
TILLEGG TIL VEDLEGG IV

TOLL OG AVGIFTER MED TILSVARENDE VIRKNING

HS-

nummer Varebeskrivelse Kategori
25
250100 Salt (herunder bordsalt og denaturert salt) og rent natriumklorid, også i vandig

oppløsning eller tilsatt midler for å hindre at det klumper seg og holder seg

frittrennende; sjøvann. A

250200 Urøstet svovelkis. A
250300 Svovel, alle slags, unntatt sublimert, utfelt eller kolloidalt svovel. A
2504 Naturlig grafitt.
250410 - i form av pulver eller flak A
250490 - annen A
2505 Naturlig sand, alle slags, også farget, unntatt metallholdig sand som hører under

kapittel 26.
250510 - kiselholdig sand og kvartssand A
250590 - annen B
2506 Kvarts (unntatt naturlig sand); kvartsitt, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt

ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller

plater.
250610 - kvarts A

- kvartsitt:
250621 -- ubearbeidd eller grovt bearbeidd A
250629 -- annen A
250700 Kaolin og annen kaolinholdig leire, også brent. A
2508 Annen leire (unntatt ekspandert leire som hører under posisjon 68.06),

andalusitt, cyanitt og sillimanitt, også brent; mulitt; chamotte- eller dinasjord.

250810 - bentonitt A
250820 - avfargende leire og valkejord (fullerjord, bleikjord) A
250830 - ildfast leire A
250840 - annen leire A
250850 - andalusitt, cyanitt og sillimanitt A
250860 - mulitt A
250870 - chamotte- eller dinasjord A
250900 Kritt. A
2510 Naturlige kalsiumfosfater, naturlige kalsiumaluminiumfosfater og fosfatholdig

kritt.
251010 - umalte B
251020 - malte B
2511 Naturlig bariumsulfat (tungspat, barytt), naturlig bariumkarbonat (witheritt), også

brent, unntatt bariumoksid som hører under posisjon 28.16.

251110 - naturlig bariumsulfat (tungspat, barytt) A
251120 - naturlig bariumkarbonat (witheritt) A
251200 Kiselholdig fossilmel (f.eks. kiselgur, trippel og diatoméjord) og liknende

kiselholdige jordarter, også brente, med en tilsynelatende spesifikk vekt av 1

eller mindre. A
2513 Pimpstein; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige

slipestoffer, også varmebehandlede.
- pimpstein:

251311 -- ubearbeidd eller i uregelmessige stykker, herunder knust pimpstein ("bimskies")
A

251319 -- annen A
251320 - smergel, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slipestoffer A
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251400 Skifer, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen måte i

kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater. A
2515 Marmor, travertin, ecaussin og annen kalkholdig monument- eller bygningsstein

med en tilsynelatende spesifikk vekt av minst 2,5 samt alabast, også grovt

bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller

rektangulære blokker eller plater.
- marmor og travertin:

251511 -- ubearbeidd eller grovt bearbeidd C
251512 -- bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker

eller plater C
251520 - ecaussin og annen kalkholdig monument- eller bygningsstein; alabast C
2516 Granitt, porfyr, basalt, sandstein og annen monument- eller bygningsstein, også

grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske

eller rektangulære blokker eller plater.
- granit:

251611 -- ubearbeidd eller grovt bearbeidd C
251612 -- bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker

eller plater C

- sandstein:
251621 -- ubearbeidd eller grovt bearbeidd C
251622 -- bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker

eller plater C
251690 - annen monument- eller bygningsstein C
2517 Småstein, grus og knust stein av det slag som vanligvis brukes som tilslag i

betong, til vegbygging, til jernbanebygging eller liknende, samt singel og flint,

også varmebehandlet; makadam av slagg eller liknende industrielle

avfallsprodukter, også med innhold av materialer som er nevnt i første del av

denne posisjon; tjæremakadam; korn, splinter og pulver av steinarter som hører

under posisjon 25.15 eller 25.16, også varmebehandlet.

251710 - småstein, grus og knust stein av det slag som vanligvis brukes som tilslag i betong, til
vegbygging, til jernbanebygging eller liknende, samt singel og flint, også
varmebehandlet A

251720 - makadam av slagg eller liknende industrielle avfallsprodukter, også med innhold av
materialer som er nevnt i underposisjon 2517.10 A

251730 - tjæremakadam A

- korn, splinter og pulver av steinarter som hører under posisjon 25.15 eller 25.16,
også varmebehandlet:

251741 -- av marmor A
251749 -- andre A
2518 Dolomitt, også brent eller sintret, herunder dolomitt som er grovt bearbeidd eller

bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære

blokker eller plater; stampemasser av dolomittblandinger.

251810 - dolomitt, ikke brent eller sintret A
251820 - brent eller sintret dolomitt A
251830 - stampemasser av dolomittblandinger A
2519 Naturlig magnesiumkarbonat (magnesitt); sammensmeltet magnesia; sintret

magnesia, også med innhold av små mengder andre oksider tilsatt før sintring;

annen magnesiumoksid, også i ren tilstand.
251910 - naturlig magnesiumkarbonat (magnesitt) A
251990 - ellers A
2520 Gipsstein; anhydritt; gips (som består av kalsinert gipsstein eller kalsiumsulfat),

også farget eller med små tilsetninger for regulering av herdingen.

252010 - gipsstein; anhydritt B
252020 - gipsstein; anhydritt A
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252100 Kalkstein til bruk som flussmiddel; kalkstein og annen kalkholdig stein av det

slag som vanligvis brukes til fremstilling av kalk eller sement. A
2522 Kalk, ulesket eller lesket samt hydraulisk kalk, unntatt kalsiumoksid og

kalsiumhydroksid som hører under posisjon 28.25.
252210 - ulesket kalk A
252220 - lesket kalk A
252230 - hydraulisk kalk A
2523 Portlandsement, aluminatsement, slaggsement, supersulfatsement og liknende

hydraulisk sement, også farget eller i form av klinker.

252310 - sementklinker C

- portlandsement:
252321 -- hvit sement, også kunstig farget C
252329 -- annen C
252330 - aluminatsement C
252390 - annen hydraulisk sement C
252400 Asbest. A
2525 Glimmer, herunder splittings; glimmeravfall.
252510 - ubearbeidd glimmer og glimmer kløyvd til plater, ark eller splittings A
252520 - glimmerpulver A
252530 - glimmeravfall A
2526 Naturlig steatitt, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på

annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater; talkum.

252610 - ikke knust eller pulverisert B
252620 - knust eller pulverisert A
2528 Naturlige borater og konsentrater derav (også brente), unntatt borater utfelt av

naturlige saltoppløsninger; naturlig borsyre med innhold av høyst 85

vektprosent H3BO3, beregnet av tørrstoffet.
252810 - naturlige natriumborater og konsentrater derav (også brente) A
252890 - ellers A
2529 Feltspat; leucitt; nefelin og nefelinsyenitt; flusspat.
252910 - feltspat A

- flusspat:
252921 -- med innhold av høyst 97 vektprosent kalsiumfluorid A
252922 -- med innhold av mer enn 97 vektprosent kalsiumfluorid A
252930 - leucitt; nefelin og nefelinsyenitt A
2530 Mineralske stoffer ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
253010 - vermikulitt, perlitt og kloritter, uekspanderte A
253020 - kieseritt, epsomitt (naturlige magnesiumsulfater) A
253090 - andre A
26

2601 Jernmalm, også konsentrert, herunder røstet svovelkis (kisavbrann).

- jernmalm, også konsentrert, unntatt røstet svovelkis (kisavbrann):
260111 -- ikke agglomerert A
260112 -- agglomerert A
260120 - røstet svovelkis (kisavbrann) A
260200 Manganmalm, også konsentrert, herunder jernholdig manganmalm, også

konsentrert, med innhold av minst 20 vektprosent mangan beregnet av

tørrstoffet. A
260300 Kobbermalm, også konsentrert. A
260400 Nikkelmalm, også konsentrert. A
260500 Koboltmalm, også konsentrert. A
260600 Aluminiummalm (bauxitt), også konsentrert. A
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260700 Blymalm, også konsentrert. A
260800 Sinkmalm, også konsentrert. A
260900 Tinnmalm, også konsentrert. A
261000 Krommalm, også konsentrert. A
261100 Wolframmalm, også konsentrert. A
261200 Uran- og toriummalm, også konsentrerte.
261210 - uranmalm, også konsentrert A
261220 - toriummalm, også konsentrert A
2613 Molybdenmalm, også konsentrert.
261310 - røstet A
261390 - annen A
261400 Titanmalm, også konsentrert. A
2615 Niob-, tantal-, vanadium- eller zirkoniummalm, også konsentrerte.
261510 - zirkoniummalm, også konsentrert A
261590 - annen A
2616 Malm for utvinning av edle metaller, også konsentrert.
261610 - sølvmalm, også konsentrert A
261690 - annen A
2617 Annen malm, også konsentrert.
261710 - antimonmalm, også konsentrert A
261790 - annen A
261800 Granulert slagg (slaggsand) fra fremstillingen av jern eller stål. A
261900 Slagg (unntatt granulert slagg), glødeskall og annet avfall fra fremstillingen av

jern eller stål. A
2620 Aske og reststoffer (unntatt de fra fremstillingen av jern eller stål) som

inneholder arsenikk, metaller eller deres forbindelser.
- som hovedsakelig inneholder sink:

262011 -- hardsink A
262019 -- andre A

- som hovedsakelig inneholder bly
262021 -- slam av blyholdig bensin og slam av sammensatte blyholdige antibankemidler A
262029 -- ellers A
262030 - som hovedsakelig inneholder kobber A
262040 - som hovedsakelig inneholder aluminium A
262060 - som inneholder arsenikk, kvikksølv, thallium eller deres forbindelser, av det slag som

brukes til utvinning av arsenikk eller nevnte metaller eller for fremstilling av deres
kjemiske forbindelser A

262091 - inneholdende antimon, beryllium, kadmium, krom eller blandinger derav A
262099 - ellers A
2621 Annet slagg og annen aske, herunder tangaske (kelp); aske og reststoffer fra

forbrenning av kommunalt avfall.
262110 - aske og reststoffer fra forbrenning av kommunalt avfall A
262190 - ellers A
27

2701 Steinkull; briketter og liknende fast brensel fremstilt av steinkull.

- steinkull, også pulverisert, men ikke agglomerert:
270111 -- antrasitt A
270112 -- bituminøst steinkull A
270119 -- annet steinkull A
270120 - briketter og liknende fast brensel fremstilt av steinkull A
2702 Brunkull, også agglomerert, unntatt gagat (jett).
270210 - brunkull, også pulverisert, men ikke agglomerert A
270220 - agglomerert brunkull A
270300 Torv (herunder torvstrø), også agglomerert. A
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270400 Koks og halvkoks av steinkull, brunkull eller torv, også agglomerert; retortkull.

C
270500 Lysgass, vanngass, generatorgass og liknende gasser, unntatt jordoljegasser og

andre gassformige hydrokarboner. B
270600 Steinkull-, brunkull- og torvtjære samt annen mineralsk tjære, også dehydrert

eller delvis destillert, herunder rekonstituert tjære. C
2707 Oljer og andre destillasjonsprodukter av høytemperaturtjære av steinkull;

liknende produkter, hvor vekten av de aromatiske bestanddeler overstiger vekten

av de ikke-aromatiske bestanddeler.
270710 - benzol (benzen) B
270720 - toluol (toluen) B
270730 - xylol (xylener) C
270740 - naftalen (naftalin) C
270750 - andre aromatiske blandinger av hydrokarboner hvor 65 volumprosent eller mer

(herunder tap) har destillert over ved 250 °C etter ASTM D 86 metoden B
270760 - fenoler B

- ellers:
270791 -- kreosotoljer B
270799 -- andre B
2708 Bek og bekkoks fremstilt av steinkulltjære eller annen mineralsk tjære.
270810 - bek B
270820 - bekkoks B
270900 Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, rå. A
2710 Oljer utvunnet av jordolje eller av bituminøse mineraler, unntatt råoljer;

produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted, som inneholder minst 70

vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler, og med disse

oljer som basis for produktene; spilloljer.

- oljer utvunnet av jordolje eller av oljer utvunnet av bituminøse mineraler, unntatt
råoljer; produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted, som inneholder minst 70
vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler, og med disse oljer
som basis for produktene, andre enn spilloljer:
-- lette oljer og produkter derav:

27101110 --- delvis raffinert eller destillert (rå, av handelskvalitet) lettbensin, herunder slike for
luftfartøyer, jetbensin, white spirit, parafin, herunder dieselolje, fyringsolje (tung
fyringsolje) C

27101190 --- andre C

--- ellers:
27101910 --- delvis raffinert eller destillert (rå, av handelskvalitet) lettbensin, dieselolje,

fyringsolje (tung fyringsolje), transformatorolje C
27101990 --- andre C

- spilloljer:
271091 -- som inneholder polyklorerte bifenyler (PCB), polyklorerte terfenyler (PCT) eller

polybromerte bifenyler (PBB) B
271099 -- ellers B
2711 Jordoljegasser og andre gassformige hydrokarboner.

- gjort flytende:
271111 -- naturgass A
271112 -- propan A
271113 -- butan A

-- etylen, propylen, butylen og butadien:
27111410 --- propylen A
27111490 --- ellers A
271119 -- andre A

- i gassform:
271121 -- naturgass A
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271129 -- andre A
2712 Vaselin; parafinvoks, mikrokrystallinsk jordoljevoks, "slack wax", ozokeritt,

montanvoks, torvvoks og annen mineralsk voks samt liknende produkter

fremstilt syntetisk eller på annen måte, også farget.

271210 - vaselin A
271220 - parafinvoks som inneholder mindre enn 0,75 vektprosent olje A
271290 - annen A
2713 Petrolkoks, jordoljebitumen og andre reststoffer fra jordolje eller fra oljer

utvunnet av bituminøse mineraler.
- petrolkoks:

271311 -- ubrent A
271312 -- brent A
271320 - jordoljebitumen A
271390 - andre reststoffer fra jordolje eller fra oljer utvunnet av bituminøse mineraler A
2714 Naturlig bitumen og naturasfalt; bituminøs skifer eller oljeskifer samt tjæresand;

asfaltitter og asfaltholdige bergarter.
271410 - bituminøs skifer eller oljeskifer samt tjæresand A
271490 - ellers A
271500 Bituminøse blandinger på basis av naturasfalt, naturlig bitumen, jordoljebitumen,

mineralsk tjære eller mineraltjærebek (f.eks. bituminøs mastiks, "cutbacks").
A

271600 Elektrisk energi. A
28

I. KJEMISKE GRUNNSTOFFER
2801 Fluor, klor, brom og jod.
280110 - klor C
280120 - jod A
280130 - fluor; brom A
280200 Svovel, sublimert eller utfelt; kolloidalt svovel. A
280300 Karbon ("Carbon black" og andre former av karbon som ikke er nevnt eller

innbefattet annet sted). B
2804 Hydrogen, edelgasser og andre ikke-metaller.
280410 - hydrogen B

- edelgasser:
280421 -- argon A
280429 -- andre A
280430 - nitrogen B
280440 - oksygen B
280450 - bor; tellur A

- silisium:
280461 -- med innhold av minst 99,99 vektprosent silisium A
280469 -- annet A
280470 - fosfor A
280480 - arsen A
280490 - selen A
2805 Alkalimetaller eller jordalkalimetaller; sjeldne jordmetaller, scandium og yttrium,

også blandede eller legerte innbyrdes; kvikksølv.
- alkalimetaller eller jordalkalimetaller:

280511 -- natrium A
280512 -- kalsium A
280519 -- andre A
280530 - sjeldne jordmetaller, scandium og yttrium, også blandede eller legerte innbyrdes A
280540 - kvikksølv A
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II. UORGANISKE SYRER OG UORGANISKE OKSYGEN-FORBINDELSER AV IKKE-
METALLER

2806 Hydrogenklorid (saltsyre); klorosvovelsyre.
280610 - hydrogenklorid (saltsyre) B
280620 - klorosvovelsyre B
280700 Svovelsyre; oleum. C
280800 Salpetersyre; nitrersyrer. C
2809 Difosforpentoksid; fosforsyre; polyfosforsyrer, også ikke kjemisk definerte.
280910 - difosforpentoksid A
280920 - fosforsyre og polyfosforsyrer A
281000 Boroksider; borsyrer. A
2811 Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oksygenforbindelser av ikke-

metaller.

- andre uorganiske syrer:
281111 -- hydrogenfluorid (flussyre) B
281119 -- andre B

- andre uorganiske oksygenforbindelser av ikke-metaller:
281121 -- karbondioksid B
281122 -- silisiumdioksid B
281123 -- svoveldioksid B
281129 -- andre B

III. HALOGEN- ELLER SVOVELFORBINDELSER AV IKKE-METALLER
2812 Halogenider og oksidhalogenider av ikke-metaller.
281210 - klorider og oksidklorider A
281290 - andre A
2813 Sulfider av ikke-metaller; kommersiell fosfortrisulfid.
281310 - karbondisulfid A
281390 - andre A

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

2814 Ammoniakk, vannfri eller i vandig oppløsning.
281410 - vannfri ammoniakk A
281420 - ammoniakk i vandig oppløsning A
2815 Natriumhydroksid (kaustisk soda); kaliumhydroksid (kaustisk kali); natrium- og

kaliumperoksid.
- natriumhydroksid (kaustisk soda):

281511 -- i fast form B
281512 -- oppløst i vann (natronlut) B
281520 - kaliumhydroksid (kaustisk kali) A
281530 - natrium- og kaliumperoksid A
2816 Hydroksid og peroksid av magnesium; oksider, hydroksider og peroksider av

strontium eller barium.
281610 - hydroksid og peroksid av magnesium A
281640 - oksid, hydroksid og peroksid av strontium eller barium A
281700 Sinkoksid; sinkperoksid. A
2818 Kunstig korund, også ikke kjemisk definert; aluminiumoksid;

aluminiumhydroksid.
281810 - kunstig korund, også ikke kjemisk definert A
281820 - aluminiumoksid, unntatt kunstig korund A
281830 - aluminiumhydroksid A
2819 Kromoksider og kromhydroksider.
281910 - kromtrioksid A
281990 - andre A
2820 Manganoksider.
282010 - mangandioksid A
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282090 - andre A
2821 Jernoksider og jernhydroksider; jordfarger som inneholder minst 70 vektprosent

bundet jern beregnet som Fe2O3.
282110 - jernoksider og jernhydroksider A
282120 - jordfarger A
282200 Koboltoksider og kobolthydroksider; kommersielle koboltoksider. A
282300 Titanoksider. A
2824 Blyoksider; blymønje og oransjemønje.
282410 - blymonoksid (litharge, massicot, blyglette) B
282420 - blymønje og oransjemønje B
282490 - andre B
2825 Hydrazin og hydroksylamin samt deres uorganiske salter; andre uorganiske

baser; andre metalloksider, metallhydroksider og metallperoksider.

282510 - hydrazin og hydroksylamin samt deres uorganiske salter A
282520 - litiumoksid og litiumhydroksid A
282530 - vanadiumoksider og vanadiumhydroksider A
282540 - nikkeloksider og nikkelhydroksider A
282550 - kobberoksider og kobberhydroksider A
282560 - germaniumoksider og zirkoniumdioksid A
282570 - molybdenoksider og molybdenhydroksider A
282580 - antimonoksider A
282590 - andre A

V. SALTER OG PEROKSYSALTER AV UORGANISKE SYRER OG METALLER
2826 Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorsalter.

- fluorider:
282611 -- av ammonium eller natrium A
282612 -- av aluminium A
282619 -- ellers A
282620 - fluorosilikater av natrium eller kalium A
282630 - natriumheksafluoroaluminat (syntetisk kryolitt) A
282690 - andre A
2827 Klorider, oksidklorider og hydroksidklorider; bromider og oksidbromider; jodider

og oksidjodider.
282710 - ammoniumklorid (salmiakk) A
282720 - kalsiumklorid A

- andre klorider:
282731 -- av magnesium A
282732 -- av aluminium A
282733 -- av jern A
282734 -- av kobolt A
282735 -- av nikkel A
282736 -- av sink A
282739 -- andre A

- oksidklorider og hydroksidklorider:
282741 -- av kobber A
282749 -- andre A

- bromider og oksidbromider:
282751 -- bromider av natrium eller kalium A
282759 -- andre A
282760 - jodider og oksidjodider A
2828 Hypokloritter; kommersielt kalsiumhypokloritt; kloritter; hypobromitter.
282810 - kommersielt kalsiumhypokloritt og andre kalsiumhypokloritter B
282890 - andre A
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2829 Klorater og perklorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater.

- klorater:
282911 -- av natrium A
282919 -- andre A
282990 - andre A
2830 Sulfider; polysulfider, også ikke kjemisk definerte.
283010 - natriumsulfider A
283020 - sinksulfid A
283030 - kadmiumsulfid A
283090 - andre A
2831 Ditionitter og sulfoksylater.
283110 - av natrium A
283190 - andre A
2832 Sulfitter; tiosulfater.
283210 - natriumsulfitter A
283220 - andre sulfitter A
283230 - tiosulfater A
2833 Sulfater; aluner; peroksosulfater (persulfater).

- natriumsulfater:
283311 -- dinatriumsulfat B
283319 -- andre B

- andre sulfater:
283321 -- av magnesium A
283322 -- av aluminium A
283323 -- av krom A
283324 -- av nikkel A
283325 -- av kobber A
283326 -- av sink A
283327 -- av barium A
283329 -- andre A
283330 - aluner A
283340 - peroksosulfater (persulfater) A
2834 Nitritter; nitrater.
283410 - nitritter A

- nitrater:
283421 -- av kalium A
283429 -- andre A
2835 Fosfinater (hypofosfitter), fosfonater (fosfitter) og fosfater; polyfosfater, også

ikke kjemisk definerte.
283510 - fosfinater (hypofosfitter) og fosfonater (fosfitter) A

- fosfater:
283522 -- av mono- eller dinatrium A
283523 -- av trinatrium A
283524 -- av kalium A
283525 -- kalsiumhydrogenortofosfat (dikalsiumfosfat) A
283526 -- andre kalsiumfosfater A
283529 -- andre A

- polyfosfater:
283531 -- natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat) A
283539 -- andre A
2836 Karbonater; peroksokarbonater (perkarbonater); kommersielt

ammoniumkarbonat som inneholder ammoniumkarbamat.
283610 - kommersielt ammoniumkarbonat og andre ammoniumkarbonater A
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- dinatriumkarbonat (soda):
28362010 --- til farmasøytisk bruk A
28362090 --- ellers B

- natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)
28363010 --- til farmasøytisk bruk A
28363090 --- ellers B
283640 - kaliumkarbonater A
283650 - kalsiumkarbonat A
283660 - bariumkarbonat A
283670 - blykarbonater A

- andre:
283691 -- litiumkarbonater A
283692 -- strontiumkarbonat A
283699 -- andre A
2837 Cyanider, oksidcyanider og komplekse cyanider.

