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Vedlegg til høringsbrev - Tolltariffen 2014 
 
 
 
Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) har mottatt følgende innspill til tolltariffen 2014. 
 
 
Til de enkelte forslag 
 
1. Fjerning av varenummer med liten handel - Fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 
 
Bakgrunn for endringen 
I dialog med TAD, SSB og Norges Sjømatråd har det vært en gjennomgang av varenumre 
med liten handel under kapittel 3. Det foreslås å slå sammen varenumrene 03.02.8110 og 
03.02.8190 for hhv. pigghå og andre haifisker til ett varenummer. Det foreslås også å slå 
sammen varenummer 03.04.5201, 03.04.5202 og 03.04.5209 for hhv. stillehavslaks, 
atlanterhavslaks og donaulaks, samt ørret til ett varenummer. Under samme posisjon 
foreslås det å slette varenummer 03.04. 9907 for breiflabb. Varenummer 03.07.2909 foreslås 
slått sammen med varenummer 03.07.2901. 
 
Tabellen under viser handel i 2012 i hele kroner (tall mottatt fra SSB). 
 
 Varenummer Import Eksport 
Pigghå 03.02.8110 0 787 265 
Andre haifisker 03.02.8190 4 563 90 142 
    
Stillehavslaks, 
atlanterhavslaks og 
donaulaks 

03.04.5201 0 314 812 

Ørret 03.04.5202 0 4 364 
Annen 03.04.5209 23 878 0 
    
Breiflabb 03.04.9907 28 525 161 237 
    
Kamskjell, fryste 03.07.2901 12 809 196 1 390 838 
Kamskjell, f.eks i saltlake 03.07.2909 0 187 236 
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Endringene vil se slik ut: 

 
03.02 Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under  
 posisjon 03.04. 
 
 - annen fisk, unntatt lever, rogn og melke: 
 - - pigghå og andre haifisker : 
.8110 - - - pigghå (Squalus acanthias) 
.8190 - - - andre haifisker 
.8100 - - pigghå og andre haifisker 
 
03.04 Fiskefileter og annet fiskekjøtt (også opphakket), ferskt, kjølt eller fryst. 
  
 - annen, fersk eller kjølt: 
 - - laksefisk («salmonidae»): 
.5201 - - stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og 
Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho 
hucho) 

.5202 - - - ørret 

.5209 - - - annen 

.5200 - - laksefisk («salmonidae») 
 
 - ellers, fryst: 
 - - annet: 
.9907 - - - av breiflabb (Lophius spp.) 
.9909 - - - ellers 
 
 
03.07 Bløtdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede 

eller i saltlake; røykte bløtdyr, med eller uten skall, også varmrøykte; mel og 
pelleter av bløtdyr, egnet til menneskeføde.  

 
 - kamskjell, herunder harpeskjell og haneskjell, av slektene Pecten, Chlamys eller 

Placopecten: 
 - - ellers: 
.2901 - - - fryste 
.2909 - - - andre 
.2900 - - ellers 
 
Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de endrede eller 
slettede varenumrene. 
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Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
Endringene i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringene i tolltariffen vil ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser.  
 
Vurdering 
SSB er positive til de fremsatte forslag om fjerning og har ingen særskilte ønsker om 
ytterligere oppdelinger i tolltariffen for 2014. TAD støtter forslagene. 
 
 
2. Egne varenummer for jamsrøtter «til dyrefôr» og «ellers» - Fra Landbruks- og 

matdepartementet (LMD) 
 

I forbindelse med frihandelsforhandlingene med Panama fremsatte Panama krav om 
konsesjon for jamsrøtter under posisjon 07.14. LMD innrømmet i denne forbindelse en 
konsesjon for jamsrøtter som ikke skal benyttes til dyrefôr. LMD ber om at varenummer 
07.14.3000 splittes i 2 varenummer for henholdsvis «til dyrefôr» og «ellers». 
 
Endringen vil se slik ut: 
 
07.14  Manioka-, arrow- og salepprot, jordskokker, søtpoteter og liknende røtter og 
knoller med høyt stivelses- eller inulininnhold, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også 
oppdelte eller i form av pelleter; sagomark. 
 
