.e.n. 8715.00

894.2 Leketøy for barn

894.21 Leketoyskjeretøyer for barn (f.eks.
trehjulssykler, sparkesykler, trå-

 9501.00

biler); dukkevogner
894.22 Dukker som utelukkende forestiller 9502.10

mennesker, også med klær
894.23 Deler og tilbehør til dukker som

	
9502.91,
9502.99utelukkende forestiller mennesker

894.24 Byggesett og byggeleketøy
	

9503.10,
9503.20,
9503.30
9503.41,Leketøy som forestiller dyr eller
9503.49ikke-menneskelige skapninger
9503.50Musikkinstrumenter og -apparater

som har karakter av leketøy
9503.60Puslespill
9503.70-Leketøy, i.e.n.
9503.90

95.04Selskapsspill (herunder spille-
automater og liknende, biljardspill,
spesialbord for kasinospill og
automatisk utstyr til bowlingbaner)

Elektroniske spill (videospill) av 9504.10
det slag som brukes sammen med en
fjernsynsmottaker
Artikler og tilbehør for 	 9504.20
biljardspill
Andre spill som virker ved hjelp av 9504.30
mynter eller sjetonger (unntatt
utstyr til bowlingbaner)
Spillkort 	 9504.40
Selskapsspill, i.e.n. 	 9504.90

Pynt for høytider, karnevals-
artikler eller andre underholdnings-
artikler (f.eks. utstyr for trylle-
kunster samt morosaker), herunder
juletrepynt og annen julepynt
(f.eks. kunstige juletrær, jule-
strømper, julekrybber og figurer
dertil)

894.41 Juletrebelysning
894.45 Annen julepynt
894.49 Andre underholdningsartikler

894.6 Karuseller, husker, skytebaner og 	 9508.00
annet utstyr til fornøyelsesparker;
sirkus, menasjerier og teatre,
ambulerende

HS- 	 SITC-
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39.22

39.25

894.25

894.26

894.27
894.29

894.3

894.31

894.33

894.35

894.37
894.39

894.4

9405.30
9505.10
9505.90

894.7 Sportsutstyr
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894.71 Fiskestenger, fiskekroker og annet 95.07
redskap for surefiske; fiskehåver,
sommerfuglhåver og liknende; lokke-
fugler (unntatt slike som horer
under undergruppe 896.5 eller vare-
post 898.29) og liknende jaktutstyr,
i.e.n.

894.72 Skoyter og rulleskøyter (herunder 	 9506.70
med påsittende støvler)

894.73 Ski (til bruk på snei) og annet 	 9506.11-
skiutstyr 	 9506.19

894.74 Vannski, surfingbrett, seilbrett og 9506.21,
annet utstyr for vannsport 9506.29

894.75 Golfutstyr 9506.31-
9506.39

894.76 Racketer for tennis, badminton 9506.51,
eller liknende, 	 med eller uteri' 9506.59
strenger

894.77 Hansker, vanter og votter, spesial- 4203.21
laget for sportsbruk

894.78 Apparater og utstyr for gymnastikk 9506.91
og friidrett

894.79 Sportsutstyr, 	 i.e.n. 9506.40,
9506.61-
9506.69,
9506.99

895 	 KONTORUTSTYR OG KONTORREKVISITA,
I.E.N.

895.1 Kontorutstyr og -rekvisita, av
uedelt metall

895.11 Arkiv- og kartotekskap, brevkurver, 8304.00
manuskriptholdere, penneskåler,
stempeloppsatser og liknende kontor-
eller skrivebordutstyr, av uedelt
metall (unntatt kontormøbler som
horer under gruppe 821)

895.12 Mekanismer av uedelt metall til 	 83.05
løsbladpermer eller brevmapper,
brevklemmer, hjørneklemmer, binders,
signalmerker til registre og
liknende kontorrekvisitter, av
uedelt metall, hefter i remser
(f.eks. til kontorbruk, møbel-
stopning, emballering) av uedelt
metall

895.2 Penner, blyanter og fyllepenner

895.21 Kulepenner; filtpenner og andre 	 9608.10-
penner med porøse spisser; fylle- 	 9608.60,
penner, stylografer og andre penner;9608.99
stensilpenner (styluspenner);
mekaniske blyanter; penneskaft,
blyantforlengere og liknende, deler
(herunder hetter og klips) til de
forannevnte varer (unntatt de som
hewer under varepost 895.22
eller 895.23