- cyanider og oksidcyanider:
283711 -- av natrium A
283719 -- andre A
283720 - komplekse cyanider A
283800 Fulminater, cyanater og tiocyanater. A
2839 Silikater; kommersielle alkalimetallsilikater.

- av natrium:
283911 -- natriummetasilikater A
283919 -- andre A
283920 - av kalium A
283990 - andre A
2840 Borater; peroksoborater (perborater).

- dinatriumtetraborat (renset boraks):
284011 -- vannfri A
284019 -- ellers A
284020 - andre borater A
284030 - peroksoborater (perborater) A
2841 Salter av metalloksidsyrer eller metallperoksidsyrer.
284110 - aluminater A
284120 - kromater av sink eller bly A
284130 - natriumdikromat A
284150 - andre kromater og dikromater; peroksykromater A

- manganitter, manganater og permanganater:
284161 -- kaliumpermanganat A
284169 -- ellers A
284170 - molybdater A
284180 - wolframater A
284190 - andre A
2842 Andre salter av uorganiske syrer eller peroksosyrer (herunder

aluminiumsilikater, også ikke kjemisk definerte), unntatt azider.
284210 - doble eller komplekse silikater, herunder aluminiumsilikater, også ikke kjemisk

definerte A
284290 - andre A

VI. DIVERSE
2843 Kolloidale, edle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser av edle

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

284310 - kolloidale, edle metaller A

- sølvforbindelser:
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284321 -- sølvnitrat A
284329 -- andre A
284330 - gullforbindelser A
284390 - andre forbindelser; amalgamer A
2844 Radioaktive, kjemiske grunnstoffer og radioaktive isotoper (herunder spaltbare

og fertile, kjemiske grunnstoffer og isotoper) samt deres forbindelser;

blandinger og reststoffer som inneholder disse produkter.
284410 - naturlig uran og dets forbindelser; legeringer, dispersjoner (herunder cermeter),

keramiske produkter samt blandinger som inneholder naturlig uran eller forbindelser av
naturlig uran A

284420 - uran anriket på U 235 og dets forbindelser; plutonium og dets forbindelser;
legeringer, dispersjoner (herunder cermeter), keramiske produkter samt blandinger
som inneholder uran anriket på U 235, plutonium eller forbindelser av disse produkter A

284430 - uran avsvekket på U 235 og dets forbindelser; thorium og dets forbindelser;
legeringer, dispersjoner (herunder cermeter), keramiske produkter samt blandinger
som inneholder uran avsvekket på U 235, thorium eller forbindelser av disse produkter

A
284440 - radioaktive grunnstoffer og isotoper og forbindelser som ikke er nevnt under

varenummer 28.44.1000, 28.44.2000 eller 28.44.3000; legeringer, dispersjoner
(herunder cermeter), keramiske produkter samt blandinger som inneholder disse
grunnstoffer, isotoper eller forbindelser; radioaktive reststoffer A

284450 - brukte (bestrålte) brenselelementer fra kjernereaktorer. A
2845 Isotoper som ikke hører under posisjon 28.44; uorganiske eller organiske

forbindelser av slike isotoper, også om de ikke er kjemisk definerte.
284510 - tungtvann (deuteriumoksid) A
284590 - andre A
2846 Uorganiske eller organiske forbindelser av sjeldne jordmetaller, av yttrium eller

av scandium eller av blandinger av disse metaller.
284610 - ceriumforbindelser A
284690 - andre A
284700 Hydrogenperoksid, også i fast form i forbindelse med urea. A
284800 Fosfider, unntatt ferrofosfor, også om de ikke er kjemisk definerte. A
2849 Karbider, også om de ikke er kjemisk definerte.
284910 - av kalsium A
284920 - av silisium A
284990 - andre A
285000 Hydrider, nitrider, azider, silisider og borider, også om de ikke er kjemisk

definerte, unntatt forbindelser som også er karbider som hører under posisjon

28.49. A
285100 Andre uorganiske forbindelser (herunder destillert vann, vann for måling av

elektrisk ledningsevne og vann av liknende renhet); flytende luft (også om

edelgassene er fjernet); komprimert luft; amalgamer, unntatt amalgamer av edle

metaller. A
29

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

2901 Asykliske hydrokarboner.
290110 - mettede A

- umettede:
290121 -- etylen A
290122 -- propen (propylen) A
290123 -- buten (butylen) og isomerer derav A
290124 -- buta-1,3-dien og isopren A
290129 -- andre A
2902 Sykliske hydrokarboner.
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- syklaner, syklener og sykloterpener:
290211 -- sykloheksan A
290219 -- andre A
290220 - benzen B
290230 - toluen A

- xylener:
290241 -- o-xylen A
290242 -- m-xylen A
290243 -- p-xylen A
290244 -- blandede xylenisomerer A
290250 - styren A
290260 - etylbenzen A
290270 - kumen A

- andre:
29029010 --- naftalen B
29029090 --- ellers A
2903 Halogenderivater av hydrokarboner.

- mettede klorderivater av asykliske hydrokarboner:
290311 -- klormetan (metylklorid) og kloretan (etylklorid) A
290312 -- diklormetan (metylenklorid) A
290313 -- kloroform (triklormetan) A
290314 -- karbontetraklorid A
290315 -- 1,2-dikloretan (etylendiklorid) A
290319 -- andre A

- umettede klorderivater av asykliske hydrokarboner:
290321 -- vinylklorid (kloretylen) A
290322 -- trikloretylen (trikloreten, TRI) A
290323 -- tetrakloretylen (perkloretylen) (tetrakloreten, PER) A
290329 -- andre A
290330 - fluor-, brom- eller jodderivater av asykliske hydrokarboner A

- halogenderivater av asykliske hydrokarboner med innhold av minst to forskjellige
halogener:

290341 -- triklorfluormetan A
290342 -- diklordifluormetan A
290343 -- triklortrifluoretaner A
290344 -- diklortetrafluoretaner og klorpentafluoretan A
290345 -- andre derivater som bare er perhalogenerte med fluor og klor A
290346 -- bromklordifluormetan, bromtrifluormetan og dibromtetrafluoretaner A
290347 -- andre perhalogenerte derivater A
290349 -- andre A

- halogenderivater av sykloalkaner, sykloalkener eller sykloterpener:
290351 -- 1, 2, 3, 4, 5, 6 - heksaklorsykloheksan A
290359 -- andre A

- halogenderivater av aromatiske hydrokarboner:
290361 -- klorbenzen, o-diklorbenzen og p-diklorbenzen A
290362 -- heksaklorbenzen og DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis (pklorfenyl)etan) A
290369 -- andre A
2904 Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av hydrokarboner, også halogenerte.
290410 - derivater som bare inneholder sulfogrupper, deres salter og etylestere A
290420 - derivater som bare inneholder nitro- eller nitrosogrupper A
290490 - andre A

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

2905 Asykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitroeller nitrosoderivater.
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- mettede, enverdige alkoholer:
290511 -- metanol (metylalkohol) A
290512 -- propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol(isopropylalkohol): A
290513 -- butan-1-ol (n - butylalkohol) A
290514 -- andre butanoler A
290515 -- pentanol (amylalkohol) og isomerer derav A
290516 -- oktanol (oktylalkohol) og isomerer derav A
290517 -- dodekan-1-ol (laurylalkohol), heksadekan- 1-ol (cetylalkohol) og oktadekan-1-ol

(stearylalkohol) A
290519 -- andre A

- umettede, enverdige alkoholer:
290522 -- asykliske terpenalkoholer A
290529 -- andre A

- toverdige alkoholer:
290531 -- etylenglykol (etandiol) A
290532 -- propylenglykol (propan-1,2-diol) A
290539 -- andre A

- andre flerverdige alkoholer:
290541 -- 2-etyl-2 (hydroksymetyl)propan-1,3-diol (trimetylolpropan) A
290542 -- pentaerytritol A
290549 -- andre A

- halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av asykliske alkoholer:

290551 -- etklorvynol (INN) A

290559 -- andre A
2906 Sykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

- sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske:
290611 -- mentol A
290612 -- sykloheksanol, metylsykloheksanoler og dimetylsykloheksanoler A
290613 -- steroler og inositoler A
290614 -- terpineoler A
290619 -- andre A

- aromatiske:
290621 -- benzylalkohol A
290629 -- andre A

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

2907 Fenoler; fenolalkoholer.

- enverdige fenoler:
290711 --fenol (hydroksybenzen) og dens salter A
290712 -- kresoler og deres salter A
290713 -- oktylfenol, nonylfenol og deres isomerer; salter derav A
290714 -- xylenoler og deres salter A
290715 -- naftoler og deres salter A
290719 -- andre A

- flerverdige fenoler; fenolalkoholer:
290721 -- resorcinol og dens salter A
290722 -- hydrokinon (kinol) og dens salter A
290723 -- 4,4'-isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) og dens salter A
290729 -- andre A
2908 Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av fenoler eller fenolalkoholer.

290810 - derivater som bare inneholder halogensubstituenter og deres salter A
290820 - derivater som bare inneholder sulfogrupper, deres salter og estere A
290890 - andre A
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IV. ETERE, ALKOHOLPEROKSIDER, ETERPEROKSIDER, KETONPEROKSIDER,
EPOKSIDER MED 3-LEDDET RING,

ACETALER OG HEMIACETALER, SAMT DERES HALOGEN-, SULFO-, NITRO-
ELLER NITROSODERIVATER

2909 Etere, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoksider,

eterperoksider, ketonperoksider (også om de ikke er kjemisk definerte), og deres

halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

- asykliske etere og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater:
290911 -- dietyleter A
290919 -- andre A
290920 - sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske etere og deres halogen-, sulfo-,

nitro- eller nitrosoderivater A
290930 - aromatiske etere og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater A

- eteralkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater:
290941 -- 2,2' -oksidietanol (dietylenglykol, digol) A
290942 -- monometyletere av etylenglykol eller av dietylenglykol A
290943 -- monobutyletere av etylenglykol eller av dietylenglykol A
290944 -- andre monoalkyletere av etylenglykol eller av dietylenglykol A
290949 -- andre A
290950 - eterfenoler, eteralkoholfenoler og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater A
290960 - alkoholperoksider, eterperoksider, ketonperoksider og deres halogen-, sulfo-, nitro-

eller nitrosoderivater A
2910 Epoksider, epoksyalkoholer, epoksyfenoler og epoksyetere med 3-leddet ring,

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

291010 - oksiran (etylenoksid) A
291020 - metyloksiran (propylenoksid) A
291030 - 1-klor-2,3-epoksypropan (epiklorhydrin) A
291090 - andre A
291100 Acetaler og hemiacetaler, også med annen oksygenfunksjon, samt deres

halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater. A

V. FORBINDELSER MED ALDEHYDEFUNKSJON
2912 Aldehyder, også med annen oksygenfunksjon; sykliske polymerer av aldehyder;

paraformaldehyd.
- asykliske aldehyder uten annen oksygenfunksjon:

291211 -- metanal (formaldehyd) A
291212 -- etanal (acetaldehyd) A
291213 -- butanal (butyraldehyd, normal isomer) A
291219 -- andre A

- sykliske aldehyder uten annen oksygenfunksjon:
291221 -- benzaldehyd A
291229 -- andre A
291230 - aldehydalkoholer A

- aldehydetere, aldehydfenoler og aldehyder med annen oksygenfunksjon:
291241 -- vanillin (4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd) A
291242 -- etylvanillin (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd) A
291249 -- andre A
291250 - sykliske polymerer av aldehyder A
291260 - paraformaldehyd A
2913 Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av produkter som hører under

posisjon 29.12. A

VI. FORBINDELSER MED KETON- ELLER KINONFUNKSJON
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2914 Ketoner og kinoner, også med annen oksygenfunksjon,

samt deres halogen-, sulfo-, nitro- eller

nitrosoderivater.
- asykliske ketoner uten annen oksygenfunksjon:

291411 -- aceton A
291412 -- butanon (metyletylketon) A
291413 -- 4-metylpentan-2-on (metylisobutylketon) A
291419 -- andre A

- sykloalkaniske sykloalkeniske eller sykloterpeniske ketoner uten annen
oksygenfunksjon:

291421 -- kamfer A
291422 -- sykloheksanon og metylsykloheksanoner A
291423 -- jononer og metyljononer A
291429 -- andre A

- aromatiske ketoner uten annen oksygenfunksjon:
291431 -- fenylaceton (fenylpropan-2-on) A
291439 -- andre A
291440 - ketonalkoholer og ketonaldehyder A
291450 -- ketonfenoler og ketoner med annen oksygenfunksjon A

- kinoner:
291461 -- antrakinon A
291469 -- andre A
291470 - halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater A

VII. KARBOKSYLSYRER OG DERES ANHYDRIDER, HALOGENIDER,
PEROKSIDER OG PEROKSYSYRER SAMT DERES

HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER
2915 Mettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider,

peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

- maursyre og dens salter og estere:
291511 -- maursyre A
291512 -- salter av maursyre A
291513 -- estere av maursyre A

- eddiksyre og dens salter; eddiksyreanhydrid:
291521 -- eddiksyre C
291522 -- natriumacetat A
291523 -- koboltacetater A
291524 -- eddiksyreanhydrid A
291529 -- andre A

- estere av eddiksyre:
291531 -- etylacetat A
291532 -- vinylacetat A
291533 -- n-butylacetat A
291534 -- isobutylacetat A
291535 -- 2-etoksyetylacetat A
291539 -- andre A
291540 - mono-, di- eller trikloreddiksyrer og deres salter og estere A
291550 - propionsyre og dens salter og estere A
291560 - butansyre (smørsyre), pentansyre (valeriansyre) og deres salter og estere A
291570 - palmitinsyre, stearinsyre og deres salter og estere A
291590 - andre A
2916 Umettede, asykliske monokarboksylsyrer, sykliske monokarboksylsyrer og deres

anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres

halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.
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- umettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider,
peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:

291611 -- akrylsyre og dens salter A
291612 -- estere av akrylsyre A
291613 -- metakrylsyre og dens salter A
291614 -- estere av metakrylsyre A
291615 -- oljesyre, linolsyre eller linolensyre og deres salter og estere: A
291619 -- andre A
291620 - sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske monokarboksylsyrer og deres

anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater A

- aromatiske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og
peroksysyrer samt deres derivater:

291631 -- benzosyre og dens salter og estere A
291632 -- benzoylperoksid og benzoylklorid A
291634 -- fenyleddiksyre og dens salter A
291635 -- estere av fenyleddiksyre A
291639 -- andre A
2917 Polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og

peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.

- asykliske polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og
peroksysyrer samt deres derivater:

291711 -- oksalsyre og dens salter og estere A
291712 -- adipinsyre og dens salter og estere A
291713 -- azelainsyre, sebasinsyre og deres salter og estere A
291714 -- maleinsyreanhydrid A
291719 -- andre A
291720 - sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske polykarboksylsyrer og deres

anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater A

- aromatiske polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og
peroksysyrer samt deres derivater:

291731 -- dibutylortoftalater A
291732 -- dioktylortoftalater A
291733 -- dinonyl- eller didecylortoftalater A
291734 -- andre estere av ortoftalsyre A
291735 -- ftalsyreanhydrid A
291736 -- tereftalsyre og dens salter A
291737 -- dimetyltereftalat A
291739 -- andre A
2918 Karboksylsyrer som i tillegg har annen oksygenfunksjon og deres anhydrider,

halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-,

nitro- eller nitrosoderivater.

- karboksylsyrer med alkoholfunksjon, men uten annen oksygenfunksjon, og deres
anhydrider, halogenider, peroksider, peroksysyrer samt deres derivater:

291811 -- melkesyre og dens salter og estere A
291812 -- vinsyre A
291813 -- salter og estere av vinsyre A
291814 -- sitronsyre A
291815 -- salter og estere av sitronsyre A
291816 -- glukonsyre og dens salter og estere A
291819 -- andre A

- karboksylsyrer med fenolfunksjon, men uten annen oksygenfunksjon, og deres
anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:

291821 -- salisylsyre og dens salter A
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291822 -- o-acetylsalisylsyre og dens salter og estere A
291823 -- andre estere av salisylsyre og deres salter A
291829 -- andre A
291830 - karboksylsyrer med aldehyd- eller ketonfunksjon, men uten annen oksygenfunksjon,

og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater
A

291890 - andre A

VIII. ESTERE AV UORGANISKE SYRER AV IKKE-METALLER OG DERES SALTER;
DERES HALOGEN-, SULFO-, NITROELLER

NITROSODERIVATER
291900 Fosforsyreestere og deres salter, herunder laktofosfater; deres halogen-, sulfo-,

nitro- eller nitrosoderivater. A
2920 Estere av andre uorganiske syrer av ikke-metaller (unntatt estere av

hydrogenhalogenider), og deres salter; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller

nitrosoderivater.
292010 - tiofosforsyreestere (fosfortioater) og deres salter; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller

nitrosoderivater A
292090 - andre A

IX. FORBINDELSER MED NITROGENFUNKSJON
2921 Forbindelser med aminfunksjon.

- asykliske monoaminer og deres derivater; salter derav:
292111 -- metylamin, di- eller trimetylamin og deres salter A
292112 -- dietylamin og dets salter A
292119 -- andre A

- asykliske polyaminer og deres derivater; salter derav:
292121 -- etylendiamin og dets salter A
292122 -- heksametylendiamin og dets salter A
292129 -- andre A
292130 - sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske mono- eller polyaminer og deres

derivater; salter derav A

- aromatiske monoaminer og deres derivater; salter derav:
292141 -- anilin og dets salter A
292142 -- anilinderivater og deres salter A
292143 -- toluidiner og deres derivater; salter derav A
292144 -- difenylamin og dets derivater; salter derav A
292145 -- 1-naftylamin (alfa-naftylamin), 2-naftylamin (betanaftylamin) og deres derivater;

salter derav A
292146 -- amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN),

fencamfamin (INN), fentermin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenorex
(INN); salter derav A

292149 --andre A

- aromatiske polyaminer og deres derivater; salter derav
292151 -- o-, m-, p-fenylendiamin, diaminotoluener og deres derivater; salter derav A
292159 -- andre A
2922 Aminoforbindelser med oksygenfunksjon.

- aminoalkoholer med innhold av bare en type oksygenfunksjon, deres etere og estere;
salter derav:

292211 -- monoetanolamin og dets salter A
292212 -- dietanolamin og dets salter A
292213 -- trietanolamin og dets salter A

292214 -- dekstropropoksyfen (INN) og dets salter A
292219 -- andre A

- aminonaftoler og andre aminofenoler med innhold av bare en type oksygenfunksjon,
deres etere og estere; salter derav:

292221 -- aminohydroksynaftalensulfonsyrer og deres salter A
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292222 -- anisidiner, dianisidiner, fenetidiner og deres salter A
292229 -- andre B

- aminoaldehyder, aminoketoner og aminokinoner, med innhold av bare en type
oksygenfunksjon; salter derav:

292231 -- amfepramon (INN), metadon (INN) og normetadon (INN); salter derav B
292239 -- ellers B

- aminosyrer med innhold av bare en type oksygenfunksjon, og deres estere; salter
derav:

292241 -- lysin og dets estere; salter derav A
292242 -- glutaminsyre og dens salter A
292243 -- antranilsyre og dens salter B
292249 -- andre A
292250 - aminoalkoholfenoler, aminosyrefenoler og andre aminoforbindelser med

oksygenfunksjon A
2923 Kvaternære ammoniumsalter og ammoniumhydroksider; lecitiner og andre

fosfoaminolipider, også ikke kjemisk definerte.
292310 - cholin og dets salter A
292320 - lecitiner og andre fosfoaminolipider A
292390 - andre A
2924 Forbindelser med karboksyamidfunksjon; forbindelser av karbonsyre (kullsyre)

med amidfunksjon.

- asykliske amider (herunder asykliske karbamater) og deres derivater; salter derav:
292411 -- meprobamat (INN) A
292419 -- ellers A

- sykliske amider (herunder sykliske karbamater) og deres derivater; salter derav:
292421 -- ureiner og deres derivater; salter derav A
292423 -- 2-acetamidobenzosyre (n-acetyl antranilsyre) og dens salter B
292424 -- etinamat (INN) A
292429 -- andre A
2925 Forbindelser med karboksyimidfunksjon (herunder sakkarin og dets salter) og

forbindelser med iminfunksjon.
- imider og deres derivater;salter derav:

292511 -- sakkarin og dets salter A
292512 -- glutetimid (INN) A
292519 -- andre A
292520 - iminer og deres derivater; salter derav A
2926 Forbindelser med nitrilfunksjon.
292610 - akrylnitril A
292620 - 1-cyanoguanidin (dicyandiamid) A
292630 - fenproporex (INN) og dets salter; metadon (INN)-mellomprodukt (4-cyano-2-

dimetylamino-4,4-difenylbutan) A
292690 - andre A
292700 Diazo-, azo- eller azoksyforbindelser. A
292800 Organiske derivater av hydrazin eller hydroksylamin. A
2929 Forbindelser med annen nitrogenfunksjon.
292910 - isocyanater A
292990 - andre A

X. UORGANISK-ORGANISKE FORBINDELSER, HETEROSYKLISKE
FORBINDELSER, NUKLEINSYRER OG DERES

SALTER SAMT SULFONAMIDER
2930 Organiske svovelforbindelser.
293010 - ditiokarbonater (xantater) A
293020 - tiokarbamater og ditiokarbamater A
293030 - tiuram mono-, di- eller tetrasulfider A
293040 - metionin A
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293090 - andre A
293100 Andre uorganisk-organiske forbindelser. A
2932 Heterosykliske forbindelser med bare oksygen som heteroatom(er).

- forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert furanring (også
hydrogenert):

293211 -- tetrahydrofuran A
293212 -- 2-furaldehyd (furfuraldehyd) A
293213 -- furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol A
293219 -- andre A

- laktoner:
293221 -- kumarin, metylkumariner og etylkumariner A
293229 -- andre laktoner A

- andre:
293291 -- isosafrol A
293292 -- 1-(1,3-benzodioksol-5-yl)propan-2-on A
293293 -- piperonal A
293294 -- safrol A
293295 -- tetrahydrocannabinol (samtlige isomerer) A
293299 -- ellers A
2933 Heterosykliske forbindelser med bare nitrogen som heteroatom(er).

- forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert pyrazolring (også
hydrogenert):

293311 -- fenazon (antipyrin) og dets derivater A
293319 -- andre A

- forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert imidazolring (også
hydrogenert):

293321 -- hydantoin og dets derivater A
293329 -- andre A

- forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert pyridinring (også
hydrogenert):

293331 -- pyridin og dets salter A
293332 -- piperidin og dets salter B
293333 -- alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN), difenoksin

(INN), difenoksylat (INN), dipipanon (INN), fencyklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN),
fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN),
petidin (INN)-mellomprodukt A, pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) og
trimeperidin (INN); salter derav A

293339 -- andre A
- forbindelser som i strukturen inneholder et kinolin- eller isokinolinringsystem (også
hydrogenert), ikke videre kondensert:

293341 - levorfanol (INN) og dets salter A

293349 - ellers A

- forbindelser som i strukturen inneholder en pyrimidinring (også hydrogenerte) eller
piperazinring:

293352 -- malonylurea (barbitursyre) og dens salter A
293353 -- allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital,

cyklobarbital (INN), fenobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN),
sec-butabarbital (INN), secobarbital (INN) og vinylbital (INN); salter derav A

293354 -- andre derivater av malonylurea (barbitursyre); salter derav A

293355 -- loprazolam (INN), mecloqualon (INN), metaqualon (INN), zipeprol (INN); salter derav A
293359 -- andre A

- forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert triazinring (også
hydrogenert):

293361 -- melamin A
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293369 -- andre A

- laktamer:
293371 -- 6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam) A
293372 -- clobazam (INN), metyprylon (INN) A
293379 -- andre laktamer A

- andre:
293391 -- alprazolam (INN), camazepam (INN), clonazepam (INN), clorazepat, delorazepam

(INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etylloflazepat (INN), fludiazepam (INN),
flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), klordiazepoksid (INN),
lorazepam (INN), lormetazepam (INN), azindol (INN), medazepam (INN), midazolam
(INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN),
pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam
(INN) og triazolam (INN); salter derav

A

293399 -- ellers A
2934 Nukleinsyrer og deres salter, også ikke kjemisk definerte; andre heterosykliske

forbindelser.
293410 - forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert tiazolring (også hydrogenert)

A
293420 - forbindelser som i strukturen inneholder et benzotiazolringsystem (også hydrogenert),

ikke videre kondensert A
293430 - forbindelser som i strukturen inneholder et fenotiazinringsystem (også hydrogenert),

ikke videre kondensert A

- andre:
293491 -- aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN),

dekstromoramid (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN), haloxazolam (INN),
ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN) og sufentanil (INN);
salter derav A

293499 -- ellers A
293500 Sulfonamider. A

XI. PROVITAMINER, VITAMINER OG HORMONER
2936 Provitaminer og vitaminer, naturlige eller syntetisk reproduserte (herunder

naturlige konsentrater), derivater derav som hovedsakelig brukes som

vitaminer, samt innbyrdes blandinger av nevnte stoffer; oppløsninger av disse

produkter, uansett oppløsningsmiddel.

293610 - provitaminer, ublandede A

- vitaminer og deres derivater, ublandede:
293621 -- A-vitaminer og deres derivater A
293622 -- vitamin B1 og dets derivater A
293623 -- vitamin B2 og dets derivater A
293624 -- D- eller DL-Pantotensyre (vitamin B3 eller vitamin B5) og deres derivater A
293625 -- vitamin B6 og dets derivater A
293626 -- vitamin B12 og dets derivater A
293627 -- vitamin C og dets derivater A
293628 -- vitamin E og dets derivater A
293629 -- andre vitaminer og deres derivater A
293690 - andre, herunder naturlige konsentrater A
2937 Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner og leukotriener, naturlige eller

syntetisk reproduserte; derivater og strukturelle analoger derav, herunder

polypeptider med modifisert kjedestruktur, som hovedsakelig brukes som

hormoner.
- polypeptidhormoner, proteinhormoner og glykoproteinhormoner, deres derivater og
strukturelle analoger:

293711 -- somatotropin, dets derivater og stukturelle analoger A
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293712 -- insulin og dets salter A
293719 -- andre A

- steroide hormoner, deres derivater og strukturelle analoger:
293721 -- kortison, hydrokortison, prednison (dehydrokortison) og prednisolon

(dehydrohydrokortison) A
293722 -- halogenerte derivater av kortikosteroidale hormoner A
293723 -- østrogen og progestogener A
293729 -- andre A

- katekolaminhormoner, deres derivater og strukturelle analoger:
293731 -- epinefrin (adrenalin) A
293739 -- andre A
293740 - aminosyrederivater A
293750 - prostaglandiner, tromboxaner, og leukotriener; deres derivater og strukturelle

analoger A
293790 - andre A

XII. GLYKOSIDER OG VEGETABILSKE ALKALOIDER, NATURLIGE ELLER
SYNTETSIK REPRODUSERTE, SAMT DERES

SALTER, ETERE, ESTERE OG ANDRE DERIVATER
2938 Glykosider, naturlige eller syntetisk reproduserte og deres salter, etere, estere

og andre derivater.
293810 - rutosid (rutin) og dets derivater A
293890 - andre A
2939 Vegetabilske alkaloider, naturlige eller syntetisk reproduserte og deres salter,

etere, estere og andre derivater.
- alkaloider av opium og deres derivater; salter derav:

293911 -- konsentrat av valmuehalm ("poppy straw"); buprenorfin (INN), dihydrokodein (INN),
etylmorfin, etorfin (INN), folkodin (INN), heroin, hydrokodon
(INN), hydromorfon (INN), kodein, morfin, nikomorfin (INN), oksykodon (INN),
oksymorfon (INN), tebakon (INN) og tebain; salter derav A

293919 -- ellers A

- alkaloider av cinchona og deres derivater; salter derav:
293921 -- kinin og dens salter A
293929 -- andre A
293930 - koffein og dens salter A

- efedriner og deres salter:
293941 -- efedrin og dens salter A
293942 -- pseudoefedrin (INN) og dets salter A
293943 -- katin (INN) og dets salter A
293949 -- andre A

- teofyllin og aminofyllin (teofyllinetylen-diamin) og deres derivater; salter derav:

293951 -- fenetyllin (INN) og dens salter A
293959 -- andre A

- alkaloider av rugmeldrøye og deres derivater; salter derav:
293961 -- ergometrin (INN) og dens salter A
293962 -- ergotamin (INN) og dens salter A
293963 -- lysergsyre og dens salter A
293969 -- ellers A

- andre:
293991 -- kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetaminracemat;

salter, estere og andre derivater derav A
293999 -- ellers A

XIII. ANDRE ORGANISKE FORBINDELSER
294000 Sukkerarter, kjemisk rene, unntatt sakkarose, laktose, maltose, glukose og

fruktose; sukkeretere, sukkeracetaler, sukkerestere og deres salter, unntatt

produkter som hører under posisjon 29.37, 29.38 eller 29.39. A
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2941 Antibiotika.
294110 - penicilliner og deres derivater med penicillinsyrestruktur; salter derav A
294120 - streptomyciner og deres derivater; salter derav A
294130 - tetrasykliner og deres derivater; salter derav A
294140 - kloramfenikol og dens derivater; salter derav A
294150 - erythromycin og dens derivater; salter derav A
294190 - andre A
294200 Andre organiske forbindelser. A
30

3001 Kjertler og andre organer til organoterapeutisk bruk, tørkede, også pulveriserte;

ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres sekreter, til

organoterapeutisk bruk; heparin og dets salter; andre stoffer fra mennesker eller

dyr, tilberedte for terapeutisk eller profylaktisk bruk, ikke nevnt eller innbefattet

annet sted.
300110 - kjertler og andre organer, tørkede, også pulveriserte A
300120 - ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres sekreter A
300190 - ellers A
3002 Blod fra mennesker; blod fra dyr tilberedt for terapeutisk, profylaktisk eller

diagnostisk bruk; immunsera og andre bestanddeler av blod samt

modifiserte immunologiske produkter, også fremstilt ved bioteknologiske

prosesser; vaksiner, toksiner, kulturer av mikroorganismer (unntatt gjær) og

liknende produkter.
300210 - immunsera og andre bestanddeler av blod samt modifiserte immunologiske

produkter, også fremstilt ved bioteknologiske prosesser A
300220 - vaksiner for mennesker A
300230 - vaksiner for dyr A
300290 - ellers A
3003 Legemidler (unntatt varer som hører under posisjon 30.02, 30.05 eller 30.06) som

består av to eller flere bestanddeler som er blandet sammen for terapeutisk eller

profylaktisk bruk, men ikke i doser eller i former eller pakninger for detaljsalg.

300310 - med innhold av penicillin eller derivater derav, med penicillinsyrestruktur, eller
streptomyciner eller deres derivater C

300320 - med innhold av andre antibiotika C

- med innhold av hormoner eller andre produkter som hører under posisjon 29.37, men
uten innhold av antibiotika:

300331 -- med innhold av insulin A
300339 -- andre C
300340 - med innhold av alkaloider eller derivater derav, men uten innhold av hormoner eller

andre produkter som hører under posisjon 29.37, eller antibiotika C

- andre:
30039010 --- befruktningshindrende midler; legemidler mot svulster og kreft; legemidler til bruk

ved organtransplantasjon; kardio-vaskulære legemidler; legemidler mot bilharziose
(sneglefeber); og kunstige plasmaerstatninger; legemidler mot farlige og kroniske,
fykologiske eller neurogeniske sykdommer A

30039090 --- ellers C
3004 Legemidler (unntatt varer som hører under posisjon 30.02, 30.05 eller 30.06) som

består av blandede eller ublandede produkter for terapeutisk

eller profylaktisk bruk (herunder produkter impregnert med legemidler beregnet

til opptak gjennom huden), i doser eller i former eller pakninger for detaljsalg.

300410 - med innhold av penicillin eller derivater derav, med penicillinsyrestruktur, eller
streptomyciner eller deres derivater C

300420 - med innhold av andre antibiotika C

- med innhold av hormoner eller andre produkter som hører under posisjon 29.37, men
uten innhold av antibiotika:
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300431 -- med innhold av insulin A
300432 -- med innhold av kortikosteroidhormoner, deres derivater og strukturelle analoger C
300439 -- andre C
300440 - med innhold av alkaloider eller derivater derav, men uten innhold av hormoner, andre

produkter som hører under posisjon 29.37, eller antibiotika C
300450 - andre legemidler med innhold av vitaminer eller andre produkter som hører under

posisjon 29.36 C

- andre:
30049010 --- befruktningshindrende midler; legemidler mot svulster og kreft; legemidler til bruk

ved organtransplantasjon; kardio-vaskulære legemidler; legemidler mot bilharziose
(sneglefeber); og kunstige plasmaerstatninger; legemidler mot farlige og kroniske,
fykologiske eller neurogeniske sykdommer A

30049090 --- ellers C
3005 Vatt, gas, bind og liknende artikler (f.eks. bandasjer, heftplastre og omslag)

impregnert eller belagt med farmasøytiske stoffer eller i former eller pakninger

for detaljsalg til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk.

300510 - heftplaster og andre artikler belagte med klebestoff B
300590 - annet B
3006 Farmasøytiske varer som er nevnt i note 4 til dette kapittel.
300610 - steril, kirurgisk katgut, liknende sterile suturmaterialer og sterile klebemidler for

organisk vev som brukes av kirurger til lukking av sår; steril laminaria og sterile
laminariastifter; sterile, absorberbare, blodstillende midler til kirurgisk eller dental bruk

B
300620 - blodtypereagenser A
300630 - røntgenkontrastmidler; diagnostiske reagenser bestemt til bruk på pasient A
300640 - tannsement og andre tannfyllingsmaterialer; beinsement A
300650 - esker og vesker med førstehjelpsutstyr A
300660 - kjemiske befruktningshindrende preparater basert på hormoner, andre produkter som

hører under posisjon 29.37 eller på spermicider A
300670 - gelpreparater til medisinsk eller veterinær bruk, for smøring av visse kroppsdeler ved

kirurgiske operasjoner eller fysiske undersøkelser, eller til bruk som kontaktmiddel
mellom kroppen og medisinske instrumenter B

300680 - farmasøytisk avfall B

31
310100 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel, også innbyrdes blandet eller kjemisk

behandlet; gjødsel fremstilt ved blanding eller kjemisk behandling av animalske

eller vegetabilske produkter. A
3102 Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk.
310210 - urea, også i vandig oppløsning C

- ammoniumsulfat; dobbeltsalter og blandinger av ammoniumsulfat og
ammoniumnitrat:

310221 --ammoniumsulfat A
310229 -- annen C
310230 - ammoniumnitrat, også i vandig oppløsning C
310240 - blandinger av ammoniumnitrat med kalsiumkarbonat eller andre uorganiske stoffer

uten gjødselvirkning A
310250 - natriumnitrat C
310260 - dobbeltsalter og blandinger av kalsiumnitrat og ammoniumnitrat C
310270 - kalsiumcyanamid C
310280 - blandinger av urea og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk oppløsning C
310290 - ellers, herunder blandinger som ikke er nevnt i de foregående underposisjoner C
3103 Fosfatgjødsel, mineralsk eller kjemisk.
310310 - superfosfater C
310320 - tomasslagg C
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310390 - annen C
3104 Kaligjødsel, mineralsk eller kjemisk.
310410 - karnalitt, sylvinitt og andre rå, naturlige kalisalter A
310420 - kaliumklorid A
310430 - kaliumsulfat A
310490 - annen A
3105 Mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder to eller tre av gjødselelementene

nitrogen, fosfor og kalium; annen gjødsel; varer som hører under dette kapittel, i

form av tabletter eller liknende former eller i pakninger med bruttovekt høyst 10

kg.
310510 - varer som hører under dette kapittel, i form av tabletter eller liknende former eller i

pakninger med bruttovekt høyst 10 kg A
310520 - mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de tre gjødselelementene nitrogen,

fosfor og kalium A
310530 - diammonium hydrogenortofosfat (di-ammoniumfosfat) A
310540 - ammonium dihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) og blandinger derav med

diammonium hydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) A

- annen mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de to gjødselelementene
nitrogen og fosfor:

310551 -- med innhold av nitrater og fosfater A
310559 -- annen A
310560 - mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de to gjødselelementene fosfor og

kalium A
310590 - ellers A
32

3201 Garvestoffekstrakter av vegetabilsk opprinnelse; tanniner og deres salter, etere,

estere og andre derivater.
320110 - quebrachoekstrakt A
320120 - mimosaekstrakt A
320190 - andre A
3202 Syntetiske, organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; tilberedte

garvestoffer, også med innhold av naturlige garvestoffer; enzymholdige

preparater for forgarving.
320210 - syntetiske, organiske garvestoffer A
320290 - ellers A
320300 Fargestoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse (herunder fargeekstrakter,

men ikke animalsk kull), også kjemisk definerte; preparater som nevnt i note 3 til

dette kapittel, på basis av fargestoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse.
A

3204 Syntetiske, organiske fargestoffer, også kjemisk definerte; preparater som nevnt

i note 3 til dette kapittel, på basis av syntetiske, organiske fargestoffer;

syntetiske, organiske produkter av det slag som brukes som fluorescerende

hvitemidler eller som luminoforer, også kjemisk definerte.
- syntetiske, organiske fargestoffer og preparater som nevnt i note 3 til dette kapittel,
på basis av slike fargestoffer:

320411 -- dispersjonsfargestoffer samt preparater på basis av slike fargestoffer B
320412 -- syrefargestoffer, også metalliserte, samt preparater på basis av slike fargestoffer;

beisfargestoffer samt preparater på basis av slike fargestoffer B
320413 -- basiske fargestoffer samt preparater på basis av slike fargestoffer B
320414 -- direktfargestoffer samt preparater på basis av slike fargestoffer B
320415 -- kypefargestoffer (herunder de som i foreliggende tilstand er brukbare som

pigmenter) samt preparater på basis av slike fargestoffer B
320416 -- reaktivfargestoffer samt preparater på basis av slike fargestoffer B
320417 -- pigmenter samt preparater på basis av pigmenter B
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320419 -- andre, herunder blandinger av to eller flere fargestoffer som hører under

underposisjonene 3204.11 - 3204.19 B
320420 - syntetiske, organiske produkter av det slag som brukes som fluorescerende

hvitemidler B
320490 - ellers B
320500 Substratpigmenter; preparater som nevnt i note 3 til dette kapittel, på basis av

substratpigmenter. A
3206 Andre fargestoffer; preparater som nevnt i note 3 til dette kapittel, unntatt de

som hører under posisjon 32.03, 32.04 eller 32.05; uorganiske produkter av det

slag som brukes som luminoforer, også kjemisk definerte.

- pigmenter og preparater på basis av titandioksid:
320611 -- med et innhold av titandioksid på minst 80 vektprosent, beregnet av tørrstoffet C
320620 - pigmenter og preparater på basis av kromforbindelser B
320630 - pigmenter og preparater på basis av kadmiumforbindelser B

- andre fargestoffer og preparater:
320641 -- ultramarin og preparater på basis av ultramarin B
320642 -- litopon og andre pigmenter og preparater på basis av sinksulfid B
320643 -- pigmenter og preparater på basis av heksacyanoferrater (ferrocyanider og

ferricyanider) B
320649 -- ellers B
320650 - uorganiske produkter av det slag som brukes som luminoforer B
3207 Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte farger,

smeltbare emaljer og glasurer, engober, flytende lusterfarger og liknende

preparater av det slag som brukes i keramikk-, emalje- eller glassindustrien;

fritte og annet glass, i form av pulver, granulater eller flak.

320710 - tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler, tilberedte farger og liknende
preparater C

320720 - smeltbare emaljer og glasurer, engober og liknende preparater B
320730 - flytende lusterfarger og liknende preparater B
320740 - fritte og annet glass, i form av pulver, granulater eller flak B
3208 Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske polymerer

eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte eller oppløste i

ikkevandig medium; oppløsninger som nevnt i note 4 til dette kapittel.

320810 - på basis av polyestere C
320820 - på basis av akryl- eller vinylpolymerer C
320890 - andre C
3209 Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske polymerer

eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte eller oppløste i

vandig medium.
320910 - på basis av akryl- eller vinylpolymerer C
320990 - andre C
321000 Andre malinger og lakker (herunder lakkmalinger og limmalinger); tilberedte

vannpigmentfarger av det slag som brukes til farging av lær. C
3211 Tilberedte sikkativer.
32110010 --- i pakninger som med sitt innhold veier minst 25 kg A
32110090 --- andre B
3212 Pigmenter (herunder pulver og flak av metall) dispergerte i ikke-vandige media, i

flytende form eller pastaform, av det slag som brukes til fremstilling av malinger

(herunder lakkmalinger); pregefolier ("stamping foils"); fargestoffer i former eller

pakninger for detaljsalg.
321210 - pregefolier ("stamping foils") A
321290 - ellers C
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3213 Kunstnerfarger, farger til bruk i undervisningen, plakatfarger, brekkfarger, farger

til hobbybruk og liknende, i form av tabletter, på tuber, krukker,

flasker, glass eller liknende former eller pakninger.
321310 - farger i sett B
321390 - ellers B
3214 Kitt, podevoks, harpikssement og andre fyllings- og tetningsmidler;

sparkelmasse; ikke-ildfaste produkter til bruk som overflatebelegg på fasader,

innervegger, golv, tak eller liknende.
321410 - kitt, podevoks, harpikssement og andre fyllings- og tetningsmidler; sparkelmasse

B
321490 - ellers C
3215 Trykkfarger, tusj, blekk og liknende, også konsentrerte eller i fast form.

- trykkfarger:
321511 -- svarte B
321519 -- andre B
321590 - ellers B
33

3302 Blandinger av velluktende stoffer og blandinger (herunder alkoholholdige

oppløsninger) på basis av ett eller flere av disse stoffer, av det slag som brukes

som råstoff i industrien; andre preparater på basis av velluktende stoffer, av det

slag som brukes til fremstilling av drikkevarer.
330290 - ellers C
330300 Parfymer og toalettvann. C
3304 Preparater for skjønnhetspleie eller sminking og hudpleiepreparater (unntatt

legemidler), herunder solbadpreparater; preparater for manikyr eller pedikyr.

330410 - sminke for leppene C
330420 - sminke for øynene C
330430 - preparater for manikyr eller pedikyr C

- ellers:
330491 -- pudder, også sammenpresset C
330499 -- andre C
3305 Hårpleiepreparater.
330510 - sjampo C
330520 - permanentpreparater C
330530 - hårlakk C
330590 - andre C
3306 Munn- og tannhygienepreparater, herunder pasta og pulver for festing av

tannproteser; tanntråd, i pakninger for detaljsalg.
330610 - tannpleiemidler C
330620 - tanntråd C
330690 - andre C
3307 Preparater til bruk før, under og etter barbering, kroppsdeodoranter,

badepreparater, hårfjerningsmidler og andre parfyme-, kosmetikk- eller

toalettpreparater, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; tilberedte

romdeodoriseringsmidler, også uparfymerte eller med desinfiserende

egenskaper.
330710 - preparater til bruk før, under og etter barbering C
330720 - kroppsdeodoranter og -antiperspiranter C
330730 - parfymert badesalt og andre badepreparater C

- preparater for romparfymering eller romdeodorisering, herunder velluktende
preparater som brukes ved religiøse seremonier:

330741 -- "agarbatti" og andre velluktende preparater som er virksomme ved brenning C
330749 -- andre C

- ellers:
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33079010 --- kontaktlinsevæsker C
33079090 --- annet C
34

3401 Såpe; organiske, overflateaktive produkter og preparater til bruk som såpe, i

form av stenger, blokker, støpte stykker eller figurer, med eller uten

innhold av såpe; organiske overflateaktive produkter og preparater for vask av

huden, i flytende eller kremaktig form og foreligger i pakninger for detaljsalg,

med eller uten innhold av såpe; papir, vatt, filt og fiberduk ("nonwovens")

impregnert, bestrøket eller belagt med såpe eller rengjøringsmiddel.

- såpe og organiske, overflateaktive produkter og preparater, i form av stenger,
blokker, støpte stykker eller figurer, og papir, vatt, filt og fiberduk ("nonwovens")
impregnert, bestrøket eller belagt med såpe eller rengjøringsmiddel:

340111 -- til toalettbruk (herunder medisinske produkter) C
340119 -- ellers C

- såpe i annen form:
34012010 --- forsåpet ricinusolje, såper av natriumsalt fremstilt av fettsyrer og vegetabilske oljer

(såpebase) også tilsatt velluktende stoffer eller farget B
34012090 --- ellers C
340130 - organiske overflateaktive produkter og preparater for vask av huden, i flytende eller

kremaktig form og foreligger i pakninger for detaljsalg, med eller uten innhold av såpe
C

3402 Organiske, overflateaktive stoffer (unntatt såpe); overflateaktive preparater,

vaskemidler (herunder vaskehjelpemidler) og rengjøringsmidler, med eller uten

innhold av såpe, unntatt de som hører under posisjon 34.01.