.3000 - jamsrøtter (Dioscorea spp.) 
 - jamsrøtter (Dioscorea spp.): 
.3001 - - til dyrefôr 
.3009 - - ellers 
 
Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de endrede eller 
slettede varenumrene.   
  
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
Endringene i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringene i tolltariffen vil ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser.  
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Vurdering 
Toll- og avgiftsdirektoratet har i utgangspunktet ingen innvending mot å opprette eget 
varenummer i samsvar med forslaget, men undersøkelser som er foretatt viser at 
importen av produktet er svært lav totalt sett, og det er ikke identifisert noen innførsel fra 
Panama, eller av slike varer med opprinnelse i Panama. Det kjennes heller ikke til at 
jamsrøtter benyttes til dyrefôr.  
Direktoratet støtter derfor ikke forslaget, men foreslår at dette tas opp til ny vurdering når 
frihandelsavtalen har trådt i kraft, og at man overvåker innførselen av jamsrøtter med 
henblikk på en senere oppsplitting i tråd med forslaget. 
 
 
3.  Eget varenummer for osteerstatninger («analog ost») - Fra Statens landbruks-

forvaltning (SLF) 
 
SLF fremsatte forslag til nytt varenummer i tolltariffen for 2013 for analogost (det vil si 
produkter hvor melkebestanddeler er erstattet med vegetabilske bestanddeler). 
Bakgrunnen for forslaget var at SLF ville ha en oversikt over importen av disse varene 
fordi dette er essensielt for forvaltningen av prisutjevningsordningen for melk samt RÅK-
ordningen. Forslaget ble stilt i bero inntil endelig avgjørelse om klassifisering av slike 
produkter forelå i WCO (HS-komiteen). 
HS-komiteen har nå bestemt at disse produktene skal føres i posisjon 19.01. 
 
Endringen vil se slik ut: 
 
19.01 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, gryn, stivelse eller maltekstrakt, som ikke 

inneholder kakao eller inneholder mindre enn 40 vektprosent kakao, beregnet 
av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; næringsmidler 
av varer som hører under posisjonene 04.01 - 04.04, og som ikke inneholder 
kakao eller inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt 
fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 

 
- ellers: 
--- 
- - andre: 

.9091 - - - osteerstatninger (analogost), dvs. produkter på basis av melk der melkefett 
helt eller delvis er erstattet av plantefett (-oljer)  

.9098 - - - ellers 

.9099 - - andre 
  

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de endrede eller 
slettede varenummer. 
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Nærings- eller handelspolitiske konsekvenser 
Endringene i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 
 
Økonomiske eller administrative konsekvenser 
Endringene i tolltariffen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 
 
Vurdering 
Ved å opprette et eget varenummer for osteerstatninger vil man kunne unngå 
feilklassifisering. Direktoratet støtter forslaget. 
 
 
4. Eget varenummer for barnemat i posisjon 20.05 - Fra Statens landbruksforvaltning 

(SLF) 
 
Bakgrunn for endringen 
SLFs forslag til endringer i tolltariffen er begrunnet med behov for bedre statistikk, samt 
både forvaltningsmessige behov og kontrollbehov. Landbruks- og matdepartementet 
(LMD) støtter i sin helhet SLFs forslag. 
 
Det finnes ikke produksjon av barnemat i Norge. SLF gir tollnedsettelser for slike varer til 
et fast nivå. Det ønskes eget varenummer som gjør at SLF kan administrere tollsatsen, slik 
at importører ikke behøver søke om tollnedsettelse.  
 
Endringen vil se slik ut: 
 
20.05 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik 

eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06. 
 

 - - andre: 
 --- 
.9909 - - - ellers, herunder grønnsaksblandinger 
.9902 - - - barnemat i beholdere med netto innhold høyst 250 gram, unntatt 

homogeniserte grønnsaker som hører under varenummer 20.05.1000 
.9908 - - - ellers, herunder grønnsaksblandinger 
 
Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de slettede 
varenumrene.  
 
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
Endringen i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelsmessige konsekvenser 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringen i tolltariffen vil ikke ha økonomiske konsekvenser, men vil kunne føre til 
administrativ forenkling av tolladministreringen som kommer importører og SLF t til 
gode. 
 