895.22 Pennesplitter og spisser til penne- 9608.91
splitter

895.23 Blyanter (unntatt blyanter som 	 96.09
hewer under varepost 895.21),
fargestifter, blyantstifter,
pasteller, tegnekull, skrive- eller
tegnekritt, samt skredderkritt

895.9 Annet kontorutstyr og -rekvisita

895.91 Skriveblekk, tusj og liknende (unn-
tatt trykksverte), også konsentrert 

3215.90

eller i fast form
895.92 Skrive- og tegnetavler, også med

	
9610.00

rammer
895.93 Signeter, dateringsstempler, num- 	 9611.00

meringsstempler og liknende (her-
under utstyr for trykking eller
preging av etiketter) bestemt til
bruk for hånd; trykkerisett for
hånd

895.94 Fargebånd til skrivemaskiner og
liknende fargebånd innsatt med
farge eller behandlet på annen
måte, slik at de gir avtrykk, også
på spoler eller i kassetter;
stempelputer med eller uten eske,
også uten farge

896 	 KUNSTVERKER, SAMLERGJENSTANDER OG
ANTIKVITETER

896.1 Malerier, tegninger og pasteller, 	 97.01
utfort helt for hånd, unntatt
tegninger som horer under varepost
892.82 og unntatt varer som er deko-
rert for hånd; collager (material-
bilder) og liknende

896.11 Malerier, tegninger og pasteller
896.12 Collager (materialbilder) og

liknende

896.2 Originale stikk, avtrykk og
litografier

896.3 Originale skulpturer og statuer,
uansett materiale

896.4 Frimerker, stempelmerker, post-
stempelmerker, førstedagsbrev,
frankerte brevkort, konvolutter og
liknende, brukte eller ubrukte,
som ikke er eller vil bli gyldige
i bestemmelseslandet

896.5 Samlinger og samlergjenstander av 	 9705.00
zoologisk, botanisk, mineralogisk,
anatomisk, historisk, arkeologisk,
paleontologisk, etnografisk eller
numismatisk interesse

896.6 Antikviteter som er mer enn 100 år 9706.00
gamle

897
	

SMYKKEVARER, GULL- OG SØLVSMEDVARER,
OG ANDRE VARER AV EDLE ELLER
UEDLE MATERIALER, I.E.N.

897.2 Uekte smykkevarer (bijouterivarer) 71.17

897.21
uedelt metall, også plettert med
Smykkevarer (bijouterivarer) av

edelt metall
Smykkevarer (bijouterivarer) av897.29
andre uedle materialer

Smykkevarer av gull, solv eller897.3
platinametaller (unntatt ur og ur-
kasser) og gull- og sølvsmedarbeider
(herunder smykkestener)

Smykkevarer og deler derav, av 	 71.13897.31
edelt metall eller metall over-
trukket med edelt metall (unntatt
ur og urkasser)
Gull- og sølvsmedarbeider og deler 71.14897.32
derav, av edelt metall eller metall
overtrukket med edelt metall
(unntatt varer som horer under
varepost 897.31)
Varer av natur- eller kulturperler 71.16897.33
eller av edle eller halvedle steiner
(naturlige, syntetiske eller
rekonstruerte)

897.4 Andre varer av edelt metall eller 	 71.15
av metall overtrukket med edelt
metall

897.41 Katalysatorer i form av trådduk
	

7115.10
eller gitter, av platina eller
av andre metaller innen samme
gruppe

96.12

9701.10
9701.90

9702.00

9703.00

9704.00

7117.11,
7117.19

7117.90
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897.49 Varer av edelt metall eller av
	

7115.90
metall overtrukket med edelt
metall, i.e.n.

898 	 MUSIKKINSTRUMENTER OG DELER OG TIL-
BEHØR DERTIL; GRAMMOFONPLATER, LYD-
BAND OG ANDRE LYDOPPTAK ELLER LIK-
NENDE INNSPILLINGER (UNNTATT VARER
SOM HORER UNDER GRUPPENE 763, 882
og 883)

898.1 Pianoer og andre strengeinstru-
menter

898.13 Pianoer (herunder automatiske 	 92.01
pianoer); cembalder og andre
strengeinstrumenter med klaviaIur

898.15 Andre strengeinstrumenter (f.eks. 	 92.02
gitarer, fioliner, harper)

898.2 Musikkinstrumenter (unntatt pianoer
og andre strengeinstrumenter)

898.21 Pipeorgler med klaviatur; harmonier 9203.00
og liknende instrumenter med
klaviatur og med frittsvingende
metalltunger