- organiske, overflateaktive stoffer, også i pakninger for detaljsalg:
340211 -- anionaktive B
340212 -- kationaktive B
340213 -- ikke-ionogene B
340219 -- andre B
340220 - overflateaktive preparater, vaskemidler, vaskehjelpemidler og rengjøringsmidler, i

pakninger for detaljsalg: C

- andre:
34029010 --- organiske, overflateaktive stoffer, i pakninger for detaljsalg B
34029090 --- ellers B
3403 Tilberedte smøremidler (herunder tilberedte bore- og skjæreoljer, preparater til

løsning av bolter eller muttere, rusthindrende eller korrosjonshindrende

preparater og formslippmidler, på basis av smøremidler) samt preparater av det

slag som brukes til olje- eller fettbehandling av tekstilmaterialer, lær, pelsskinn

eller andre materialer, men unntatt produkter som inneholder som

grunnbestanddel minst 70 vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse

mineraler.
- med innhold av jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler:

-- preparater for behandling av tekstilmaterialer, lær, pelsskinn eller andre materialer
34031110 --- i pakninger for detaljsalg B
34031190 --- ellers A

-- andre
34031910 --- i pakninger for detaljsalg B
34031990 --- ellers A

- ellers:

-- preparater for behandling av tekstilmaterialer, lær, pelsskinn eller andre materialer:

34039110 --- i pakninger for detaljsalg B
34039190 --- ellers A
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-- andre
34039910 --- i pakninger for detaljsalg B
34039990 --- ellers A
3404 Kunstig voks og tilberedt voks.
340410 - av kjemisk modifisert lignitt A
340420 - av poly(oksyetylen) (polyetylenglykol) A
340490 - annen B
3405 Pusse- og polérmidler for skotøy, møbler, golv, karosserier, glass eller metall,

skurepasta og skurepulver og liknende preparater (også i form av

papir, vatt, filt, fiberduk ("nonwovens"), skumplast og skumgummi, impregnert,

bestrøket eller belagt med slike preparater), unntatt voks som hører under

posisjon 34.04.
340510 - pusse- og polérmidler og liknende preparater for skotøy eller lær C
340520 - pusse- og polermidler og liknende preparater for vedlikehold av tremøbler, tregolv

eller andre trevarer C
340530 - pusse- og polermidler og liknende preparater for karosserier, unntatt

metallpussemidler C
340540 - skurepasta, skurepulver og andre skuremidler C
340590 - andre C
340600 Lys og liknende varer av stearin, parafinvoks eller annen voks. C
3407 Modellérmasse, også ferdiglaget til bruk for barn; voks og avtrykksmasse til

dentalbruk, i sett, i pakninger for detaljsalg eller i form av plater,

hestesko, stenger eller liknende; andre preparater til dentalbruk på basis av gips

(av kalsinert gips eller kalsiumsulfat).

35

3506 Tilberedt lim og andre tilberedte klebemidler ikke nevnt eller innbefattet annet

sted; produkter anvendelige som lim eller klebemidler i pakninger for detaljsalg

som lim eller klebemidler med nettovekt høyst 1 kg.
350610 - produkter anvendelige som lim eller klebemidler i pakninger for detaljsalg som lim

eller klebemidler med nettovekt høyst 1 kg B

- ellers:
350691 -- klebemidler på basis av gummi eller polymerer som hører under posisjonene 39.01

til 39.13 B
350699 -- andre B
3507 Enzymer; tilberedte enzymer ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
350710 - løype og konsentrater derav A
350790 - andre A
36

360100 Krutt. B
360200 Tilberedte sprengstoffer, unntatt krutt. B
360300 Sikkerhetslunter; detonerende lunter; tennhetter, rivtennere og andre tennmidler

for krutt og sprengstoff; elektriske detonatorer. B
3604 Fyrverkeri, signalraketter, regnraketter, tåkesignaler og andre pyrotekniske

artikler.
360410 - fyrverkeri C
360490 - ellers B
360500 Fyrstikker, unntatt pyrotekniske artikler som hører under posisjon 36.04. C
3606 Ferrocerium og andre pyrofore legeringer, uansett form; brennbare preparater

og produkter som beskrevet i note 2 til dette kapittel.
360610 - flytende brensel og brennbare gasser i flytende form i beholdere av det slag som

brukes ved fylling av sigarettennere eller liknende tennere og med rominnhold høyst

300 cm3 B
360690 - ellers B
37
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3701 Fotografiske plater og fotografisk planfilm, sensitive for lys eller annen

bestråling, ueksponerte, av andre materialer enn papir, papp eller tekstilstoff;

øyeblikksplanfilm, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponert, også i

kassetter.
370110 - for røntgenfotografering A
370120 - øyeblikksplanfilm ("instant print film") B

- andre plater og annen planfilm, hvor størrelsen av en av sidene overstiger 255 mm:
37013010 --- for strålefotografering B
37013090 --- annet B

- ellers:
370191 -- for fargefotografering (polykrom) B

-- andre:
37019910 --- for strålefotografering B
37019990 --- annet B
3702 Fotografisk film, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponert, i ruller, av

andre materialer enn papir, papp eller tekstilstoff; øyeblikksfilm i ruller, sensitiv

for lys eller annen bestråling, ueksponert.
370210 - for røntgenfotografering A
370220 - øyeblikksfilm ("instant print film") B

- annen film, ikke perforert, med bredde høyst 105 mm:
370231 -- for fargefotografering (polykrom) B
370232 -- annen, med sølvhalogenidemulsjon B
370239 -- annen B

- annen film, ikke perforert, med bredde over 105 mm:
370241 -- med bredde over 610 mm og lengde over 200 m, for fargefotografering (polykrom) B
370242 -- med bredde over 610 mm og lengde over 200 m, ikke for fargefotografering B
370243 -- med bredde over 610 mm og lengde høyst 200 m B
370244 -- med bredde over 105 mm, men høyst 610 mm B

- annen film for fargefotografering (polykrom):

-- med bredde høyst 16 mm og lengde høyst 14 m
37025110 --- mikrofilmer og filmer for fotomekanisk gjengivelse A
37025190 --- ellers B

-- med bredde høyst 16 mm og lengde over 14 m:
37025210 --- mikrofilmer og filmer for fotomekanisk gjengivelse, for kinematografisk bruk, med 16

mm bredde A
37025290 --- ellers B
370253 -- med bredde over 16 mm, men høyst 35 mm og lengde høyst 30 m, for lysbilder

(slides) B
370254 -- med bredde over 16 mm, men høyst 35 mm og lengde høyst 30 m, ikke for lysbilder

(slides) B

-- med bredde over 16 mm, men høyst 35 mm og lengde over 30 m:
37025510 --- for kinematografisk bruk A
37025590 --- ellers A

-- med bredde over 35 mm:
37025610 --- for kinematografisk bruk A
37025690 --- ellers B

- ellers:

-- med bredde høyst 16 mm:
37029110 --- mikrofilmer og filmer for fotomekanisk gjengivelse, for kinematografisk bruk, med 16

mm bredde og lengde over 14 m A
37029190 --- ellers B
370293 -- med bredde over 16 mm, men høyst 35 mm og lengde høyst 30 m B

-- med bredde over 16 mm, men høyst 35 mm og lengde over 30 m:
37029410 --- for kinematografisk bruk B
37029490 --- ellers A
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--- med bredde over 35 mm:
37029510 --- for kinematografisk bruk A
37029590 --- ellers B
3703 Fotografisk papir, papp og tekstilstoff, sensitivt for lys eller annen bestråling,

ueksponert.
- i ruller med bredde over 610 mm:

37031010 --- for stråle- og elektroluminescerende fotografi A
37031090 --- ellers B

- annet, for fargefotografering (polykromt):
37032010 --- for stråle- og elektroluminescerende fotografi A
37032090 --- ellers B

- ellers:
37039010 --- for stråle- og elektroluminescerende fotografi A
37039090 --- ellers B
370400 Fotografiske plater, film, papir, papp og tekstilstoff, eksponerte, men ikke

fremkalte. B
3705 Fotografiske plater og film, eksponerte og fremkalte, unntatt kinematografisk

film.
370510 - for offset reproduksjon B
370520 - mikrofilmer B
370590 - ellers B
3706 Kinematografisk film, eksponert og fremkalt, med eller uten lydspor eller

utelukkende med lydspor.
- med bredde minst 35 mm:

37061010 --- negative B
37061020 --- positive c

- annen:
37069010 --- negative B
37069020 --- positive C
3707 Kjemiske preparater til fotografisk bruk (unntatt lakker, lim og andre klebemidler

og liknende preparater); ublandede produkter til fotografisk

bruk i porsjoner eller pakninger for detaljsalg, ferdig til bruk.

370710 - emulsjoner som er sensitive for lys eller annen bestråling B
370790 - andre B
38

3801 Kunstig grafitt; kolloidal eller halvkolloidal grafitt; preparater på basis av grafitt

eller annet kull i form av pastaer, blokker, plater eller andre halvfabrikater.

380110 - kunstig grafitt A
380120 - kolloidal eller halvkolloidal grafitt A
380130 - karbonholdige elektrodemasser og liknende masser til fôringer i ovner A
380190 - ellers A
3802 Aktivkull; aktiverte, naturlige, mineralske produkter; animalsk kull, herunder

brukt, animalsk kull.
380210 - aktivkull A
380290 - ellers A
380300 Tallolje, også raffinert. A
380400 Avlut fra fabrikasjon av tremasse, også konsentrert, avsukret eller kjemisk

behandlet, herunder ligninsulfonater, men ikke tallolje som hører under posisjon

38.03. A
3805 Balsam-, tre- eller sulfatterpentin og andre terpentinholdige oljer fremstilt ved

destillasjon eller annen behandling av bartrær; rå dipenten; rå cymen (cymol) og

annen rå paracymen; "pine oil" med innhold av alfaterpineol som

hovedbestanddel.
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380510 - balsam-, tre- eller sulfatterpentinolje A
380520 - "pine oil" A
380590 - ellers A
3806 Kolofonium og harpikssyrer, samt derivater derav; lette og tunge harpiksoljer;

smelteharpikser ("run gums").
380610 - kolofonium og harpikssyrer A
380620 - salter fra kolofonium, fra harpikssyrer eller fra derivater av kolofonium eller

harpikssyrer, unntatt salter fra kolofoniumsaddukter A
380630 - esterharpikser ("ester gums") A
380690 - andre A
380700 Tretjære; tretjæreoljer; trekreosot; rå metanol; vegetabilsk bek; bryggeribek og

liknende preparater på basis av kolofonium, harpikssyrer eller vegetabilsk bek.
A

3808 Insekt-, sopp- og ugrasbekjempende midler, rottegift, antigromidler og

plantevekstregulerende midler, desinfeksjonsmidler og liknende produkter, i

former eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller artikler (f.eks.

svovelimpregnerte bånd, veker og lys samt fluepapir).
- insektbekjempende midler:

38081010 --- til bruk i landbruket B
38081090 --- ellers B

- soppbekjempende midler:
38082010 --- til bruk i landbruket B
38082090 --- ellers B
380830 - ugrasbekjempende midler, antigromidler og plantevekstregulerende midler B

- desinfeksjonsmidler:
38084010 --- til bruk i landbruket B
38084090 --- ellers B

- ellers:
38089010 --- til bruk i landbruket B
38089090 --- ellers B
3809 Midler for etterbehandling og preparater 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, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

- ellers:
380991 -- av det slag som brukes i tekstilindustrien eller liknende industrier A
380992 -- av det slag som brukes i papirindustrien eller liknende industrier A
380993 -- av det slag som brukes i lærindustrien eller liknende industrier A
3810 Beisemidler for metaller; flussmidler og andre hjelpepreparater for lodding eller

sveising; pulvere og pastaer for lodding eller sveising, som består av metall og

andre stoffer; preparater av det slag som brukes som kjerne eller overdrag for

sveiseelektroder eller sveisetråd.
- beisemidler for metaller; pulvere og pastaer for lodding eller sveising, som består av
metall og andre stoffer:

38101010 --- pulvere A
38101090 --- ellers A
381090 - ellers A
3811 Preparater for tilsetning i mineraloljer (herunder bensin) eller i andre væsker

som brukes til de samme formål som mineraloljer, for å forbedre viskositeten,

motvirke motorbank, oksydasjon, korrosjon, sotdannelse eller liknende.

- antibankemidler:
381111 -- på basis av blyforbindelser B
381119 -- andre A
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- tilsetninger for smøreoljer:
381121 -- med innhold av jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler A
381129 -- andre A
381190 - ellers A
3812 Tilberedte vulkaniseringsakseleratorer; sammensatte myknere for gummi eller

plast, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; antioksidasjonsmidler og andre

sammensatte stabilisatorer for gummi eller plast.
381210 - tilberedte vulkaniseringsakseleratorer A
381220 - sammensatte myknere for gummi eller plast A
381230 - antioksidasjonsmidler og andre sammensatte stabilisatorer for gummi eller plast A
381300 Preparater og ladninger for brannslokningsapparater; brannslokningsgranater

og brannslokningsbomber. A
381400 Sammensatte, organiske oppløsnings- og fortynningsmidler, ikke nevnt eller

innbefattet annet sted; tilberedte maling- og lakkfjernere. A
3815 Reaksjonsinitiatorer, reaksjonsakseleratorer og tilberedte katalysatorer, ikke

nevnt eller innbefattet annet sted.
- katalysatorer utfelt på en bærer ("supported catalysts"):

381511 -- med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stoff A
381512 -- med edelt metall eller forbindelser av edelt metall som aktivt stoff A
381519 -- andre A
381590 - ellers A
381600 Ildfast sement, mørtel, betong og liknende blandinger, unntatt produkter som

hører under posisjon 38.01. A
381700 Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaftalener, unntatt produkter som

hører under posisjon 27.07 eller 29.02. A
381800 Kjemiske grunnstoffer dopet for elektronisk bruk, i form av skiver eller liknende;

kjemiske forbindelser dopet for elektronisk bruk A
381900 Bremsevæske og andre tilberedte væsker for hydrauliske overføringer, som ikke

inneholder eller som inneholder mindre enn 70 vektprosent jordolje eller oljer

utvunnet fra bituminøse mineraler. A
382000 Frostvæsker og tilberedte væsker for avising. A
382100 Næringspreparater for dyrking av mikroorganismer. A
382200 Reagenser for diagnostisk bruk eller laboratoriebruk på et underlag samt

tilberedte reagenser for diagnostisk bruk eller laboratoriebruk, også på et

underlag, unntatt slike som hører under posisjon 30.02 eller 30.06; sertifiserte

referansematerialer. A
3824 Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner; kjemiske produkter og

preparater fra kjemiske eller beslektede industrier (herunder slike som består av

blandinger av naturprodukter), ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

382410 - tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner A
382420 - naftensyrer, deres ikke-vannoppløselige salter samt deres estere A
382430 - ikke-agglomererte metallkarbider, blandet innbyrdes eller med metalliske bindemidler

A
382440 - tilberedte tilsetninger for sement, mørtel eller betong A
382450 - ikke-ildfast mørtel og betong A

- blandinger som inneholder perhalogenerte derivater av asykliske hydrokarboner, og
som inneholder to eller flere forskjellige halogener:

382471 -- som inneholder asykliske hydrokarboner som bare er perhalogenerte med fluor og
klor A

382479 -- andre A
382490 - ellers B
3825 Restprodukter fra kjemiske eller beslektede industrier, ikke nevnt eller

innbefattet annet sted; kommunalt avfall; kloakkslam; annet avfall spesifisert i

note 6 til dette kapittel.
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382510 - kommunalt avfall C
382520 - kloakkslam C
382530 - klinisk avfall C

- organisk løsemiddelavfall:
382541 -- halogenert C
382549 -- annet C
382550 - avfall bestående av flytende metallsyrebad, hydrauliske væsker, bremsevæsker og

frostvæsker C

- annet avfall fra kjemiske eller beslektede industrier:
382561 -- hovedsakelig inneholdende organiske bestanddeler C
382569 -- annet C
382590 - ellers C
39

I. UBEARBEIDDE FORMER
3901 Polymerer av etylen i ubearbeidde former.
390110 - polyetylen med spesifikk vekt under 0,94 A

- polyetylen med spesifikk vekt minst 0,94:
39012010 --- Til medisinsk bruk, til fremstilling av rør for naturgass, vann og avløpsrør (PE80,

PE100) A
39012090 --- ellers A
390130 - kopolymerer av etylen-vinylacetat A
390190 - andre A
3902 Polymerer av propylen eller av andre olefiner, i ubearbeidde former.

- Polypropylen :
39021010 --- til medisinsk bruk A
39021090 --- ellers A
390220 - polyisobutylen A
390230 - kopolymerer av propylen A
390290 - andre A
3903 Polymerer av styren i ubearbeidde former.

- polystyren :
390311 -- ekspanderbar A
390319 -- annen A
390320 - kopolymerer av styren-akrylnitril (SAN) A
390330 - kopolymerer av akrylnitril-butadienstyren (ABS) A
390390 - andre A
3904 Polymerer av vinylklorid eller av andre halogenerte olefiner, i ubearbeidde

former.
390410 - poly(vinylklorid), ikke blandet med andre stoffer A

- annet poly(vinylklorid)
390421 -- ikke mykgjort B

-- ikke mykgjort
39042210 --- til medisinsk bruk B
39042290 --- andre B
390430 - kopolymerer av vinylklorid-vinylacetat A
390440 - andre kopolymerer av vinylklorid A
390450 - polymerer av vinylidenklorid A

- fluorholdige polymerer:
390461 -- polytetrafluoretylen A
390469 -- andre A
390490 - ellers A
3905 Polymerer av vinylacetat eller av andre vinylestere, i ubearbeidde former; andre

polymerer av vinyl i ubearbeidde former.
- poly(vinylacetat):

390512 - i vandig dispersjon A

- 33 -



HS-

nummer Varebeskrivelse Kategori
390519 -- annen A

- kopolymerer av vinylacetat:
390521 -- i vandig dispersjon A
390529 -- andre A
390530 - poly(vinylalkohol), også med innhold av ikke-hydrolyserte acetatgrupper A

- ellers:
390591 -- kopolymerer A
390599 -- andre A
3906 Akrylpolymerer i ubearbeidde former.
390610 - poly(metylmetakrylat) A
390690 - andre A
3907 Polyacetaler, andre polyetere og epoksyharpikser, i ubearbeidde former;

polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i

ubearbeidde former.
390710 - polyacetaler A
390720 - andre polyetere A
390730 - epoksyharpikser A
390740 - polykarbonater A

- alkydharpikser
39075010 --- av lang eller middels kjede A
39075090 --- ellers A
390760 - poly(etylentereftalat) A

- andre polyestere:
390791 -- umettede A
390799 -- ellers A
3908 Polyamider i ubearbeidde former.
390810 - Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12 A
390890 - andre A
3909 Aminoharpikser, fenolharpikser og polyuretaner, i ubearbeidde former.
390910 - ureaharpikser; tioureaharpikser A
390920 - melaminharpikser A
390930 - andre aminoharpikser A

- fenolharpikser:
39094010 --- pressmasse av fenol B
39094090 --- ellers A
390950 - polyuretaner A
391000 Silikoner i ubearbeidde former A
3911 Petroleumsharpikser, kumaron-indenharpikser, polyterpener, polysulfider,

polysulfoner og andreprodukter nevnt i note 3 til dette kapittel, ikke nevnt eller

innbefattet annet sted, i ubearbeidde former.
391110 - petroleumsharpikser, kumaronharpikser, indenharpikser, kumaron-indenharpikser og

polyterpener A
391190 - andre A
3912 Cellulose og kjemiske derivater derav, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, i

ubearbeidde former.
- cellulose acetater :

391211 -- ikke mykgjorte A
391212 -- mykgjorte A

- cellulosenitrater (herunder kollodium)
39122010 --- fuktet med alkohol C
39122090 --- ellers A

- cellulose estere :
391231 -- karboksymetylcellulose og salter derav A
391239 -- andre A
391290 - ellers A
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3913 Naturlige polymerer (f.eks. alginsyre) og modifiserte, naturlige polymerer (f.eks.

herdede proteiner, kjemiske derivater av naturgummi), ikke nevnt eller

innbefattet annet sted, i ubearbeidde former.
391310 - alginsyre samt salter og estere derav A
391390 - andre A
391400 Ionebyttere på basis av polymerer som hører under posisjonene 39.01 - 39.13, i

ubearbeidde former. A

II. AVFALL, KLIPP OG SKRAP; HALVFABRIKATER; FORARBEIDDE VARER
3915 Avfall, klipp og skrap av plast.
391510 - av polymerer av etylen A
391520 - av polymerer av styren A
391530 - av polymerer av vinylklorid A
391590 - av annen plast A
3916 Monofilamenter med største tverrmål over 1 mm, staver, stenger og profiler,

også overflatebehandlede, men ikke videre bearbeidde, av plast.
391610 - av polymerer av etylen B
391620 - av polymerer av vinylklorid B
391690 - av annen plast B
3917 Rør og slanger av vulkanisert bløtgummi, også med forbindelsesdeler (f.eks.

muffer, knær, flenser).
391710 - kunstige tarmer av herdet protein eller celluloseplast C

- stive rør og slanger:
391721 -- av polymerer av etylen C
391722 -- av polymerer av propylen C
391723 -- av polymerer av vinylklorid C
391729 -- av annen plast C

- andre rør og slanger:
391731 -- bøyelige rør og slanger som tåler et trykk på minst 27,6 MPa: C
391732 -- andre, ikke forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer, uten

forbindelsesdeler: C
391733 -- andre, ikke forsterket eller på annen måte kombinert med andre materialer, med

forbindelsesdeler C

-- andre
39173910 --- til blodialyser og liknende apparater og instrumenter til medisinsk bruk B
39173990 --- andre C

- forbindelsesdeler:
39174010 ---til bloddialyser og liknende apparater og instrumenter til medisinsk bruk C
39174090 --- ellers C
3918 Golvbelegg av plast, også selvklebende, i ruller eller i form av fliser; vegg- eller

takkledning av plast som definert i note 9 til dette kapittel.
391810 - av polymerer av vinylklorid: C
391890 - av annen plast C
3919 Selvklebende plater, duk, film, folier, tape, bånd og andre flate produkter av

plast, også i ruller.
391910 - i ruller med bredde høyst 20 cm C
391990 - andre
39199010 --- i ruller med bredde over 20 cm B
39199090 --- andre B
3920 Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast, unntatt skumplast og ikke

forsterket, laminert eller på liknende måte forbundet med andre materialer og

uten underlag.
- av polymerer av vinylklorid:

39201010 --- steriliserte polyetylenfolier for bloddialyser A
39201090 --- ellers B
392020 - av polymerer av propylene B
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392030 - av polymerer av styren B

- Of polymerer av vinyklorid:
392043 -- inneholdende minimum 6 vektprosent myknere B
392049 -- ellers B

- av akrylpolymerer:
392051 -- av poly(metylmetakrylat) B
392059 -- andre B

- av polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre polyestere:
392061 -- av polykarbonater B
392062 -- av poly(etylentereftalat) B
392063 -- av umettede polyestere B
392069 -- av andre polyestere B

- av cellulose eller dens kjemiske derivater:
392071 -- av regenerert cellulose B
392072 -- av vulkanfibrer B
392073 -- av celluloseacetat B
392079 -- av andre cellulosederivater B

- av annen plast:
392091 -- av poly(vinylbutyra)l B
392092 -- av polyamider B
392093 -- av aminoharpikser B
392094 -- av fenolharpikser B
392099 -- av annen plast B
3921 Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast.