Vurdering 
Det er allerede et eget varenummer 20.05.1000 for homogeniserte grønnsaker. Vare-
omfanget er definert i varenummernote 1 til kapittel 20 hvor det fastslås at varenummeret 
gjelder for fint homogeniserte næringsmidler av grønnsaker pakket for detaljsalg som 
barnemat eller til dietetisk bruk i beholdere med netto innhold høyst 250 gram. Dersom 
barnematen ikke tilfredsstiller kravene til homogenisering, vil slike produkter av 
grønnsaker som ikke er fint homogenisert i dag bli å føre i «sekkeposten» 20.05.9909 - - - 
ellers, herunder grønnsaksblandinger.  
 
For å unngå at barnemat som rettelig skal klassifiseres i varenummer 20.05.1000 feilaktig 
blir klassifisert under det nye foreslåtte varenummeret, har direktoratet foretatt en 
redaksjonell endring av teksten. Direktoratet har samtidig utformet en tekst som fastsetter 
hvilke pakninger varen kan foreligge i, slik at dette ikke kan bli grunnlag for tvister. 
Forslaget kan derfor, med direktoratets redaksjonelle endringer, aksepteres. 
 
 
5. Eget varenummer for salte agurker i posisjon 20.05 – Fra Statens landbruksforvaltning 

(SLF) 
 

Salte agurker til industrien som er konservert på annen måte enn med eddik, er etterspurt 
og kan etter søknad fra SLF få tollnedsettelse når produktet har klar smaksforskjell fra 
eddik. 
I 2012 ble det importert ca. 130 tonn salte agurker. Dette er en produksjon som kan 
utvikles i Norge og SLF ønsker å følge utviklingen av importen av denne type agurker. 
SLF ønsker eget varenummer slik at de kan administrere tollsatsen ned, slik at man ikke 
trenger å søke om tollnedsettelse. SLF ønsker nytt varenummer ut fra statistiske og 
administrative hensyn. 
Det foreslåtte varenummeret og tilhørende varenummertekst er:  
 
20.05 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik 

eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06. 
 - andre grønnsaker samt grønnsaksblandinger: 
 - - andre: 
.9902 - - - agurk (bare agurk) 
 
Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av det nye 
varenummeret.   
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Nærings- og handelspolitiske konsekvenser: 
Endringen i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser: 
Endringen i tolltariffen vil ikke ha økonomiske konsekvenser, men vil kunne føre til 
administrativ forenkling av tolladministreringen som kommer både importører og SLF til 
gode. 
 
Vurdering 
Grønnsaker, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i saltlake, i svovel-
syrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i 
den foreliggende tilstand, føres i posisjon 07.11. 
Salte agurker til industrielt bruk antas derfor å føres i posisjon 07.11 og ikke i posisjon 
20.05. Direktoratet støtter derfor ikke forslaget. 
 
 
6. Posisjon 20.09 - Appelsinsaft - Forslag til endring av eget tiltak 
 
Det er oppdaget en teknisk feil under oppdelingene for appelsinsaft i posisjon 20.09.  
Under oppdelingene for fryst appelsinsaft som ikke er tilsatt sukker, varenumrene 
20.09.1120 – 20.09.1199 finnes både varenummer 20.09.1130 og 20.09.1191.  
Førstnevnte varenummer har varebeskrivelsen «konsentrert», mens sistnevnte har 
betegnelsen «med en Brix-verdi over 67». Dersom en saft har en så høy Brix-verdi som 
over 67 er den å anse som konsentrert. Fryst konsentrert appelsinsaft som ikke er tilsatt 
sukker eller annet søtningsstoff, og heller ikke foreligger i emballasjer som med sitt 
innhold veier over 3 kg, kan derfor klassifiseres i to forskjellige varenummer. I tillegg er 
det tollforskjell da varenummeret for konsentrert saft er tollfritt, mens varenummeret for 
«saft med en Brix-verdi over 67» har en tollsats på 8 øre per kg. Forslaget innebærer en 
forenkling av tolltariffen. 
 