898.22 Trekkspill og liknende instru- 	 92.04
menter; munnspill

898.23 Andre blåseinstrumenter (f.eks. 	 92.05
klarinetter, trompeter, sekke-
piper)

898.24 Slaginstrumenter (f.eks. trommer, 	 9206.00
xylofoner, cymbaler, kastanjetter,
maracas)

898.25 Instrumenter med klaviatur (unntatt 9207.10
trekkspill), hvor lydene frem-
bringes eller må forsterkes elek-
trisk (f.eks. orgler)

898.26 Musikkinstrumenter, i.e.n., hvor 	 9207.90
lyden frembringes eller må for-
sterkes elektrisk (f.eks gitarer,
trekkspill)

898.29 Spilledåser, orkestrions, lire- 	 92.08
kasser, mekaniske sangfugler,
musikksager og andre musikkinstru-
menter, i.e.n., lokkepiper, alle
slags; signalfløyter, signalhorn og
andre signalinstrumenter som blåses
med munn

898.4 Magnetbånd for opptak av lyd eller
liknende opptak av andre fenomener

898.41 Magnetbånd for opptak av lyd eller 8523.11
liknende opptak av andre feno-
mener, med bredde høyst 4 mm

898.43 Magnetbånd for opptak av lyd eller 8523.12
liknende opptak av andre fenomener,
med bredde over 4 mm, men ikke
over 6,5 mm

898.45 Magnetbånd for opptak av lyd eller 8523.1::
liknende opptak av andre fenomener,
med bredde over 6,5 mm

898.5 Annet preparert, uinnspilt materiell
for opptak av lyd eller liknende
opptak av andre fenomener (unntatt
varer som hewer under gruppe 882)

898.51 Magnetiske plater
	

8523.20
898.59 Preparert uinnspilt materiell, 	 8523.90

Lean.

898.6 Magnetbånd, innspilt

898.61 Magnetbånd, innspilt, med bredde
	

8524.21
høyst 4 mm

898.65 Magnetbånd, innspilt, med bredde
	

8524.22

898.67 Magnetbånd, innspilt, med bredde
over 4 mm, men ikke over 6,5 mm

8524.23
over 6,5 mm

898.7 Plater, bånd og annet innspilt
materiel] (unntatt magnetbånd) med
lyd eller andre fenomener (herunder
matriser for fremstilling av grammo-
fonplater, men unntatt varer som
hører under gruppene 882 og 883)

8524.10898.71 Grammofonplater
8524.90898.79 Annet innspilt materiell, i.e.n.

898.9 Deler og tilbehør til musikkinstru- 92.09
menter (f.eks. mekanismer til
spilledåser og kort, plater og
ruller til mekaniske instrumenter);
metronomer, stemmegafler og stemme-
piper, alle slags

899 	 FORSKJELLIGE FERDIGVARER, I.E.N.

899.1 Stote eller utskårne varer, i.e.n.

899.11 Elfenbein, bein, skilpaddeskall,
horn, korall, perlemor og andre
animalske materialer til utskjæring,
bearbeidde, samt varer av disse
materialer (herunder stopte varer)

899.19 Vegetabilske eller mineralske
materialer til utskjæring, bear-
beidde, samt varer av disse materi-
aler; stopte eller utskårne varer av
voks, stearin, naturlige gummier,
naturlige harpikser, modellérmasse
og andre stopte eller utskårne varer,

bearbeidd, uherdet gelatin
(unntatt gelatin som hewer under
varepust 592.24) og varer av uherdet
gelatin

899.2 Kunstige blomster, lauvverk og
	

67.02
frukter samt deler derav; varer av
kunstige blomster, lauvverk eller
frukter

899.21 Kunstige blomster, lauvverk og
	

6702.10
frukter samt deler derav; varer
av kunstige blomster, lauvverk
eller frukter, av plast

899.29 Kunstige blomster, lauvverk og
	

6702.90
frukter samt deler derav; varer
av kunstige blomster, lauvverk
eller frukter; av andre materialer