- skumplastprodukter:
392111 -- av polymerer av styren B
392112 -- av polymerer av vinylklorid B
392113 -- av polyuretaner B
392114 -- av regenerert cellulose B
392119 -- av annen plast B

- ellers:
39219010 --- "Formica" og liknende varer C
39219090 --- ellers C
3922 Badekar, dusjkar, oppvaskkummer, vasker, bideter,klosettskåler, seter og lokk til

klosettskåler,spylecisterner samt liknende sanitærutstyr av plast.
392210 - badekar,dusjkar, oppvaskkummer og vasker C
392220 - seter og lokk til klosettskåler C
392290 - andre C
3923 Produkter av plast for transport eller emballering av varer; propper, lokk, kapsler

og andre lukkeanordninger, av plast.
392310 - esker, kasser og liknende varer: C

- sekker, bæreposer og andre poser (herunder kremmerhus):
392321 -- av polymerer av etylen C
392329 -- av annen plast
39232910 --- sterile poser C
39232990 --- ellers C

- ballonger, flasker, kanner og liknende beholdere:
39233010 --- flasker og liknende beholdere, til bruk for emballering av øye dråper, nesedråper,

plasma, glukose, flytende blod og liknende medisinske preparater A
39233090 --- ellers C
392340 - sneller, spoler, bobiner og liknende C

- propper, lokk, kapsler og andre lukkeanordninger
39235010 --- for flasker og andre beholdere og lukkeanordninger, til bruk for emballering av

øyedråper, plasma, glukose, flytende blod og liknende medisinske preparater A
39235090 --- ellers C
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392390 - andre C
3924 Bordservise, kjøkkenutstyr, andre husholdningsartikler og toalettartikler av

plast.
392410 - bordservise og kjøkkenutstyr: C
392490 - ellers C
3925 Byggevarer av plast, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
392510 - cisterner, tanker, kar og liknende beholdere med rominnhold over 300 liter C
392520 - dører, vinduer, dør- og vinduskarmer og -rammer samt dørterskler: C
392530 - vindusskodder, markiser, persienner, rullegardiner og liknende varer samt deler dertil

C
392590 - ellers C
3926 Andre varer av plast og varer av andre materialer som hører under posisjonene

39.01 - 39.14.
392610 - kontor- og skoleartikler C

- klær og tilbehør til klær (herunder hansker, vanter og votter)

39262010 --- til helse- eller annen yrkesmessig sikkerhetsbruk B
39262090 --- ellers C

- klær og tilbehør til klær (herunder hansker, vanter og votter)
39263010 --- tilbehør til karosserier c
39263090 --- ellers C
392640 - statuetter og andre dekorasjonsartikler C

- ellers:
39269010 --- drivreimer og transportbånd; bolter og muttere; pakninger og friksjonsartikler for

maskiner, og andre liknende produkter til teknisk bruk B
39269020 --- uferdige poser til bruk på pasienter ved alminnelig kirurgi eller svulstbehandling B
39269030 --- flyteelementer( blåser) A
39269040 --- perforerte kort til jaquardmaskiner og liknende; beholdere til tekstilmaterialer, klips,

kleshengere, klesklyper B
39269050 --- støvel og skolester B
39269090 --- ellers:
39269091 ---- klyper og andre artikler av plast for å kople medisinske instrumenter og apparater

til blodårer, deksler til bronkieutvidere B
39269092 ---- kort for fremstilling av smartkort A
39269099 ---- ellers C
40

4001 Naturgummi (kautsjuk), balata, gutta-perka, guayule-gummi, chicle og liknende

naturlige gummier, i ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller bånd.

400110 - naturlig gummilateks, også forvulkanisert A

- naturgummi i andre former:
400121 -- "smoked sheets" A
400122 -- teknisk spesifisert naturgummi (TSNR) A
400129 -- annen A
400130 - isobuten-isoprengummi (butylgummi) (IIR); halogenert isobuten-isoprengummi (CIIR

eller BIIR): A
4002 Syntetisk gummi og faktis fremstilt av oljer, i ubearbeidde former eller i form av

plater, duk eller bånd; blandinger av produkter som hører under

posisjon 40.01, med produkter som hører under posisjon 40.02, i ubearbeidde

former eller i form av plater, duk eller bånd.
- styren-butadiengummi (SBR); karboksyl-styrenbutadiengummi (XSBR):

400211 -- lateks A
400219 -- annen A
400220 - Butadiene rubber (BR) B

- isobuten-isoprengummi (butylgummi) (IIR); halogenert isobuten-isoprengummi (CIIR
eller BIIR):
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400231 -- isobuten-isoprengummi (butylgummi) (IIR): A
400239 -- annen A

- kloroprengummi (klorobutadiengummi) (CR):
400241 -- lateks A
400249 -- annen A

- arylnitril-butadiengummi (NBR):
400251 -- lateks A
400259 -- annen A
400260 - Isoprengumi (IR): A
400270 - gummi av etylen, propylen og en ikke konjugert dien (etylen-propylengummi)

(EPDM): A
400280 - blandinger av produkter som hører under posisjon 40.01, med produkter som hører

under posisjon 40.02. A

- ellers:
400291 -- lateks A
400299 -- andre A
400300 Gummiregenerat i ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller bånd.

A
400400 Avfall, klipp og skrap av gummi (unntatt hardgummi), også pulverisert eller

granulert. A
4005 Blandet gummi, uvulkanisert, i ubearbeidde former eller i form av plater, duk

eller bånd.
400510 - blandet med carbon black eller silisiumdioksid: B
400520 - oppløsninger; dispersjoner, unntatt de som hører under underposisjon 4005.10: B

- andre
400591 -- plater, duk og bånd: B
400599 -- ellers B
4006 Uvulkanisert gummi i andre former (f.eks. stenger, rør og profiler) og varer av

uvulkanisert gummi (for eksempel skiver og ringer).
400610 - slitebaner ("camelback") som brukes ved regummiering av dekk: B
400690 - annet B
400700 Tråd og snorer av vulkanisert gummi. B
4008 Plater, duk, bånd, stenger og profiler, av vulkanisert bløtgummi.

- av skumgummi:
400811 -- plater, duk og bånd: B
400819 -- andre B

- av annen vulkanisert bløtgummi, unntatt skumgummi:
400821 -- plater, duk og bånd: B
400829 -- ellers B
4009 Rør og slanger av vulkanisert bløtgummi, også med forbindelsesdeler (f.eks.

muffer, knær, flenser).
- ikke forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer:

400911 -- uten forbindelsesdeler B
400912 -- med forbindelsesdeler B

- forsterket eller på annen måte forbundet utelukkende med metall:
400921 -- uten forbindelsesdeler B
400922 -- med forbindelsesdeler B

- forsterket eller på annen måte forbundet utelukkende med tekstilmaterialer:
400931 -- uten forbindelsesdeler B
400932 -- med forbindelsesdeler B

- forsterket eller på annen måte forbundet utelukkende med andre materialer:
400941 -- uten forbindelsesdeler B
400942 -- med forbindelsesdeler B
4010 Transportbånd eller drivreimer av vulkanisert gummi.

- transportbånd:
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401011 -- bare forsterket med metalll B
401012 -- bare forsterket med tekstilmaterialer B
401013 -- bare forsterket med plast B
401019 -- andre B

- drivreimer:
401031 -- endeløse drivreimer med trapesformet tverrsnitt (kilereimer), med langsgående riller,

med en ytre omkrets som er over 60 cm, men ikke over 180 cm B
401032 -- endeløse drivreimer med trapesformet tverrsnitt (kilereimer), unntatt med

langsgående riller, med enytre omkrets som er over 60 cm, men ikke over 180 cm B
401033 -- endeløse drivreimer med trapesformet tverrsnitt(kilereimer), med langsgående riller,

med en ytre omkrets som er over 180 cm, men ikke over 240 cm B
401034 -- endeløse drivreimer med trapesformet tverrsnitt (kilereimer), unntatt med

langsgående riller, med en ytre omkrets som er over 180 cm, men ikke over 240 cm B
401035 -- endeløse synkrone bånd (tannreimer) med en ytre omkrets som er over 60 cm, men

ikke over 150 cm B
401036 -- endeløse synkrone bånd (tannreimer) med en ytre omkrets som er over 150 cm,

men ikke over 198 cm B
401039 -- andre B
4011 Nye, pneumatiske dekk av gummi.
401110 - av de slag som brukes på personbiler (herunder stasjonsvogner og racerbiler) B
401120 - av de slag som brukes på busser eller lastebiler B
401130 - av de slag som brukes på luftfartøyer B
401140 - av de slag som brukes på motorsykler B
401150 - av de slag som brukes på sykler B

- ellers, med slitebane med fiskebensmønster eller liknende mønster:

401161 - av det slag som brukes på jordbruks- eller skogbrukskjøretøy og -maskiner B
401162 - av det slag som brukes på anleggs- eller industrikjøretøy og -maskiner, og som har

en felgstørrelse som ikke overstiger 61 cm B
401163 - av det slag som brukes på anleggs- eller industrikjøretøy og -maskiner, og som har

en felgstørrelse som overstiger 61 cm B
401169 - andre B

- andre:
401192 -- av det slag som brukes på jordbruks- eller skogbrukskjøretøy og -maskiner B
401193 -- av det slag som brukes på anleggs- eller industrikjøretøy og -maskiner, og som har

en felgstørrelse som ikke overstiger 61 cm B
401194 -- av det slag som brukes på anleggs- eller industrikjøretøy og-maskiner, og som har

en felgstørrelse som overstiger 61 cm B
401199 -- andre B
4012 Regummierte eller brukte, pneumatiske dekk av gummi; massiv- eller

hulkammerringer, slitebaner og felgbånd av gummi.
401211 - av de slag som brukes på personbiler (herunderstasjonsvogner og racerbiler) B
401212 - av de slag som brukes på busser eller lastebiler B
401213 - av de slag som brukes på luftfartøyer B
401219 - andre B
401220 - brukte, pneumatiske dekk B
401290 - andre B
4013 Innerslanger av gummi.
401310 - av de slag som brukes på personbiler (herunder stasjonsvogner og racerbiler),

busser eller lastebiler B
401320 - av de slag som brukes på sykler B
401390 - andre B
4014 Hygieniske eller farmasøytiske artikler (herunder tåtesmokker) av vulkanisert

bløtgummi, også med deler av hardgummi.
401410 - kondomer A
401490 - ellers B
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4015 Klær og tilbehør dertil (herunder hansker, vanter og votter), til ethvert bruk, av

vulkanisert bløtgummi.
- hansker, vanter og votter:

401511 -- til kirurgisk bruk C

-- andre:
40151910 --- til profesjonell beskyttelse C
40151990 --- ellers C
401590 - andre C
4016 Andre varer av vulkanisert bløtgummi.
401610 - av skumgummi
40161010 --- produkter for sprøyter og artikler for å sammenføye blodårer til medisinske

apparater og maskiner B
40161090 ---- ellers B

- andre:
401691 -- golvbelegg og matter B

-- radergummi:
40169210 --- viskelær for blyanter A
40169290 --- ellers B
401693 -- pakninger B
401694 -- fendere for fartøyer og kaier, også oppblåsbare B
401695 -- andre oppblåsbare varer B

-- ellers:
40169910 --- deler og tilbehør til tanks og pansrede militære kjøretøy, også utstyrt med våpen

A
40169920 --- artikler for sprøyter og artikler for å sammenføye blodårer til medisinske apparater

og maskiner A
40169990 --- andre B
401700 Hardgummi (f.eks. ebonitt) i alle former, herunder avfall og skrap; varer av av

hardgummi. B
41

4104 Garvede eller "crust" huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av

hesteslekten, uten hår,også spaltet, men ikke videre beredt.

- i våt tilstand (herunder "wet-blue"):

-- hele narvlær, uspaltet; narvspalt:
41041110 --- behandlet med krom A
41041190 --- ellers B

-- andre:
41041910 --- behandlet med krom B
41041990 --- ellers B

- i tørr tilstand ("crust"):
410441 -- hele narvlær, uspalte; narvspalt B
410449 -- ellers B
4105 Garvede eller "crust" skinn av sau eller lam, uten ull, også spaltet, men ikke

videre beredt.
- i våt tilstand (herunder "wet-blue")

41051010 --- behandlet med krom A
41051090 --- andre B
410530 - i tørr tilstand ("crust") B
4106 Garvede eller "crust" huder og skinn av andre dyr, uten ull eller hår, også

spaltet, men ikke videre beredt.

- av geiter eller kje:

-- i våt tilstand (herunder "wet-blue"):
41062110 --- krombehandlet A
41062190 --- ellers B
410622 -- i tørr tilstand ("crust") B
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- av svin:

-- i våt tilstand (herunder "wet-blue"):
41063110 --- krombehandlet A
41063190 --- ellers B
410632 -- i tørr tilstand ("crust") B
410640 - av reptiler (krypdyr) B

- andre:

-- i våt tilstand (herunder "wet-blue"):
41069110 --- krombehandlet A
41069190 --- ellers B
410692 -- i tørr tilstand ("crust") B
4107 Lær videre beredt etter garving eller "crusting", herunder pergamentbehandlet

lær, av storfe (herunder bøfler) eller dyr av hesteslekten, uten hår,

- hele huder og skinn:
410711 -- hele narvlær, uspaltet B
410712 -- narvspalt B
410719 -- andre B

- ellers, herunder sidestykker:
410791 -- hele narvlær, uspaltet B
410792 -- narvspalt B
410799 -- andre B
411200 Lær videre beredt etter garving eller "crusting", herunder pergamentbehandlet

lær, av sau eller lam, uten ull, også spaltet, unntatt lær som hører under posisjon

41.14. B
4113 Lær videre beredt etter garving eller "crusting", herunder pergamentbehandlet

lær, av andre dyr, uten ull eller hår, også spaltet, unntatt lær som hører under

posisjon 41.14.
411310 - av geiter eller kje B
411320 - av svin B
411330 - av reptiler (krypdyr) B
411390 - ellers B
4114 Semsket (oljegarvet) lær (herunder kombinasjonssemsket lær); lakklær og

imitert lakklær; metallisert lær.

411410 - semsket (oljegarvet) lær (herunder kombinasjonssemsket lær) B
411420 - lakklær og imitert lakklær; metallisert lær B
4115 Kunstlær på basis av lær eller lærfibrer, i plater eller remser, også i ruller; klipp

og annet avfall av lær eller kunstlær, ikke anvendelig til fremstilling av lærvarer;

støv, pulver og mel av lær.

411510 - kunstlær på basis av lær eller lærfibrer, i plater eller remser, også i ruller B
411520 - klipp og annet avfall av lær eller kunstlær, ikke anvendelig til fremstilling av lærvarer;

støv, pulver og mel av lær B
42

420100 Salmakerarbeider for alle slags dyr (herunder trekkreimer, halsbånd, kneputer,

munnkurver, saltepper, saltasker, hundefrakker og liknende),

uansett materiale. C
4202 Garderobekofferter, håndkofferter, toalettkofferter, attachékofferter,

dokumentmapper, skoleransler, brilleetuier, etuier og vesker for kikkerter,

kameraer, musikkinstrumenter eller våpen samt liknende beholdere; reisevesker,

isolerte vesker (bager) for mat eller drikke, toalettvesker, ryggsekker,

håndvesker, handlevesker, lommebøker, pengepunger, kartmapper,

sigarettetuier, tobakkspunger, verktøyvesker, sportsvesker, flaskefutteraler,

smykkeskrin, pudderdåser, etuier for bestikk og liknende beholdere, av lær,

kunstlær, plast (som plater, duk eller folier), tekstilmateriale, vulkanfibrer eller

papp eller helt eller hovedsakelig overtrukket med slike materialer eller med

papir.
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- garderobekofferter, håndkofferter, toalettkofferter, attachékofferter, dokumentmapper,
skoleransler og liknende beholdere:

420211 -- med ytterside av lær, kunstlær eller lakklær C
420212 -- med ytterside av plast eller tekstilmateriale C
420219 -- andre C

- håndvesker, også med skulderreimer, herunder håndvesker uten håndtak:
420221 -- med ytterside av lær, kunstlær eller lakklær C
420222 -- med ytterside av plast (som plater, duk eller folier) eller tekstilmateriale C
420229 -- andre C

- varer av det slag som vanligvis bæres i lommen eller håndvesken:
420231 -- med ytterside av lær, kunstlær eller lakklær C
420232 -- med ytterside av plast (som plater, duk eller folier) eller tekstilmateriale C
420239 -- andre C

- ellers:
420291 -- med ytterside av lær, kunstlær eller lakklær C
420292 -- med ytterside av plast (som plater, duk eller folier) eller tekstilmateriale: C
420299 -- andre C
4203 Klær og tilbehør til klær, av lær eller kunstlær.

- klær:
42031010 --- for yrkesmessig sikkerhetsbruk B
42031090 --- andre C

- hansker, vanter og votter:
420321 -- spesiallaget for sportsbruk B

-- ellers:
42032910 --- for yrkesmessig sikkerhetsbruk B
42032990 --- andre C
420330 - belter og bandolærer B

- annet tilbehør til klær:
42034010 --- for yrkesmessig sikkerhetsbruk B
42034020 ---- merker, embelemer og lignende B
42034090 --- andre B
420400 Varer av lær eller kunstlær av det slag som brukes i maskiner, apparater eller

mekaniske redskaper eller til annen teknisk bruk. B
4205 Andre varer av lær eller kunstlær.
42050010 --- lisser til fottøy B
42050090 --- ellers C
4206 Varer av tarmer (unntatt av wormgut), gullslagerhinner, blærer eller sener.

- katgut:
42061010 --- ikke-steril kirurgisk katgut A
42061090 --- annet B
420690 - ellers B
43

4302 Garvede eller beredte pelsskinn (herunder hoder, haler, labber og andre stykker

eller klipp), også sammensatte (uten forbindelse med andre

materialer), unntatt de varer som hører under posisjon 43.03.
- hele skinn, også uten hode, hale eller labber, ikke sammensatte:

430211 -- av mink C
430213 -- av følgende lam: astrakan, breitschwanz, karakul, persianer og liknende, samt

indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske C
430219 -- andre C
430220 - hoder, haler, labber og andre stykker eller klipp, ikke sammensatte C
430230 - hele skinn og stykker eller klipp derav, sammensatte C
4303 Klær, tilbehør til klær og andre varer av pelsskinn.
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430310 - klær og tilbehør til klær C
430390 - andre varer av pelsskinn C
4304 Kunstig pelsskinn og varer derav. C
44

4401 Ved til brensel i form av stokker, kubber, vedtrær, kvister, kvistbunter eller

liknende; tre i form av fliser eller spon; sagflis og treavfall, også agglomerert til

briketter, pelleter eller liknende former.
440110 - ved til brensel i form av stokker, kubber, vedtrær, kvister, kvistbunter eller liknende

A

- tre i form av fliser eller spon:
440121 -- av bartrær A
440122 -- av lauvtrær A
440130 - sagflis og treavfall, også agglomerert til briketter, pelleter eller liknende former A
440200 Trekull (herunder kull av nøtter eller nøtteskall), også agglomerert. A
4403 Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret.

440310 - behandlet med maling, beis, kreosot eller liknende impregneringsmiddel A
440320 - annet, av bartrær A

- annet, av tropiske tresorter som beskrevet i underposisjonsnote 1 til dette kapittel:

440341 -- dark red meranti (mørkerød meranti), light red meranti (lyserød meranti) og meranti
bakau A

440349 -- ellers A

- annet:
440391 -- av eik (Quercus spp.) A
440392 -- av bøk (Fagus spp.) A
440399 -- ellers A
4404 Emner av tre til tønnebånd; kløyvde stokker; stolper og staurer, spissede, men

ikke saget i lengderetningen; emner av tre, grovt tildannet eller avrundet, men

ikke dreid, bøyd eller bearbeidd på annen måte, anvendelige til fremstilling av

spasérstokker, paraplyer, verktøyskaft eller liknende; strimler og liknende av tre.

440410 - av bartrær A
440420 - av lauvtrær A
440500 Treull; tremel. B
4406 Jernbane- og sporvegssviller av tre.
440610 - uimpregnerte A
440690 - andre A
4407 Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet,

pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm.
440710 - av bartrær A

- av tropiske tresorter som beskrevet i underposisjonsnote 1 til dette kapittel:
440724 -- virola, mahogany (mahogni) (Swietenia spp.), imbuia og balsa A
440725 -- dark red meranti (mørkerød meranti), light red meranti (lyserød meranti) og meranti

bakau A
440726 -- white lauan (hvit lauan), white meranti (hvit meranti), white seraya (hvit seraya),

yellow meranti (gul meranti) og alan A
440729 -- ellers A

- andre:
440791 -- av eik (Quercus spp.) A
440792 -- av bøk (Fagus spp.) A
440799 -- ellers A
4408 Plater for finéring (herunder slike fremstilt ved å skjære laminert tre), for

kryssfinér eller liknende laminert tre eller trelast, saget i engderetningen,

knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset, sammenspleiset eller endeskjøtt, av440810 - av bartrær A

- av tropiske tresorter som beskrevet i underposisjonsnote 1 til dette kapittel:
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440831 -- dark red meranti (mørkerød meranti), light red meranti (lyserød meranti) og meranti

bakau B
440839 -- ellers B
440890 - andre A
4409 Trelast (herunder usammensatt parkettstav), fortløpende profilert (pløyd, falset,

avrundet eller forsynt med fas, staf eller liknende) langs kanter,

ender eller flater, også høvlet, pusset eller endeskjøtt.

440910 - av bartrær C
440920 - av lauvtrær C
4410 Sponplater og liknende plater (for eksempel "oriented strand board" og

"waferboard") av tre eller andre treaktige materialer, også agglomererte med

harpikser eller andre organiske bindemidler
- "oriented strand board" og "waferboard", av tre:

441021 -- ubearbeidde eller ikke videre bearbeidde enn slipt B
441029 -- ellers B

- andre, av tre:
441031 -- ubearbeidde eller ikke videre bearbeidde enn slipt B
441032 -- overflatebelagt med melaminimpregnert papir B
441033 -- overflatebelagt med dekorative plastlaminater B
441039 -- andre B
441090 - av andre treaktige materialer C
4411 Fiberplater av tre eller andre treaktige materialer, også agglomererte med

harpikser eller andre organiske bindemidler.
- fiberplater med densitet over 0,80 gram pr. cm³:

441111 -- ikke mekanisk bearbeidde eller overflatebelagte B
441119 -- andre C

- fiberplater med densitet over 0,50 gram pr. cm³, men høyst 0,80 gram pr. cm³:
441121 -- ikke mekanisk bearbeidde eller overflatebelagte B
441129 -- andre C

- fiberplater med densitet over 0,35 gram pr. cm³, men høyst 0,50 gram pr. cm³:
441131 -- ikke mekanisk bearbeidde eller overflatebelagte B
441139 -- andre C

- ellers:
441191 -- ikke mekanisk bearbeidde eller overflatebelagte B
441199 -- andre C
4412 Kryssfinér, finerte plater og liknende laminert tre.