Forslaget innebærer i teorien at enkelte produkter vil kunne innføres mot en lavere 
tollsats enn i dag.  
 
Endringene vil se slik ut: 
 
20.09 Frukt- og grønnsaksafter (herunder druemost), ugjærede og ikke tilsatt alkohol, 

også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff. 
   
 - appelsinsaft: 
 - - fryst: 
 - - - ellers: 
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 - - - - annen: 
.1130 - - - - - med en Brix-verdi over 67 (konsentrert) 0 
.1190 - - - - - ellers: 0,08 
.1191 - - - - - - med en Brix-verdi over 67 0,08 
.1199 - - - - - - ellers 0 
 
Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de endrede 
varenumrene. 
 
Nærings- eller handelspolitiske konsekvenser 
Endringene i tolltariffen vil i teorien kunne få nærings- eller handelspolitiske 
konsekvenser. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Direktoratet antar at de som importerer slik saft allerede bruker varenummer 20.09.1130 
som har tollsats 0. Det antas at det ikke blir noen økonomiske eller administrative 
konsekvenser.   
 
Vurdering 
Endringen vil fjerne et overflødig og teknisk feilaktig varenummer og vil forenkle 
deklareringen av slike appelsinsafter.  
 
 
7. Nye oppdelinger når det gjelder kjemikalier som kan benyttes til å lage bomber - Fra 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
  
Justis- og beredskapsdepartementet har sluttet seg til EUs forordning 98/2013 som 
regulerer 15 stoffer som kan anvendes til fremstilling av hjemmelagde bomber. De 15 
stoffene og stoffblandinger som er omfattet av forordningen er delt i to vedlegg som 
følger: 

 
Forordning 98/2013 er et av tiltakene i EUs handlingsplan mot terror og den legger opp til 
et generelt forbud mot at privatpersoner skal kjøpe og bruke stoffer og stoffblandinger 
listet opp i vedlegg 1 til forordningen. Stoffene i begge vedleggene omfattes av en ordning 
med rapportering av mistenkelige transaksjoner. 
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Ikke alle stoffene i vedlegg 1 og 2 i forordningen har eget varenummer i tolltariffen.  
For å få bedre oversikt over handelen med disse stoffene ønsker DSB at hvert av stoffene i 
vedlegg 1 får eget varenummer med en oppdeling mht. konsentrasjon.  
Når det gjelder vedlegg 2 ønsker DSB eget varenummer for de stoffene som ikke har dette 
i dag. Egne varenummer for ammoniumnitrat med hensyn til konsentrasjon ble innført i 
tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2013. Kaliumnitrat, natriumnitrat og aceton er allerede 
spesifisert i tolltariffen på internasjonalt nivå (HS-nomenklaturen). 
 
Endringene vil se slik ut: 
 
28.08 
.0000  Salpetersyrer; nitrersyrer 
28.08 Salpetersyrer; nitrersyrer. 
.0001 - salpetersyre med innhold av mer enn 3 vektprosent salpetersyre 
.0009 - ellers 
 
28.29  Klorater og perklorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater.  
 - klorater: 
.1100 - - av natrium 
 - - av natrium: 
.1101 - - - klorater av natrium, med innhold av mer enn 40 vektprosent natriumklorat 
.1102 - - - perklorater av natrium, med innhold av mer enn 40 vektprosent natrium-

perklorat 
.1109 - - - ellers 
.1900 - - andre 
 - - andre: 
.1901 - - - klorater av kalium, med innhold av mer enn 40 vektprosent kaliumklorat 
.1902 - - - perklorater av kalium, med innhold av mer enn 40 vektprosent kaliumper-

klorat 
.1909 - - - ellers 
 
28.34 Nitritter; nitrater. 
 - nitrater: 
.2900 - - andre 
 - - andre: 
.2901 - - - av kalsium 
.2909 - - - ellers 
 
28.47 
.0000 Hydrogenperoksid, også i fast form i forbindelse med urea. 
28.47 Hydrogenperoksid, også i fast form i forbindelse med urea. 
.0001 - med innhold av mer enn 12 vektprosent hydrogenperoksid 
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.0009 - ellers 
 