899.3 Lys; fyrstikker, pyrofore lege-
ringer, brennbare preparater;
utstyr for røykere

899.31 Lys og liknende varer 	 3406.00
899.32 Fyrstikker, unntatt pyrotekniske 	 3605.00

artikler som lustier under under-
gruppe 593.3

899.33 Sigarettennere og andre tennere, 	 9613.10-
også mekaniske eller elektriske 	 9613.80

899.34 Flytende brensel og brennbare 	 3606.10
gasser i flytende form i beholdere,
av det slag som brukes ved fylling
av sigarettennere eller liknende
tennere, med rominnhold høyst
'100 cm 3

899.35 Deler og tilbehør til tennere, 	 9613.90
i.e.n., unntatt stifter og veker

899.36 Grovt tildannede blokker av tre 	 9614.10
eller rot, til fremstilling av
piper

899.37 Piper (herunder pipehoder); sigar- 9614.20,
og sigarettmunnstykker, samt deler 9614.90
dertil (unntatt varer som horer
under varepost 899.36)

899.39 Ferrocerium og andre pyrofore lege- 3606.90
ringer, uansett form; metaldehyd,
heksametylentetramin og liknende
stoffer til bruk som brensel
brensel på basis av alkohol, samt
liknende drennstoffpreparater, faste
eller i pastaform; harpiksfakler,
opptenningspreparater og liknende
varer

96.01

9602.00
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899.4 Paraplyer, parasoller, spaser-

stokker og liknende og deler dertil
899.41 Paraplyer og parasoller (herunder

	
66.01

stokkparaplyer, hageparasoller og
liknende)

899.42 Spaserstokker, sittestokker, 	 6602.00
sveper, ridepisker og liknende

899.49 Deler, utstyr og tilbehør til varer 66.03
som tower under varepost 899.41
eller 899.42

899.6 Ortopedisk utstyr, herunder 	 90.21
krykker, kirurgiske belter og brokk-
bind; skinner og annet utstyr for
behandling av bruddskader; kunstige
kroppsdeler; høreapparater og annet
utstyr som bares av eller på person
eller implanteres i kroppen for A
kompensere at defekt eller svekket

organ
Høreapparater (unntatt deler og
tilbehør)
Ortopedisk utstyr eller utstyr for
behandling av bruddskader
Kunstige tenner og liknende

Andre kunstige kroppsdeler
Pacemakere for stimulering av
hjertemuskiene (unntatt deler og
tilbehør)
Utstyr, i.e.n., som bæres av eller 9021.90
pl person eller implanteres i
kroppen for å kompensere et defekt
eller svekket organ

Kurvmakerarbeider og andre varer
fremstilt av flettematerialer,
i.e.n., koster, berster, maler-
ruller, naler og mopper

899.71 Kurvmakerarbeider og andre varer 	 46.02
fremstilt direkte av flettemateri-
aler eller av varer som hewer under
varepostene 899.73, 899.74 eller

A899.79i varer av luffa
899.72 Koster, berster, pensler og 	 96.03

liknende (herunder borster som
utgjer deler til mas%iner, apparater
eller kjøretøyer), mekaniske golv-
feleapparater uten motor, mopper og
fjærkoster; ferdige bindler til frem-
stilling av børster, koster og
pensler; malerputer og -ruller; naler
(unntatt glatteruller)

899.73 Fletninger og liknende produkter av 4601.10
flettemateeialer, også sammenfoyde
til band

899.74 Matter cg skjermbrett av vegeta- 	 4601.20
bglske materialer

399.79 fletninger og liknende produkter av 4601.91
fIettematerialer, i.e.n., parallel- 4601.99
lagte eller vevde, i form av plater
som cgså kan vare ferdige varer

Smaartik)er ol toalettsaker, i.e.n.;

899.89 Kammer, hårspenner og liknende;
hårnåler, krelnaler, krelspenner
og liknende (unntatt de som hewer
under undergruppe 775.8), og deler
dertil

96.15

899.9 Ferdigvarer, i.e.n.

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

899.92 Skinn og andre deler av fugler med 6701.00
fjær eller dun, fjær og deler derav
og dun samt varer av nevnte mate-
rialer (unntatt varer som hører
under varepost 291.95 og bearbeidde
fjærposer og -skaft)

899.94 Menneskehår, parallellagt med rot- 6703.00
endene i samme retning, tynnet,
bleiket eller bearbeidd på annen
måte; ull, andre dyrehår eller tek-
stilmaterialer, bearbeidd for
parykkmakerarbeid

899.95 Parykker, skjegg, øyenbryn, øyen- 	 67.04
vipper, fletter og liknende, av
menneske- eller dyrehår eller av
tekstilmaterialer; varer av men-
neskehår, i.e.n.