- kryssfinér som utelukkende består av trefinérplater, hvor hvert enkelt lag er av
tykkelse høyst 6 mm:

441213 -- med minst ett utvendig lag av tropiske tresorter som beskrevet i underposisjonsnote
1 til dette kapittel C

441214 -- annen, med minst ett utvendig lag av lauvtre C
441219 -- annen C

- andre, med minst ett utvendig lag av lauvtre:
441222 -- med minst ett utvendig lag av tropiske tresorter som beskrevet i underposisjonsnote

1 til dette kapittel C
441223 -- ellers, med minst ett lag sponplate C
441229 -- andre C

- ellers:
441292 -- med minst ett utvendig lag av tropiske tresorter som beskrevet i underposisjonsnote

1 til dette kapittel C
441293 -- ellers, med minst ett lag sponplate C
441299 -- andre C
441300 Fortettet tre i form av blokker, plater, lister eller profiler A
441400 Trerammer til malerier, fotografier, speil eller liknende gjenstander. C
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4415 Pakkasser, esker, sprinkelkasser, dunker og liknende emballasje av tre;

kabeltromler av tre; lastepaller, kassepaller og andre paller av tre; pallekarmer.

441510 - kasser, esker, sprinkelkasser, dunker og liknende emballasje; kabeltromler C
441520 - lastepaller, kassepaller og andre paller av tre; pallekarmer C
441600 Fat, tønner, kar, baljer og annet bøkkerarbeid samt deler dertil av tre, herunder

tønnestaver. C
441700 Verktøy og redskaper samt innfatninger, håndtak og skaft dertil, av tre;

innfatninger, håndtak og skaft av tre til børster eller koster; lester og blokker av

tre til fottøy. C
4418 Bygningssnekker- og tømmermannsarbeider, herunder lamellplater med

innvendig hulrom (celleplater), sammensatt parkett og takspon

("shingles" og "shakes"), av tre.
441810 - vinduer (herunder franske vinduer) og vindusrammer og -karmer C
441820 - dører og dørkarmer samt dørterskler C
441830 - sammensatt parkett C
441840 - forskaling til betongkonstruksjoner C
441850 - takspon ("shingles" og "shakes") C
441890 - andre C
441900 Bordservise og kjøkkenartikler av tre. C
4420 Innlagt tre (marketeri); skrin, esker og etuier for bijouterivarer eller spisebestikk

og liknende varer, av tre; statuetter og andre dekorasjonsgjenstander av tre;

møbelgjenstander av tre som ikke hører under kapittel 94.

442010 - statuetter og andre dekorasjonsgjenstander av tre C
442020 - ellers C
4421 Andre varer av tre.
442110 - kleshengere C

- ellers:
44219010 --- fyrstikkemner, pinner til bruk i næringsmidler A
44219090 --- andre C
45

4501 Naturlig kork, rå eller enkelt bearbeidd; korkavfall; knust, granulert eller malt

kork.
450110 - naturlig kork, rå eller enkelt bearbeidd A
450190 - ellers A
450200 Naturlig kork, avbarket eller grovt parallellskåret, eller i kvadratiske eller

rektangulære blokker, plater, ark eller strimler (herunder skarpkantede emner til

fremstilling av flaskepropper eller liknende) B
4503 Varer av naturlig kork.
450310 - flaskepropper og liknende A
450390 - ellers A
4504 Presset kork (med eller uten bindemiddel) og varer av presset kork.
450410 - blokker, plater, ark og strimler; alle slags fliser; massive sylindre, herunder skiver

B
450490 - andre B
46

4601 Fletninger og liknende produkter av flettematerialer, også sammenføyde til bånd;

flettematerialer, fletninger og liknende produkter av flettematerialer, parallellagte

eller vevde, i form av plater som også kan være ferdige varer (f.eks. matter og

skjermbrett).

460120 - matter og skjermbrett av vegetabilske materialer C

- ellers:
460191 -- av vegetabilske materialer C
460199 -- andre C
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4602 Kurvmakerarbeider og andre varer fremstilt direkte av flettematerialer eller av

varer som hører under posisjon 46.01; varer av luffa.
460210 - av vegetabilske materialer C
460290 - andre C
47

470100 Mekanisk tremasse. A
470200 Kjemisk tremasse av typen dissolvingmasse. A
4703 Kjemisk soda- eller sulfattremasse, unntatt dissolvingmasse.

- ubleiket:
470311 -- av bartrær A
470319 -- av lauvtrær A

- halvbleiket eller bleiket:
470321 -- av bartrær A
470329 -- av lauvtrær A
4704 Kjemisk sulfittremasse, unntatt dissolvingmasse.

- ubleiket:
470411 -- av bartrær A
470419 -- av lauvtrær A

- halvbleiket eller bleiket:
470421 -- av bartrær A
470429 -- av lauvtrær A
470500 Tremasse fremstilt ved en kombinasjon av mekanisk og kjemisk behandling.

A
4706 Fibermasse fremstilt av papir eller papp for resirkulasjon (avfall) eller av andre

celluloseholdige fibermaterialer.
470610 - masse av bomull-linters A
470620 - fibermasse fremstilt av papir eller papp for resirkulasjon (avfall) A

- annen:
470691 -- mekanisk A
470692 -- kjemisk A
470693 -- halvkjemisk A
4707 Papir eller papp for resirkulasjon (avfall).
470710 - ubleiket kraftpapir eller kraftpapp eller bølgepapir eller bølgepapp A
470720 - annet papir eller papp fremstilt hovedsakelig av bleiket, kjemisk masse, ikke farget i

massen A
470730 - papir eller papp fremstilt hovedsakelig av mekanisk masse (f.eks. aviser, tidsskrifter

og liknende trykksaker) A
470790 - ellers, herunder usortert avfall A
48

480100 Avispapir i ruller eller ark. A
4802 Ubestrøket papir og papp av det slag som brukes som skrivepapir, trykkpapir

eller til andre grafiske formål, og ikke-perforerte hullkort og hullbånd, i ruller

eller rektangulære (herunder kvadratiske) ark, av enhver størrelse, unntatt papir

som hører under posisjon 48.01 eller 48.03; håndlaget papir og papp.

480210 - håndlaget papir og papp B
480220 - papir og papp, av det slag som brukes som basis for lys-, varme- eller elektrosensitivt

papir eller papp B
480230 - karbonråpapir B
480240 - tapetråpapir B

- annet papir og annen papp, uten innhold av fibrer fra mekanisk eller kjemimekanisk
masse eller med innhold av fibrer fra slike masser på høyst 10 vektprosent av den
totale fibermengde:

480254 -- med vekt under 40 g pr. m² B
480255 -- med vekt minst 40 g pr. m², men ikke mer enn 150 g pr. m², i ruller B
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480256 -- med vekt minst 40 g pr. m², men ikke mer enn 150 g pr. m², i ark som i utbrettet

stand har en lengde av høyst 435 mm og bredde høyst 297 mm B
480257 -- andre med vekt minst 40 g pr. m², men ikke mer enn 150 g pr. m² B
480258 -- med vekt over 150 g pr. m² B

- annet papir og annen papp, med innhold av fibrer fra mekanisk eller kjemimekanisk
masse på mer enn 10 vektprosent av den totale fibermengde:

480261 -- i ruller B
480262 -- i ark som i utbrettet stand har en lengde av høyst 435 mm og bredde høyst 297 mm

B
480269 -- ellers B
480300 Papir av det slag som brukes til toalettpapir, ansiktsservietter, håndklær,

servietter eller liknende papir til bruk i husholdningen eller til sanitære

formål, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, også kreppet, plissert,

mønsterpreget, perforert, overflatefarget, overflatedekorert eller trykt, i ruller

eller ark. B
4804 Ubestrøket kraftpapir og kraftpapp, i ruller eller ark, unntatt varer som hører

under posisjon 48.02 eller 48.03.
- kraftliner :

480411 -- ubleiket B
480419 -- ellers B

- kraftsekkepapir:
480421 -- ubleiket B
480429 -- ellers B

- annet kraftpapir og annen kraftpapp med vekt høyst 150 g pr. m²:
480431 -- ubleiket B
480439 -- ellers B

- annet kraftpapir og annen kraftpapp med vekt over 150 g pr. m², men mindre enn 225
g pr. m²:

480441 -- ubleiket B
480442 -- ensartet bleiket i massen og med et innhold av fibrer fra kjemisk masse på mer enn

95 vektprosent av den totale fibermengde B
480449 -- ellers B

- annet kraftpapir og annen kraftpapp med vekt minst 225g pr. m²:
480451 -- ubleiket B
480452 -- ensartet bleiket i massen og med et innhold av fibrer fra kjemisk masse på mer enn

95 vektprosent av den totale fibermengde B
480459 -- ellers B
4805 Annet ubestrøket papir og papp, i ruller eller ark, ikke videre bearbeidd eller

behandlet enn det som er nevnt i note 3 til dette kapittel.
- papir for fremstilling av bølgepapir (fluting):

480511 -- halvkjemisk papir for fremstilling av bølgepapir B
480512 -- stråbølgepapir B
480519 -- ellers B

- testliner (resirkulert linerboard):
480524 -- med vekt høyst 150 g pr. m² B
480525 -- med vekt over 150 g pr. m². B
480530 - sulfittomslagspapir B
480540 - filtrerpapir og -papp B
480550 - filtpapir og -papp B

- ellers:
480591 -- med vekt høyst 150 g pr. m² B
480592 -- med vekt over 150 g pr. m², men mindre enn 225 g pr. m² B
480593 -- med vekt minst 225 g pr. m² B
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4806 Pergamentpapir, smørpapir (greaseproofpapir), tracingpapir og pergamyn

(glassin) samt annet glittet, gjennomsiktig eller gjennomskinnelig papir, i ruller

eller ark.
480610 - pergamentpapir B
480620 - smørpapir (greaseproofpapir) B
480630 - tracingpapir B
480640 - pergamyn (glassin) samt annet glittet, gjennomsiktig eller gjennomskinnelig papir

B
480700 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. B
4808 Bølgepapir og bølgepapp (også pålimt plant papir eller papp) samt kreppet,

plissert, mønsterpreget eller perforert papir eller papp, i ruller eller ark, unntatt

papir av det slag som er beskrevet under posisjon 48.03.
480810 - bølgepapir og bølgepapp, også perforert B
480820 - kraftsekkepapir, kreppet eller plissert, også mønsterpreget eller perforert B
480830 - annet kraftpapir, kreppet eller plissert, også mønsterpreget eller perforert B
480890 - ellers B
4809 Karbonpapir, selvkopierende papir og annet kopipapir eller overføringspapir

(herunder bestrøket eller impregnert papir for stensiler eller offsetplater), også

trykte, i ruller eller ark.
480910 - karbonpapir eller liknende kopipapir B
480920 - selvkopierende papir B
480990 - ellers B
4810 Papir og papp bestrøket på den ene eller begge sider med kaolin (China clay)

eller andre uorganiske stoffer, med eller uten bindemiddel, og uten annet

overdrag, også overflatefarget, overflatedekorert eller trykt, i ruller eller

rektangulære (herunder kvadratiske) ark, av enhver størrelse.
- papir og papp av det slag som brukes som skrivepapir, trykkpapir eller til andre
grafiske formål, uten innhold av fibrer fra mekanisk eller kjemimekanisk masse eller
med innhold av fibrer fra slike masser på høyst 10 vektprosent av den totale
fibermengde:

481013 -- i ruller B
481014 -- i ark som i utbrettet stand har en lengde av høyst 435 mm og bredde høyst 297 mm

B
481019 -- ellers B

- papir og papp av det slag som brukes som skrivepapir, trykkpapir eller til andre
grafiske formål, med innhold av fibrer fra mekanisk eller kjemimekanisk masse på mer
enn 10 vektprosent av den totale fibermengde:

481022 -- lettvektpapir B
481029 -- ellers B

- kraftpapir og kraftpapp, unntatt av det slag som brukes som skrivepapir, trykkpapir
eller til andre grafiske formål:

481031 -- 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. m² B

481032 -- ensartet bleiket i massen og med innhold av fibrer fra kjemisk masse på mer enn 95
vektprosent av den totale fibermengde og med vekt over 150 g pr. m² B

481039 -- ellers B

- annet papir og annen papp:
481092 -- flerlagt B
481099 -- ellers B
4811 Papir, papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, bestrøket, impregnert,

belagt, overflatefarget, overflatedekorert eller trykt, i ruller eller

rektangulære (herunder kvadratiske) ark, av enhver størrelse, unntatt varer av

det slag som er beskrevet under posisjonene 48.03, 48.09 eller 48.10.
481110 - papir og papp påført tjære, bitumen eller asfalt B
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- papir og papp påført klebestoff:
481141 -- selvklebende B
481149 -- ellers B

- papir og papp overtrukket, impregnert eller bestrøket med plast (unntatt klebestoff):

481151 -- bleiket, med vekt over 150 g pr. m² B
481159 -- ellers B
481160 - papir og papp overtrukket, impregnert eller bestrøket med voks, parafinvoks, stearin,

olje eller glyserol B
481190 - annet papir, papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer B
481200 Filtrerblokker og filtrerplater av papirmasse. A
4813 Sigarettpapir, også ferdig tilskåret eller i form av hefter eller hylser.

481310 - i form av hefter eller hylser B
481320 - i ruller med bredde høyst 5 cm B
481390 - ellers B
4814 Tapeter og liknende veggkledninger; gjennomsiktig vinduspapir.
481410 - "ingrain"-papir C
481420 - tapeter og liknende veggkledninger som består av papir, bestrøket eller belagt på

rettsiden med et kornet, preget, farget, mønstertrykt eller på annen måte dekorert
plastbelegg C

481430 - tapeter og liknende veggkledninger som består av papir belagt på rettsiden med
flettematerialer, også parallellagte eller vevde

C
481490 - ellers C
481500 Golvbelegg med underlag av papir eller papp, også ferdig tilskåret

C
4816 Karbonpapir, selvkopierende papir og annet kopipapir eller overføringspapir

(unntatt varer som hører under posisjon 48.09), stensiler og offsetplater av papir,

også i esker.
481610 - karbonpapir eller liknende kopipapir B
481620 - selvkopierende papir B
481630 - stensiler B
481690 - ellers B
4817 Konvolutter, kortbrev, brevkort (ikke illustrerte) og korrespondansekort av papir

eller papp; esker, mapper og liknende av papir eller papp, som

inneholder et utvalg av brevpapir, konvolutter og liknende.
481710 - konvolutter C
481720 - kortbrev, brevkort (ikke illustrerte) og korrespondansekort C
481730 - esker, mapper og liknende av papir eller papp, som inneholder et utvalg av brevpapir,

konvolutter og liknende C
4818 Toalettpapir og liknende papir, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer, av det

slag som brukes i husholdningen eller til sanitære formål, i ruller med bredde

høyst 36 cm eller tilskåret til bestemt størrelse eller form; lommetørklær,

servietter for ansikt og hender, håndklær, bordduker, bordservietter, bleier,

tamponger, laken og liknende husholdnings-, sanitæreller sykehusartikler, klær

og tilbehør til klær av papirmasse, papir, cellulosevatt eller duk av

cellulosefibrer.
- toalettpapir:

48181010 --- i pakninger for detaljsalg C
48181090 --- ellers C
481820 - lommetørklær, servietter for ansikt og hender samt håndklær C
481830 - bordduker og bordservietter C
481840 - sanitetsbind, tamponger, bleier, bleieunderlag og liknende sanitærartikler C
481850 - klær og tilbehør til klær C
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481890 - ellers C
4819 Esker, kasser, sekker, poser og annen emballasje av papir, papp, cellulosevatt

eller duk av cellulosefibrer; sorterings- og oppbevaringsesker og liknende varer

av papir eller papp av det slag som brukes i kontorer, butikker eller liknende.

481910 - esker og kasser av bølgepapir eller bølgepapp C
481920 - sammenleggbare esker og kasser, unntatt av bølgepapir eller bølgepapp C
481930 - sekker og poser med bunn av bredde minst 40 cm C
481940 - andre sekker og poser, herunder kremmerhus C
481950 - annen emballasje, herunder omslag for grammofonplater C
481960 - sorterings- og oppbevaringsesker og liknende varer av det slag som brukes i

kontorer, butikker eller liknende C
4820 Protokoller, regnskapsbøker, notisbøker, ordrebøker, kvitteringsbøker,

skriveblokker, notisblokker, dagbøker og liknende varer, samt skrivebøker,

skriveunderlag, samlepermer (for løse ark eller andre), mapper, omslag for

dokumenter, blankettsett, flerlagspapir med mellomliggende kopipapir samt

liknende varer av papir eller papp til bruk i skoler, kontorer og liknende; album

for prøver eller samlinger samt bokpermer av papir eller papp.

482010 - protokoller, regnskapsbøker, notisbøker, ordrebøker, kvitteringsbøker, skriveblokker,
notisblokker, dagbøker og liknende C

482020 - skrivebøker C
482030 - samlepermer (unntatt bokpermer), mapper og omslag for dokumenter C
482040 - blankettsett eller flerlagspapir med mellomliggende kopipapir C
482050 - album for prøver eller samlinger C
482090 - ellers C
4821 Etiketter, alle slags, av papir eller papp, også trykte.
482110 - trykte C
482190 - andre C
4822 Bobiner, spoler og liknende, av papirmasse, papir eller papp (også perforerte

eller herdede).
482210 - av det slag som brukes til oppspoling av tekstilgarn C
482290 - ellers C
4823 Annet papir og annen papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, tilskåret til

bestemt størrelse eller form; andre varer av papirmasse, papir, papp,

cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer.
- papir påført klebestoff, i strimler eller ruller:

482312 -- selvklebende C
482319 -- annet C
482320 - filtrerpapir og -papp C
482340 - ruller, ark og skiver med trykk til selvregistrerende apparater B
482360 - brett, tallerkener, fat, kopper og liknende av papir eller papp C

- støpte eller pressede varer av papirmasse:
48237010 --- brett for emballering av egg B
48237090 --- andre C

- ellers:
48239010 ---perforerte kort til jacquardmaskiner og liknende tekstilmaskiner, andre varer til bruk i

forbindelse med tekstilmaterialer, og produkter derav A
48239090 --- ellers C
49

4901 Bøker, hefter, brosjyrer og liknende trykksaker, også som enkle blad.
490110 - som enkle blad, også brettet A

- ellers:
490191 -- ordbøker og leksika, samt periodisk utkomne hefter til slike A
490199 -- andre A
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4902 Aviser, journaler og tidsskrifter, også illustrerte og med innhold av reklame.

490210 - som utkommer minst fire ganger i uken A
490290 - ellers A
490300 Bildebøker, tegne- og fargebøker for barn A
490400 Noter, håndskrevne eller trykte, med eller uten illustrasjoner, også innbundne.

A
4905 Trykte kart, alle slags, herunder atlas, veggkart og topografiske kart samt trykte

glober.
490510 - glober A

- ellers:
490591 -- i bokform A
490599 -- andre A
490600 Plantegninger, andre tegninger og utkast for arkitektoniske, tekniske,

industrielle, kommersielle, topografiske eller liknende formål, som originaler

utført for hånd; håndskrevne tekster; fotografiske reproduksjoner på papir som

er sensitivt for lys eller annen bestråling, og karbonkopier av ovennevnte varer. A
4907 Ubrukte frimerker, stempelmerker og liknende av gjeldende eller nye utgivelser,

som er eller vil bli gyldige i landet hvor de har eller vil få en godkjent pålydende

verdi; stempelpapir; pengesedler; sjekkblanketter; aksjer, obligasjoner og

liknende verdipapirer.
49070010 --- frimerker og stempelmerker; stempelpapir A
49070020 --- pengesedler, aksjer, obligasjoner A
49070090 --- ellers B
4908 Overføringstrykk (dekalkomanier).
490810 - smeltbare overføringstrykk (dekalkomanier) B
490890 - andre B
490900 Trykte eller illustrerte postkort; trykte kort med personlige hilsninger,

meddelelser eller bekjentgjørelser, også illustrerte, med eller uten konvolutter

eller utstyr. C
491000 Kalendere, alle slags, trykte, herunder kalenderblokker. C
4911 Andre trykksaker, herunder trykte bilder og fotografier.
491110 - reklametrykksaker, handelskataloger og liknende C

- ellers:
491191 -- bilder, plansjer og fotografier C

-- andre:
49119910 --- illustrasjoner for anatomi, botanikk etc. B
49119920 --- kort for fremstilling av smartkort B
49119990 --- ellers C
50

5004 Garn av silke (unntatt garn spunnet av silkeavfall), ikke i detaljopplegging
50040010 --- Enkle eller tvunne garn, ikke sterile (uten nåler) til fremstilling av kirurgisk katgut A
50040090 --- ellers B
500500 Garn spunnet av silkeavfall, ikke i detaljopplegging. B
500600 Garn av silke og garn spunnet av silkeavfall, i detaljopplegging; wormgut. B
5007 Vevnader av silke eller silkeavfall.
500710 - vevnader av bourettesilke C
500720 - andre vevnader som inneholder minst 85 vektprosent silke eller silkeavfall, unntatt

bourettesilke C
500790 - andre vevnader C
51

510400 Opprevne filler av ull eller av fine eller grove dyrehår. A
5105 Ull og fine eller grove dyrehår, kardet eller kjemmet (herunder kjemmet ull i

fragmenter).
510510 - kardet ull B
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- "tops" og annen kjemmet ull:
510521 -- kjemmet ull i fragmenter B
510529 -- annen B

- fine dyrehår, kardet eller kjemmet:
510531 -- av kasjmirgeiter B
510539 -- ellers B
510540 - grove dyrehår, kardet eller kjemmet B
5106 Garn av kardet ull (kardegarn), ikke i detaljopplegging.
510610 - som inneholder minst 85 vektprosent ull B
510620 - som inneholder under 85 vektprosent ull B
5107 Garn av kjemmet ull (kamgarn), ikke i detaljopplegging.
510710 - som inneholder minst 85 vektprosent ull B
510720 - som inneholder under 85 vektprosent ull B
5108 Garn av fine dyrehår (kardet eller kjemmet), ikke i detaljopplegging.
510810 - kardet B
510820 - kjemmet B
5109 Garn av ull eller fine dyrehår, i detaljopplegging.
510910 - som inneholder minst 85 vektprosent ull eller fine dyrehår C
510990 - annet C
511000 Garn av grove dyrehår eller tagl (herunder omspunnet garn av tagl), også i

detaljopplegging C
5111 Vevnader av kardet ull eller kardede, fine dyrehår.