29.04  Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av hydrokarboner, også halogenerte. 
 - derivater som bare inneholder nitro- eller nitrosogrupper: 
.2009 - - ellers 
.2002 - - nitrometan som inneholder mer enn 30 vektprosent nitrometan 
.2008 - - andre 
 
29.33  Heterosykliske forbindelser med bare nitrogen som heteroatom(er). 
 - forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert triazinring (også 

hydrogenert): 
.6900 - - andre 
 - - andre: 
.6901 - - - metenamin (heksamin) 
.6909 - - - ellers 
 
36.06  Ferrocerium og andre pyrofore legeringer, uansett form; brennbare preparater 

og produkter som beskrevet i note 2 til dette kapittel.  
.9000 - ellers 
 - ellers: 
.9001 - - inneholdende heksametylentetramin (heksamin) 
.9009 - - andre 
 
Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de nye 
oppdelingene. 
 
Nærings- eller handelspolitiske konsekvenser 
Endringene i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringene i tolltariffen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 
 
Vurdering  
Direktoratet støtter forslaget. 
 
 
8.  Egne varenummer for enkelte elektriske og elektroniske produkter i posisjonene 

90.19 og 95.06 - Fra Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) 
   
Posisjon 90.19 
Klif bruker tolltariffen i forbindelse med oppfølging av produsentansvarsordningen for 
EE-avfall.  
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Klif ønsker oppdeling for massasjebad som er store tunge EE-produkter, i posisjon 90.19 
for å skille disse fra andre kar og stamper uten elektriske komponenter.  
 
Endringen vil se slik ut: 
 
90.19 Mekano-terapeutisk utstyr; massasjeapparater; psykotekniske apparater; 

apparater for ozon-, surstoff- eller aerosolterapi samt apparater for kunstig 
åndedrett eller andre terapeutiske pusteapparater. 

.1000 - mekano-terapeutisk utstyr; massasjeapparater; psykotekniske apparater 
 - mekano-terapeutisk utstyr; massasjeapparater; psykotekniske apparater: 
.1001  - - massasjebad (boblebadekar)  
.1009  - - andre 
 
Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de nye 
oppdelingene. 
 
Nærings- eller handelspolitiske konsekvenser 
Endringene i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringene i tolltariffen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 
 
Vurdering 
I Kommentarer til HS-nomenklaturens posisjon 90.19 fremgår det at posisjonen omfatter 
boblebadekar. Disse boblebadekarene vil ha innebygget elektriske komponenter. Badekar 
og stamper uten elektriske komponenter klassifiseres etter hvilket materiale de er laget av 
(materialets beskaffenhet), ofte plast. Et eget varenummer under posisjon 90.19 vil for-
enkle tolldeklareringen av nevnte produkter. Da uttrykket «boblebadekar» er innarbeidet 
i Kommentarer til HS-nomenklaturen foreslår imidlertid direktoratet å benytte også dette 
som uttrykk, men i parentes. Direktoratet støtter forslaget. 
 
Posisjon 95.06 
Apparater for fysisk trening, som inngår i posisjon 95.06, omfatter utstyr til gymsaler, 
både med og uten elektriske, herunder elektroniske komponenter. Klif ønsker å kunne 
skille ut apparater som inneholder elektriske, herunder elektroniske komponenter i en 
egen oppdeling. Dette pga. produsentansvarsordningen for EE-avfall. 
 
Endringen vil se slik ut: 
 
95.06 Apparater og utstyr for alminnelig fysisk trening, gymnastikk, friidrett, annen 

sport (herunder bordtennis) eller utendørsspill, ikke nevnt eller innbefattet 
annet sted i dette kapittel; badebasseng og plaskebasseng.  
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- annet: 
.9100 - - apparater og utstyr for alminnelig fysisk trening, gymnastikk og friidrett 
 - - apparater og utstyr for alminnelig fysisk trening, gymnastikk og friidrett: 
.9101  - - - med innhold av elektriske komponenter 
.9109 - - - ellers 
 
Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de nye 
oppdelingene. 
 
Nærings- eller handelspolitiske konsekvenser 
Endringene i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringene i tolltariffen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 
 
Vurdering 
Direktoratet støtter forslaget. 
 