899.96 Fallskjermer (herunder styrbare 	 8804.00
fallskjermer og rotochutes (rote-
rende fallskjermer)); deler og til-
behør dertil

899.97 Termosflasker og andre vacuumiso- 	 9617.00
lerte beholdere, komplette; deler
dertil (unntatt glassbeholdere)

SEKTOR 9. VARER OG
TRANSAKSJONER IKKE GRUPPERT

ANDRE STEDER I SITC

HOVEDGRUPPE 91. POSTPAKKER IKKE
GRUPPERT ETTER ART

911 	 POSTPAKKER IKKE GRUPPERT ETTER ART

911.0 Postpakker ikke gruppert etter art

HOVEDGRUPPE 93. SPESIELLE TRANSAK-
SJONER OG VARER IKKE GRUPPERT ETTER
ART

931 	 SPESIELE TRANSAKSJONER OG VARER IKKE
GRUPPERT ETTER ART

931.0 Spesielle transaksjoner og varer
ikke gruppert etter art

HOVEDGRUPPE 96. MYNTER (UNNTATT
GULLMYNTER) SOM IKKE ER LOVLIG
BETALINGSMIDDEL

961 	 MYNTER (UNNTATT GULLMYNTER) SOM IKKE
ER LOVLIG BETALINGSMIDDEL

961.0 Mynter (unntatt gullmynter) som 	 7118.10
ikke er lovlig betalingsmiddel

HOVEDGRUPPE W. GULL, IKKE-MONETART
(UNNTATT MALKER OG KONSENTRATER)

971 	 GULL, IKKE-MONETÆRT (UNNTATT MALMER
OG KONSENTRATER)

971.0 Gull, ikke-monetært (unntatt malmer
og konsentrater)

899.61

899.63

899.65

899.66
899.67

899.69

899.7

9021.40

9021.11,
9021.19
9021.21,
9021.29
9021.30
9021.50

899.8

899.81
899.82

899.83

899.84

899.85

899.86
899.87

899.88

Håndsikter og håndsåld
Pudderkvaster og liknende til bruk
for kosmetikk- eller toalett-
preparater
Trykknapper og liknende og deler
dertil; knapper
Knappeformer og andre deler til
knapper; knappeemner

e1A ,..er

Deer til glIdelåser
Spreyteflakonger og liknende til
toAlettbruk, samt beslag dertil
Madellfigurer, utstillingsfigurer
og liknende; automatiske eller
andre bevegelige gjenstander for
e4edusutstilling

9604.00
9616.20

9606.10-
9606.29
9606.30

9607.11,
9607.19
9607.20
9616.10

9618.00

hAsikter, h ndsåld; modellfigurer
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971.01 Gull (herunder platinert gull), 	 7108.11-
ikke-monetært, ubearbeidd eller som 7108.13
halvfabrikat eller i pulverform

971.02 Uedelt metall eller solv, plettert 7109.00
med gull: ubearbeidd eller som
halvfabrikater

971.03 Oppsop og skrap, av gull (herunder 7112.10
metall plettert med gull men unntatt
oppsop med innhold av annet edelt
metall)

GULL, MONETÆRT
	

7108.20

II
	

GULLMYNTER OG GANGBAR MYNT
	

7118.90
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Standarder for norsk statistikk (SNS)
Standards for Norwegian Statistics (SNS)

I denne serien vil SSB samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir revidert. Til

nå foreligger:

Nr. i Kontoplanen i nasjonalregnskapet
2 Standard for næringsgruppering

4 Standard for kommuneklassifisering

5 Standard for inndeling etter sosioOkonomisk status
6 Klassifikasjon av sykdommer, skader og adsårsaker

7 Standard for utdanningsgruppering i offentlig

norsk statistikk
ss 	 8 Standard for handelsområder (opptrykk av nr. 3)

Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk sentralbyrås Handbeiker (SSH):

Nr. 38 	 Internasjonal standard for vare- 	 Andre publikasjoner i serien SSH:
gruppering i statistikken over
utenrikshandelen (SITC-Rev. 2)
	

Nr. 30 	 Loy, forskrifter og overenskomst om
folkeregistrering
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