- som inneholder minst 85 vektprosent ull eller fine dyrehår:
511111 -- med vekt høyst 300 g/m² C
511119 -- andre C
511120 - andre, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige

filamenter C
511130 - andre, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige

stapelfibrer C
511190 - andre C
5112 Vevnader av kjemmet ull eller kjemmede, fine dyrehår.

- som inneholder minst 85 vektprosent ull eller fine dyrehår:
511211 -- med vekt høyst 200 g/m² C
511219 -- andre C
511220 - andre, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige

filamenter C
511230 - andre, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige

stapelfibrer C
511290 - andre C
511300 Vevnader av grove dyrehår eller tagl C
52

5204 Sytråd av bomull, også i detaljopplegging. B

- ikke i detaljopplegging:
520411 -- som inneholder minst 85 vektprosent bomull B
520419 -- annen B
520420 - i detaljopplegging B
5205 Garn av bomull (unntatt sytråd), som inneholder minst 85 vektprosent bomull,

ikke i detaljopplegging.
- enkelt garn av ukjemmede fibrer, med lengdevekt:

520511 -- minst 714,29 desitex (høyst 14 nummer metrisk) B
520512 -- mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex (over 14 nummer

metrisk, men høyst 43 nummer metrisk) B
520513 -- mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex (over 43 nummer

metrisk, men høyst 52 nummer metrisk) B
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520514 -- mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex (over 52 nummer

metrisk, men høyst 80 nummer metrisk) B
520515 -- mindre enn 125 desitex (over 80 nummer metrisk) B

- enkelt garn av kjemmede fibrer, med lengdevekt:
520521 -- minst 714,29 desitex (høyst 14 nummer metrisk) B
520522 -- mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex (over 14 nummer

metrisk, men høyst 43 nummer metrisk) B
520523 -- mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex (over 43 nummer

metrisk, men høyst 52 nummer metrisk) B
520524 -- mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex (over 52 nummer

metrisk, men høyst 80 nummer metrisk) B
520526 -- mindre enn 125 desitex, men ikke mindre enn 106,38 desitex (over 80 nummer

metrisk, men høyst 94 nummer metrisk) C
520527 -- mindre enn 106,38 desitex, men ikke mindre enn 83,33 desitex (over 94 nummer

metrisk, men høyst 120 nummer metrisk) C
520528 -- mindre enn 83,33 desitex (over 120 nummer metrisk) C

- flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av ukjemmede fibrer, med lengdevekt:
520531 -- minst 714,29 desitex pr. enkelt garn (høyst 14 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520532 -- mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex pr. enkelt garn

(over 14 nummer metrisk, men høyst 43 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520533 -- mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex pr. enkelt garn

(over 43 nummer metrisk, men høyst 52 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520534 -- mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex pr. enkelt garn (over

52 nummer metrisk, men høyst 80 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520535 -- mindre enn 125 desitex pr. enkelt garn (over 80 nummer metrisk pr. enkelt garn) B

- flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av kjemmede fibrer, med lengdevekt:
520541 -- minst 714,29 desitex pr. enkelt garn (høyst 14 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520542 -- mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex pr. enkelt garn

(over 14 nummer metrisk, men høyst 43 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520543 -- mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex pr. enkelt garn

(over 43 nummer metrisk, men høyst 52 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520544 -- mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex pr. enkelt garn (over

52 nummer metrisk, men høyst 80 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520546 -- mindre enn 125 desitex, men ikke mindre enn 106,38 desitex pr. enkelt garn (over

80 nummer metrisk, men høyst 94 nummer metrisk pr. enkelt garn) C
520547 -- mindre enn 106,38 desitex, men ikke mindre enn 83,33 desitex pr. enkelt garn (over

94 nummer metrisk, men høyst 120 nummer metrisk pr. enkelt garn)

C
520548 -- mindre enn 83,33 desitex pr. enkelt garn (over 120 nummer metrisk pr. enkelt garn)

C
5206 Garn av bomull (unntatt sytråd), som inneholder mindre enn 85 vektprosent

bomull, ikke i detaljopplegging.
- enkelt garn av ukjemmede fibrer, med lengdevekt:

520611 -- minst 714,29 desitex (høyst 14 nummer metrisk) B
520612 -- mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex (over 14 nummer

metrisk, men høyst 43 nummer metrisk) B
520613 -- mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex (over 43 nummer

metrisk, men høyst 52 nummer metrisk) B
520614 -- mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex (over 52 nummer

metrisk, men høyst 80 nummer metrisk) C
520615 -- mindre enn 125 desitex (over 80 nummer metrisk) B

- enkelt garn av kjemmede fibrer, med lengdevekt:
520621 -- minst 714,29 desitex (høyst 14 nummer metrisk) B
520622 -- mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex (over 14 nummer

metrisk, men høyst 43 nummer metrisk) B
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520623 -- mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex (over 43 nummer

metrisk, men høyst 52 nummer metrisk) B
520624 -- mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex (over 52 nummer

metrisk, men høyst 80 nummer metrisk) B
520625 -- mindre enn 125 desitex (over 80 nummer metrisk) B

- flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av ukjemmede fibrer, med lengdevekt:
520631 -- minst 714,29 desitex pr. enkelt garn (høyst 14 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520632 -- mindre 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex pr. enkelt garn (over 14

nummer metrisk, men høyst 43 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520633 -- mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex pr. enkelt garn

(over 43 nummer metrisk, men høyst 52 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520634 -- mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex pr. enkelt garn (over

52 nummer metrisk, men høyst 80 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520635 -- mindre enn 125 desitex pr. enkelt garn (over 80 nummer metrisk pr. enkelt garn) B

- flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av kjemmede fibrer, med lengdevekt:
520641 -- minst 714,29 desitex pr. enkelt garn (høyst 14 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520642 -- mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex pr. enkelt garn

(over 14 nummer metrisk, men høyst 43 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520643 -- mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex pr. enkelt garn

(over 43 nummer metrisk, men høyst 52 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520644 -- mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex pr. enkelt garn (over

52 nummer metrisk, men høyst 80 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
520645 -- mindre enn 125 desitex pr. enkelt garn (over 80 nummer metrisk pr. enkelt garn) B
5207 Garn av bomull (unntatt sytråd), i detaljopplegging.
520710 - som inneholder minst 85 vektprosent bomull B
520790 - annet B
5208 Vevnader av bomull, som inneholder minst 85 vektprosent bomull, med vekt

høyst 200 gram pr. m².
- ubleikede:

520811 -- i toskaftbinding, med vekt høyst 100 gram pr. m² C
520812 -- i toskaftbinding, med vekt over 100 gram pr. m² C
520813 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
520819 -- andre vevnader C

- bleikede:
520821 -- i toskaftbinding, med vekt høyst 100 gram pr. m² C
520822 -- i toskaftbinding, med vekt over 100 gram pr. m² C
520823 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
520829 -- andre vevnader C

- ensfargede:
520831 -- i toskaftbinding, med vekt høyst 100 gram pr. m² C
520832 -- i toskaftbinding, med vekt over 100 gram pr. m² C
520833 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
520839 -- andre vevnader C

- flerfargede:
520841 -- i toskaftbinding, med vekt høyst 100 gram pr. m² C
520842 -- i toskaftbinding, med vekt over 100 gram pr. m² C
520843 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
520849 -- andre vevnader C

- trykte:
520851 -- i toskaftbinding, med vekt høyst 100 gram pr. m² C
520852 -- i toskaftbinding, med vekt over 100 gram pr. m² C
520853 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
520859 -- andre vevnader C
5209 Vevnader av bomull, som inneholder minst 85 vektprosent bomull, med vekt over

200 gram pr. m².
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- ubleikede:
520911 -- i toskaftbinding C
520912 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
520919 -- andre vevnader C

- bleikede:
520921 -- i toskaftbinding C
520922 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
520929 -- andre vevnader C

- ensfargede:
520931 -- i toskaftbinding C
520932 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
520939 -- andre vevnader C

- flerfargede:
520941 -- i toskaftbinding C
520942 -- denim C
520943 -- andre, i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
520949 -- andre vevnader C

- trykte:
520951 -- i toskaftbinding C
520952 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
520959 -- andre vevnader C
5210 Vevnader av bomull, som inneholder mindre enn 85 vektprosent bomull, blandet

utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige

tekstilfibrer, med vekt høyst 200 gram pr. m².
- ubleikede:

521011 -- i toskaftbinding C
521012 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
521019 -- andre vevnader C

- bleikede:
521021 -- i toskaftbinding C
521022 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
521029 -- andre vevnader C

- ensfargede:
521031 -- i toskaftbinding C
521032 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
521039 -- andre vevnader C

- flerfargede:
521041 -- i toskaftbinding C
521042 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
521049 -- andre vevnader C

- trykte:
521051 -- i toskaftbinding C
521052 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
521059 -- andre vevnader C
5211 Vevnader av bomull, som inneholder mindre enn 85 vektprosent bomull, blandet

utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige

tekstilfibrer, med vekt over 200 gram pr. m².

- ubleikede:
521111 -- i toskaftbinding C
521112 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
521119 -- andre vevnader C

- bleikede:
521121 -- i toskaftbinding C
521122 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
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521129 -- andre vevnader C

- ensfargede:
521131 -- i toskaftbinding C
521132 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
521139 -- andre vevnader C

- flerfargede:
521141 -- i toskaftbinding C
521142 -- denim C
521143 -- andre i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
521149 -- andre vevnader C

- trykte:
521151 -- i toskaftbinding C
521152 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill C
521159 -- andre vevnader C
5212 Andre vevnader av bomull.

- med vekt høyst 200 gram pr. m²:
521211 -- ubleikede C
521212 -- bleikede C
521213 -- ensfargede C
521214 -- flerfargede C
521215 -- trykte C

- med vekt over 200 gram pr. m²:
521221 -- ubleikede C
521222 -- bleikede C
521223 -- ensfargede C
521224 -- flerfargede C
521225 -- trykte C
53

5303 Jute og andre tekstilfibrer av bast (unntatt lin, hamp og rami), ubearbeidde eller

bearbeidde, men ikke spunnet; stry og avfall av disse fibrer (herunder garnavfall

og opprevne filler).
530310 - jute og andre tekstilfibrer av bast, ubearbeidde eller røytede A
530390 - ellers A
5304 Sisal og andre tekstilfibrer av slekten Agave, ubearbeidde eller bearbeidde, men

ikke spunnet; stry og avfall av disse fibrer (herunder garnavfall og opprevne

filler).
530410 - sisal og andre tekstilfibrer av slekten Agave, ubearbeidde A
530490 - ellers A
5305 Kokosfibrer, abaca (manilahamp eller Musa textilis Nee), rami og andre

vegetabilske tekstilfibrer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, ubearbeidde

eller bearbeidde, men ikke spunnet; stry, noils og avfall av disse fibrer (herunder

garnavfall og opprevne filler).
- av kokosfibrer:

530511 -- ubearbeidde A
530519 -- andre A

- av abaca :
530521 -- ubearbeidde A
530529 -- andre A
530590 - ellers: B
5306 Garn av lin.
530610 - enkelt B
530620 - flerlagt (tvunnet) eller kabelslått C
5307 Garn av jute eller andre tekstilfibrer av bast som hører under posisjon 53.03.

530710 - enkelt B
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530720 - flerlagt (tvunnet) eller kabelslått B
5308 Garn av andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn.
530810 - garn av kokosfibrer B
530820 - garn av hamp B
530890 - annet B
5309 Vevnader av lin.

- som inneholder minst 85 vektprosent lin:
530911 -- ubleikede eller bleikede C
530919 -- andre C

- som inneholder høyst 85 vektprosent lin:
530921 -- ubleikede eller bleikede C
530929 -- andre C
5310 Vevnader av jute eller andre tekstilfibrer av bast som hører under posisjon 53.03.

531010 - ubleikede C
531090 - andre C
531100 Vevnader av andre vegetabilske tekstilfibrer; vevnader av papirgarn. C
54

5401 Sytråd av syntetiske eller kunstige filamenter, også i detaljopplegging.

540110 - av syntetiske filamenter C
540120 - av kunstige filamenter C
5402 Garn av syntetiske filamenter (unntatt sytråd), ikke i detaljopplegging, herunder

syntetiske monofilamenter med lengdevekt mindre enn 67 desitex.

540210 - høystyrkegarn av nylon eller andre polyamider B
540220 - høystyrkegarn av polyestere B

- teksturert garn:
540231 -- av nylon eller andre polyamider med lengdevekt høyst 50 tex pr. enkelt garn B
540232 -- av nylon eller andre polyamider med lengdevekt mer enn 50 tex pr. enkelt garn B
540233 -- av polyestere B
540239 -- ellers B

- annet garn, enkelt, ikke snodd eller snodd høyst 50 ganger pr. meter:

-- av nylon eller andre polyamider
54024110 --- delvis orienterte B
54024190 --- ellers B
540242 -- av polyestere, delvis orienterte B
540243 -- av andre polyestere B

-- ellers:
54024910 --- delvis orienterte B
54024990 --- ellers B

- annet garn, enkelt, snodd mer enn 50 ganger pr. meter:
540251 -- av nylon eller andre polyamider B
540252 -- av polyestere B
540259 -- ellers B

- annet garn, flerlagt (tvunnet) eller kabelslått:
540261 -- av nylon eller andre polyamider B
540262 -- av polyestere B
540269 -- ellers B
5403 Garn av kunstige filamenter (unntatt sytråd), ikke i detaljopplegging, herunder

kunstige monofilamenter med lengdevekt mindre enn 67 desitex.

540310 - høystyrkegarn av viskoserayon B
540320 - teksturert garn B

- annet garn, enkelt:
540331 -- av viskoserayon, ikke snodd eller snodd høyst 120 ganger pr. meter B
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540332 -- av viskoserayon, snodd mer enn 120 ganger pr. meter B
540333 -- av celluloseacetat B
540339 -- ellers B

- annet garn, flerlagt (tvunnet) eller kabelslått:
540341 -- av viskoserayon B
540342 -- av celluloseacetat B
540349 -- annet B
5404 Syntetiske monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex og med et største

tverrmål høyst 1 mm; strimler og liknende (f.eks. kunstige strå) av syntetiske

tekstilmaterialer med en synlig bredde høyst 5 mm.
540410 - monofilamenter B
540490 - andre B
5405 Kunstige monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex og med et største

tverrmål høyst 1 mm; strimler og liknende (f.eks. kunstige strå) av kunstige

tekstilmaterialer med en synlig bredde høyst 5 mm B
5406 Garn av syntetiske eller kunstige filamenter (unntatt sytråd), i detaljopplegging.

540610 - garn av syntetiske filamenter C
540620 - garn av kunstige filamenter C
5407 Vevnader av syntetisk filamentgarn, herunder vevnader fremstilt av materialer

som hører under posisjon 54.04.
- vevnader fremstilt av høystyrkegarn av nylon eller andre polyamider eller av
polyestere

54071010 --- til fremstilling av transportbånd A
54071090 --- ellers C
540720 - vevnader fremstilt av strimler eller liknende C
540730 - tekstilstoff som beskrevet i note 9 til avsnitt XI C

- andre vevnader, som inneholder minst 85 vektprosent filamenter av nylon eller andre
polyamider:

540741 -- ubleikede eller bleikede C
540742 -- ensfargede C
540743 -- flerfargede C
540744 -- trykte C

- andre vevnader, som inneholder minst 85 vektprosent teksturerte polyesterfilamenter:

540751 -- ubleikede eller bleikede C
540752 -- ensfargede C
540753 -- flerfargede C
540754 -- trykte C

- andre vevnader, som inneholder minst 85 vektprosent polyesterfilamenter:
540761 -- som inneholder minst 85 vektprosent uteksturerte polyesterfilamenter C
540769 -- andre C

- andre vevnader, som inneholder minst 85 vektprosent syntetiske filamenter:
540771 -- ubleikede eller bleikede C
540772 -- ensfargede C
540773 -- flerfargede C
540774 -- trykte C

- andre vevnader, som inneholder mindre enn 85 vektprosent syntetiske filamenter,
blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull:

540781 -- ubleikede eller bleikede C
540782 -- ensfargede C
540783 -- flerfargede C
540784 -- trykte C

- andre vevnader:
540791 -- ubleikede eller bleikede C
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540792 -- ensfargede C
540793 -- flerfargede C
540794 -- trykte C
5408 Vevnader av kunstig filamentgarn, herunder vevnader fremstilt av materialer som

hører under posisjon 54.05.
540810 - vevnader fremstilt av høystyrkegarn av viskoserayon C

- andre vevnader, som inneholder minst 85 vektprosent kunstige filamenter, strimler
eller liknende:

540821 -- ubleikede eller bleikede C
540822 -- ensfargede C
540823 -- flerfargede C
540824 -- trykte C

- andre vevnader:
540831 -- ubleikede eller bleikede C
540832 -- ensfargede C
540833 -- flerfargede C
540834 -- trykte C
55

5501 Syntetisk fiberkabel.
550110 - av nylon eller andre polyamider A
550120 - av polyestere A
550130 - av akryl eller modakryl A
550190 - annen A
550200 Kunstig fiberkabel. A
5503 Syntetiske stapelfibrer, ikke kardet, kjemmet eller bearbeidd på annen måte for

spinning.
550310 - av nylon eller andre polyamider A
550320 - av polyestere A
550330 - av akryl eller modakryl A
550340 - av polypropylen A
550390 - andre A
5504 Kunstige stapelfibrer, ikke kardet, kjemmet eller bearbeidd på annen måte for

spinning.
550410 - av viskoserayon A
550490 - andre A
5505 Avfall (herunder noils, garnavfall og opprevne filler) av syntetiske eller kunstige
550510 - av syntetiske tekstilfibrer A
550520 - av kunstige tekstilfibrer A
5506 Syntetiske stapelfibrer, kardet, kjemmet eller bearbeidd på annen måte for

spinning.
550610 - av nylon eller andre polyamider A
550620 - av polyestere A
550630 - av akryl eller modakryl A
550690 - andre A
550700 Kunstige stapelfibrer, kardet, kjemmet eller bearbeidd på annen måte for

spinning.
A

5508 Sytråd av syntetiske eller kunstige stapelfibrer, også i detaljopplegging.
550810 - av syntetiske stapelfibrer C
550820 - av kunstige stapelfibrer C
5509 Garn (unntatt sytråd) av syntetiske stapelfibrer, ikke i detaljopplegging.

- som inneholder minst 85 vektprosent stapelfibrer av nylon eller andre polyamider:

550911 -- enkelt garn B
550912 -- flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn B

- som inneholder minst 85 vektprosent stapelfibrer av polyester:
550921 -- enkelt garn B
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550922 -- flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn B

- som inneholder minst 85 vektprosent stapelfibrer av akryl eller modakryl:
550931 -- enkelt garn B
550932 -- flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn B

- annet garn, som inneholder minst 85 vektprosent syntetiske stapelfibrer:
550941 -- enkelt garn B
550942 -- flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn B

- annet garn av stapelfibrer av polyester:
550951 -- blandet utelukkende eller hovedsakelig med kunstige stapelfibrer B
550952 -- blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår B
550953 -- blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull B
550959 -- annet B

- annet garn av stapelfibrer av akryl eller modakryl:
550961 -- blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår B
550962 -- blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull B
550969 -- annet B

- annet garn:
550991 -- blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår B
550992 -- blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull B
550999 -- annet B
5510 Garn (unntatt sytråd) av kunstige stapelfibrer, ikke i detaljopplegging.

- som inneholder minst 85 vektprosent kunstige stapelfibrer:
551011 -- enkelt garn B
551012 -- flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn B
551020 - annet garn blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår B
551030 - annet garn blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull B
551090 - annet garn B
5511 Garn (unntatt sytråd) av syntetiske eller kunstige stapelfibrer, i detaljopplegging.

551110 - av syntetiske stapelfibrer, som inneholder minst 85 vektprosent slike fibrer C
551120 - av syntetiske stapelfibrer, som inneholder mindre enn 85 vektprosent slike fibrer C
551130 - av kunstige stapelfibrer C
5512 Vevnader av syntetiske stapelfibrer, som inneholder minst 85 vektprosent

syntetiske stapelfibrer.
- som inneholder minst 85 vektprosent stapelfibrer av polyester:

551211 -- ubleikede eller bleikede C
551219 -- andre C

- som inneholder minst 85 vektprosent stapelfibrer av akryl eller modakryl:
551221 -- ubleikede eller bleikede C
551229 -- andre C

- ellers:
551291 -- ubleikede eller bleikede C
551299 -- andre C
5513 Vevnader av syntetiske stapelfibrer, som inneholder mindre enn 85 vektprosent

slike fibrer, blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull, med vekt høyst

170 gram pr. m².
- ubleikede eller bleikede:

551311 -- i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester C
551312 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester C
551313 -- andre vevnader av stapelfibrer av polyester C
551319 -- andre vevnader C

- ensfargede:
551321 -- i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester C
551322 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester C
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551323 -- andre vevnader av stapelfibrer av polyester C
551329 -- andre vevnader C

- flerfargede:
551331 -- i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester C
551332 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester C
551333 -- andre vevnader av stapelfibrer av polyester C
551339 -- andre vevnader C

- trykte:
551341 -- i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester C
551342 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester C
551343 -- andre vevnader av stapelfibrer av polyester C
551349 -- andre vevnader C
5514 Vevnader av syntetiske stapelfibrer, som inneholder mindre enn 85 vektprosent

slike fibrer, blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull, med vekt over

170 gram pr. m²:
- ubleikede eller bleikede:

551411 -- i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester C
551412 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester C
551413 -- andre vevnader av stapelfibrer av polyester C
551419 -- andre vevnader C

- ensfargede:
551421 -- i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester C
551422 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester C
551423 -- andre vevnader av stapelfibrer av polyester C
551429 -- andre vevnader C

- flerfargede:
551431 -- i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester C
551432 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester C
551433 -- andre vevnader av stapelfibrer av polyester C
551439 -- andre vevnader C

- trykte:
551441 -- i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester C
551442 -- i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester C
551443 -- andre vevnader av stapelfibrer av polyester C
551449 -- andre vevnader C
5515 Andre vevnader av syntetiske stapelfibrer.

- av stapelfibrer av polyester:
551511 -- blandet utelukkende eller hovedsakelig med stapelfibrer av viskoserayon C
551512 -- blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter C
551513 -- blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår C
551519 -- ellers C

- av stapelfibrer av akryl eller modakryl:
551521 -- blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter C
551522 -- blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår C
551529 -- ellers C

- andre vevnader:
551591 -- blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter C
551592 -- blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår C
551599 -- ellers C
5516 Vevnader av kunstige stapelfibrer.

- som inneholder minst 85 vektprosent kunstige stapelfibrer:
551611 -- ubleikede eller bleikede C
551612 -- ensfargede C
551613 -- flerfargede C
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551614 -- trykte C

- som inneholder mindre enn 85 vektprosent kunstige stapelfibrer, blandet utelukkende
eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter:

551621 -- ubleikede eller bleikede C
551622 -- ensfargede C
551623 -- flerfargede C
551624 -- trykte C

- som inneholder mindre enn 85 vektprosent kunstige stapelfibrer, blandet utelukkende
eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår:

551631 -- ubleikede eller bleikede C
551632 -- ensfargede C
551633 -- flerfargede C
551634 -- trykte C

- som inneholder mindre enn 85 vektprosent kunstige stapelfibrer, blandet utelukkende
eller hovedsakelig med bomull:

551641 -- ubleikede eller bleikede C
551642 -- ensfargede C
551643 -- flerfargede C
551644 -- trykte C

- andre:
551691 -- ubleikede eller bleikede C
551692 -- ensfargede C
551693 -- flerfargede C
551694 -- trykte C
56

5601 Vatt av tekstilmaterialer og varer derav; tekstilfibrer med lengde høyst 5 mm

(fnugg), støv og nupping av tekstilmaterialer.
560110 - sanitetsbind og tamponger, bleier og bleieunderlag og liknende sanitærartikler av vatt

B

- vatt; andre varer av vatt:
560121 -- av bomull B
560122 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer B
560129 -- ellers B
560130 - fnugg, støv og nupping av tekstilmaterialer B
5602 Filt, også impregnert, overtrukket, belagt eller laminert.
560210 - nålefilt og fiberprodukter holdt sammen ved hjelp av kjedesting B

- annen filt, ikke impregnert, overtrukket, belagt eller laminert:
560221 -- av ull eller fine dyrehår A
560229 -- av andre tekstilmaterialer A
560290 - ellers A
5603 Fiberduk ("nonwovens"), også impregnert, overtrukket, belagt eller laminert.

- av syntetiske eller kunstige filamenter:
560311 -- med vekt høyst 25 gram pr. m² B
560312 -- med vekt over 25 gram pr. m², men høyst 70 gram pr. m² B
560313 -- med vekt over 70 gram pr. m², men høyst 150 gram pr. m² B
560314 -- med vekt over 150 gram pr. m² B

- annen: B
560391 -- med vekt høyst 25 gram pr. m² B
560392 -- med vekt over 25 gram pr. m², men høyst 70 gram pr. m² B
560393 -- med vekt over 70 gram pr. m², men høyst 150 gram pr. m² B
560394 -- med vekt over 150 gram pr. m² B
5604 Tråd og snor av gummi overtrukket med tekstilmateriale; tekstilgarn samt

strimler og liknende som hører under posisjon 54.04 eller 54.05,

impregnert, overtrukket, belagt eller omsluttet med gummi eller plast.
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560410 - tråd og snor av gummi, overtrukket med tekstilmateriale B
560420 - høystyrkegarn av polyester, nylon eller andre polyamider eller av viskoserayon,

impregnert eller overtrukket: B
560490 - ellers B
560500 Metallisert garn, også omspunnet, fremstilt av tekstilgarn samt strimler og

liknende som hører under posisjon 54.04 eller 54.05, i forbindelse med metall i

form av tråd, strimler eller pulver eller overtrukket med metall. B
560600 Omspunnet garn samt strimler og liknende som hører under posisjon 54.04 eller

54.05, omspunnet (unntatt garn, strimler og liknende som hører under posisjon

56.05, og omspunnet garn av tagl); chenillegarn; "chainettegarn". C
5607 Hyssing, snører, liner og tau, også flettet, impregnert, overtrukket, belagt eller

omsluttet med gummi eller plast.

560710 - av jute eller andre tekstilfibrer av bast som hører under posisjon 53.03 C

- av sisal eller andre tekstilfibrer av slekten Agave:
560721 -- selvbindergarn og liknende garn C
560729 -- andre C

- av polyetylen eller polypropylen:
560741 -- selvbindergarn og liknende garn C
560749 -- andre C
560750 - av andre syntetiske tekstilfibrer C
560790 - ellers C
5608 Knyttet nettstoff fremstilt av hyssing, snører, liner eller tau; ferdige fiskenett og

andre ferdige nett av tekstilmaterialer.
- av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer:

560811 -- ferdige fiskenett C
560819 -- andre C
560890 - ellers C
560900 Varer fremstilt av garn, av strimler eller liknende som hører under posisjon 54.04

eller 54.05, eller av hyssing, snører, liner og tau, ikke nevnt eller

innbefattet annet sted. C
57

5701 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, knyttede, ferdige eller som

metervare.
570110 - av ull eller fine dyrehår C
570190 - av andre tekstilmaterialer C
5702 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, vevde, ikke tuftet eller

flokket, ferdige eller som metervare, herunder "Kelim", "Schumacks",

"Karamanie" og liknende håndvevde tepper.
570210 - "Kelim", "Schumacks", "Karamanie" og liknende håndvevde tepper C
570220 - gulvbelegg av kokosfibrer C

- andre, med luv, som metervare:
570231 -- av ull eller fine dyrehår C
570232 -- av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer C
570239 -- av andre tekstilmaterialer C

- andre, med luv, ferdige:
570241 -- av ull eller fine dyrehår C
570242 -- av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer C
570249 -- av andre tekstilmaterialer C

- andre, uten luv, som metervare:
570251 -- av ull eller fine dyrehår C
570252 -- av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer C
570259 -- av andre tekstilmaterialer C

- andre, uten luv, ferdige:
570291 -- av ull eller fine dyrehår C
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570292 -- av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer C
570299 -- av andre tekstilmaterialer C
5703 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, tuftet, ferdige eller som

metervare.
570310 - av ull eller fine dyrehår C
570320 - av nylon eller andre polyamider C
570330 - av andre syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer C
570390 - av andre tekstilmaterialer C
5704 Gulvtepper og annet gulvbelegg av filt av tekstilmateriale ikke tuftet eller flokket,

ferdige eller som metervare.
570410 - fliser hvis overflate ikke overstiger 0,3 m² C
570490 - andre C
570500 Andre gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, ferdige eller som

metervare. C
58

5801 Fløyel-, plysj- og chenillevevnader, unntatt varer som hører under posisjon 58.02

eller 58.06.
580110 - av ull eller fine dyrehår C

- av bomull:
580121 -- veftfløyel og veftplysj, ikke overskåret C
580122 -- kordfløyel, overskåret C
580123 -- annen veftfløyel og veftplysj C
580124 -- varpfløyel og varpplysj, epinglé (ikke overskåret) C
580125 -- varpfløyel og varpplysj, overskåret C
580126 -- chenillevevnader C

- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
580131 -- veftfløyel og veftplysj, ikke overskåret C
580132 -- kordfløyel, overskåret C
580133 -- annen veftfløyel og veftplysj C
580134 -- varpfløyel og varpplysj, epinglé (ikke overskåret) C
580135 -- varpfløyel og varpplysj, overskåret C
580136 -- chenillevevnader C
580190 - av andre tekstilmaterialer C
5802 Håndklefrotté og liknende frottévevnader, unntatt bånd som hører under

posisjon 58.06; tuftede tekstilstoffer, unntatt varer som hører under posisjon
- håndklefrotté og liknende frottévevnader, av bomull:

580211 -- ubleikede C
580219 -- ellers C
580220 - håndklefrotté og liknende frottévevnader, av andre tekstilmaterialer C
580230 - tuftede tekstilstoffer C
5803 Slyngvevnader, unntatt bånd som hører under posisjon 58.06.
580310 - av bomull C
580390 - av andre tekstilmaterialer C
5804 Tyll og andre nettstoffer, unntatt vevde eller trikoterte stoffer; blonder og

kniplinger som metervare, bånd eller motiver, unntatt stoffer som

hører under posisjonene 60.02 - 60.06.
580410 - tyll og andre nettstoffer C

- blonder og kniplinger, maskinframstilte:
580421 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
580429 -- av andre tekstilfibrer C

- blonder og kniplinger, framstilte for hånd:
58043010 --- av ull, av fine dyrehår, av bomull, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
58043090 --- andre C
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580500 Håndvevde tapisserier av typene Gobeliner, Flandern, Aubusson, Beauvais og

liknende samt håndbroderte tapisserier (f.eks. "petit point" og

korsstingsbroderier), ferdige eller som metervare
C

5806 Vevde bånd, unntatt varer som hører under posisjon 58.07; bånd uten veft som

består av sammenklebte, parallellagte varptråder ("bolduc").
580610 - vevde bånd av fløyel, plysj eller chenille (herunder håndklefrotté og liknende

frottévevnader) C
580620 - andre vevde bånd som inneholder minst 5 vektprosent elastomergarn eller

gummitråder C

- andre vevde bånd:
580631 -- av bomull C
580632 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
580639 -- av andre tekstilmaterialer C
580640 - bånd uten veft som består av sammenklebte, parallellagte varptråder ("bolduc") C
5807 Etiketter, merker og liknende varer av tekstilmateriale, som metervare, bånd eller

tilskåret, ikke broderte.
580710 - vevde B
580790 - ellers B
5808 Fletninger som metervare; possementmakerarbeid som metervare uten broderi,

unntatt trikotasje; dusker, pomponger og liknende varer.
580810 - fletninger som metervare C
580890 - ellers C
580900 Vevnader av metalltråd og vevnader av metallisert garn som hører under

posisjon 56.05, av det slag som brukes til klær, møbelstoff eller liknende, ikke

nevnt eller innbefattet annet sted. C
5810 Broderier som metervare, bånd eller motiver.

- broderier uten synlig bunn :
58101010 --- motiver, merker og lignende C
58101090 --- andre C

- andre broderier :
581091 -- av bomull C
581092 -- av kunstige eller syntetiske tekstilfibrer C
581099 -- av andre tekstilfibrer C
581100 Tekstilprodukter som metervare, bestående av ett eller flere lag tekstilmateriale

sammenføyd med stopningsmateriale ved søm eller på annen måte, unntatt

broderier som hører under posisjon 58.10. C
59

5901 Tekstilstoff overtrukket med naturlige gummier eller stivelsesholdige stoffer, av

det slag som brukes til fremstilling av bokpermer eller liknende; kalkerlerret;

preparert malerlerret; "rullebook" og liknende stivet tekstilstoff av det slag som

brukes til fremstilling av hatter.
590110 - tekstilstoff overtrukket med naturlige gummier eller stivelsesholdige stoffer, av det

slag som brukes til fremstilling av bokpermer eller liknende C

- ellers :
59019010 --- kalkerlerret, preparert malerlerret B
59019090 --- ellers C
5902 Kordvev for dekk av høystyrkegarn av nylon eller andre polyamider, polyestere

eller viskoserayon.
590210 - av nylon eller andre plyamider A
590220 - av polyestere A
590290 - ellers A
5903 Tekstilstoff impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med plast, unntatt

tekstilstoff som hører under posisjon 59.02.
590310 - med poly(vinylklorid) C
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590320 - med polyuretan C
590390 - ellers C
5904 Linoleum, også tilskåret; gulvbelegg som består av tekstilbunn med belegg,

også tilskåret.
590410 - lineoleum C
590490 - ellers C
590500 Tekstiltapeter C
5906 Gummiert tekstilstoff, unntatt tekstilstoff som hører under posisjon 59.02.
590610 - klebebånd med bredde høyst 20 cm C

- ellers :

-- av trikotasje :
59069110 --- til fremstilling av klær for dykkere C
59069190 --- ellers C
590699 -- ellers
59069910 --- til fremstilling av klær for dykkere C
59069990 --- ellers C
590700 Tekstilstoff som er impregnert, overtrukket eller belagt på annen måte; malte

teaterkulisser, atelierbaktepper eller liknende, av tekstilvevnad. C
590800 Veker av vevde, flettede eller strikkede tekstilmaterialer, til lamper, ovner,

tennere, lys eller liknende; gassglødenett og rundstrikkede varer til

fremstilling av slike, også impregnerte. C
590900 Slanger og liknende varer av tekstilmateriale, også med fóring, armering eller

tilbehør av andre materialer. C
591000 Drivreimer og transportbånd av tekstilmateriale, også impregnert, overtrukket,

belagt eller laminert med plast, eller forsterket med metall eller annet materiale.
B

5911 Tekstilvarer til teknisk bruk, som spesifisert i note 7 til dette kapittel.

591110 - tekstilstoffer, filt og vevnader fôret med filt, som er overtrukket, belagt eller laminert
med gummi, lær eller annet materiale, av det slag som brukes til fremstilling av
kardebeslag samt liknende stoffer av det slag som nyttes til annen teknisk bruk,
herunder vevde bånd av fløyel som er impregnert med gummi, for overtrekk av
vevespindler

B
591120 - sikteduk, ferdige eller som metervare B

- tekstilstoff og filt, endeløse eller forsynt med forbindelsesutstyr, av det slag som
brukes i papirmaskiner eller liknende maskiner (f.eks. for papirmasse eller
asbestsement):

591131 -- med vekt under 650 gram pr. m² B
591132 -- med vekt minst 650 gram pr. m² B
591140 - presseduk av det slag som nyttes i oljepresser eller liknende, herunder presseduk av

menneskehår B
591190 - ellers B
60

6001 Fløyel- og plysjstoffer, herunder stoffer med lang luv og frottéstoffer, av

trikotasje.
600110 - stoffer med lang luv C

- stoffer med uoppskåret luv:
600121 -- av bomull C
600122 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
600129 -- av andre tekstilmaterialer C

- ellers:
600191 -- av bomull C
600192 -- av kunstige eller syntetiske tekstilmaterialer C
600199 -- av andre tekstilmaterialer C
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6002

Trikoterte stoffer av bredde høyst 30 cm, som inneholder minst 5 vektprosent

elastomergarn eller gummitråd, unntatt de som hører under posisjon 60.01.

600240 - inneholdende minst 5 vektprosent elastomergarn, men ikke inneholdende gummitråd
C

600290 - ellers C
6003 Trikoterte stoffer av bredde høyst 30 cm, unntatt de som hører under

posisjonene 60.01 eller 60.02.

600310 - av ull eller fine dyrehår C
600320 - av bomull C
600330 - av syntetiske fibrer C
600340 - av kunstige fibrer C
600390 - andre C
6004 Trikoterte stoffer av bredde over 30 cm, som inneholder minst 5 vektprosent

elastomergarn eller gummitråd, unntatt de som hører under posisjon 60.01.

600410 - inneholdende minst 5 vektprosent elastomergarn, men ikke inneholdende gummitråd
C

600490 - ellers C
6005 Varpstrikkede stoffer (herunder stoffer framstilt på galonstrikkemaskiner),

unntatt de som hører under posisjonene 60.01 - 60.04.

600510 - av ull eller fine dyrehår C

- av bomull:
600521 - - ubleikede eller bleikede C
600522 -- ensfargede C
600523 -- flerfargede C
600524 -- trykte C

- av syntetiske fibrer:
600531 - - ubleikede eller bleikede C
600532 -- ensfargede C
600533 -- flerfargede C
600534 -- trykte C

- av kunstige tekstilfibrer:
600541 - - ubleikede eller bleikede C
600542 -- ensfargede C
600543 -- flerfargede C
600544 -- trykte C
600590 - ellers C
6006 Andre stoffer av trikotasje.
600610 - av ull eller fine dyrehår C

- av bomull:
600621 - - ubleikede eller bleikede C
600622 -- ensfargede C
600623 -- flerfargede C
600624 -- trykte C

- av syntetiske fibrer:
600631 - - ubleikede eller bleikede C
600632 -- ensfargede C
600633 -- flerfargede C
600634 -- trykte C

- av kunstige tekstilfibrer:
600641 - - ubleikede eller bleikede C
600642 -- ensfargede C
600643 -- flerfargede C
600644 -- trykte C
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600690 - ellers C
61

6101 Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper, anorakker (herunder skijakker), vindjakker og

liknende varer av trikotasje, for herrer eller gutter, unntatt varer som hører under

posisjon 61.03.
610110 - av ull eller fine dyrehår C
610120 - av bomull C
610130 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
610190 - av andre tekstilmaterialer C
6102 Ytterfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper, anorakker (herunder skijakker),

vindjakker og liknende varer av trikotasje, for damer eller piker, unntatt varer

som hører under posisjon 61.04.
610210 - av ull eller fine dyrehår C
610220 - av bomull C
610230 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
610290 - av andre tekstilmaterialer C
6103 Dresser, ensembler, jakker, blazere, bukser, også med frontstykke og seler,

knebukser og shorts (unntatt badebukser), av trikotasje, for herrer eller gutter.

- dresser:
610311 -- av ull eller fine dyrehår C
610312 -- av syntetiske tekstilfibrer C
610319 -- av andre tekstilmaterialer C

- ensembler:
610321 -- av ull eller fine dyrehår C
610322 -- av bomull C
610323 -- av syntetiske tekstilfibrer C
610329 -- av andre tekstilmaterialer C

- jakker og blazere:
610331 -- av ull eller fine dyrehår C
610332 -- av bomull C
610333 -- av syntetiske tekstilfibrer C
610339 -- av andre tekstilmaterialer C

- bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts:
610341 -- av ull eller fine dyrehår C
610342 -- av bomull C
610343 -- av syntetiske tekstilfibrer C
610349 -- av andre tekstilmaterialer C
6104 Drakter, ensembler, jakker, blazere, kjoler, skjørt, bukseskjørt, bukser, også med

frontstykke og seler, knebukser og shorts (unntatt badedrakter), av trikotasje, for

damer eller piker.
- drakter:

610411 -- av ull eller fine dyrehår C
610412 -- av bomull C
610413 -- av syntetiske tekstilfibrer C
610419 -- av andre tekstilmaterialer C

- ensembler:
610421 -- av ull eller fine dyrehår C
610422 -- av bomull C
610423 -- av syntetiske tekstilfibrer C
610429 -- av andre tekstilmaterialer C

- jakker og blazere:
610431 -- av ull eller fine dyrehår C
610432 -- av bomull C
610433 -- av syntetiske tekstilfibrer C
610439 -- av andre tekstilmaterialer C
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- kjoler:
610441 -- av ull eller fine dyrehår C
610442 -- av bomull C
610443 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
610444 -- av kunstige tekstilfibrer C
610449 -- av andre tekstilmaterialer C

- skjørt og bukseskjørt:
610451 -- av ull eller fine dyrehår C
610452 -- av bomull C
610453 -- av syntetiske tekstilfibrer C
610459 -- av andre tekstilmaterialer C

- bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts:
610461 -- av ull eller fine dyrehår C
610462 -- av bomull C
610463 -- av syntetiske tekstilfibrer C
610469 -- av andre tekstilmaterialer C
6105 Skjorter av trikotasje, for herrer eller gutter.
610510 - av bomull C
610520 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
610590 - av andre tekstilmaterialer C
6106 Bluser, skjorter og skjortebluser av trikotasje, for damer eller piker.
610610 - av bomull C
610620 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
610690 - av andre tekstilmaterialer C
6107 Underbukser, truser, nattskjorter, pyjamaser, badekåper, slåbroker og liknende

varer av trikotasje, for herrer eller gutter.
- underbukser og truser:

610711 -- av bomull C
610712 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
610719 -- av andre tekstilmaterialer C

- nattskjorter og pyjamaser:
610721 -- av bomull C
610722 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
610729 -- av andre tekstilmaterialer C

- ellers:
610791 -- av bomull C
610792 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
610799 -- av andre tekstilmaterialer C
6108 Underkjoler, underskjørt, underbukser, truser, nattkjoler, pyjamaser,

neglisjéer, badekåper, morgenkåper og liknende varer av trikotasje, for damer

eller piker.
- underkjoler og underskjørt:

610811 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
610819 -- av andre tekstilmaterialer C

- underbukser og truser:
610821 -- av bomull C
610822 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
610829 -- av andre tekstilmaterialer C

- nattkjoler og pyjamaser:
610831 -- av bomull C
610832 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
610839 -- av andre tekstilmaterialer C

- ellers:
610891 -- av bomull C
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610892 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
610899 -- av andre tekstilmaterialer C
6109 T-skjorter, singleter og andre undertrøyer, av trikotasje.
610910 - av bomull C
610990 - av andre tekstilmaterialer C
6110 Gensere, jumpere, pullovere, cardigans, vester og liknende varer, av trikotasje.

611011 -- av ull C
611012 -- av kasjmirgeiter C
611019 -- ellers C
611020 - av bomull C
611030 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
611090 - - av andre tekstilmaterialer C
6111 Babyklær og tilbehør dertil, av trikotasje.
611110 - av ull eller fine dyrehår C
611120 - av bomull C
611130 - av syntetiske tekstilfibrer C
611190 - av andre tekstilmaterialer C
6112 Treningsdrakter, skidresser, badedrakter og badebukser, av trikotasje.

- treningsdrakter:
611211 -- av bomull C
611212 -- av syntetiske tekstilfibrer C
611219 -- av andre tekstilmaterialer C
611220 - skidresser C

- badedrakter og badebukser for herrer eller gutter:
611231 -- av syntetiske tekstilfibrer C
611239 -- av andre tekstilmaterialer C

- badedrakter for damer eller piker:
611241 -- av syntetiske tekstilfibrer C
611249 -- av andre tekstilmaterialer C
6113 Klær framstilt av trikotasje som hører under posisjon 59.03, 59.06 eller 59.07.
61130010 --- klær for yrkesmessig beskyttelse og dykking C
61130090 --- ellers C
6114 Andre klær av trikotasje.
611410 - av ull eller fine dyrehår C
611420 - av bomull C
611430 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
611490 - av andre tekstilmaterialer C
6115 Strømpebukser, strømper, sokker og liknende, herunder strømper som brukes

av personer med åreknuter, og fottøy uten påsatt såle, av trikotasje.

- strømpebukser:
611511 -- av syntetiske tekstilfibrer hvor det enkelte garn har en lengdevekt som er mindre

enn 67 desitex C
611512 -- av syntetiske tekstilfibrer hvor det enkelte garn har en lengdevekt som er minst 67

desitex C
611519 -- av andre tekstilmaterialer C
611520 - strømper og knestrømper for damer hvor det enkelte garn har en lengdevekt som er

mindre enn 67 desitex C

- ellers:

-- av ull eller fine dyrehår:
61159110 --- strømper som brukes av personer med åreknuter B
61159190 --- ellers C

-- av bomull:
61159210 --- strømper som brukes av personer med åreknuter B
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61159290 --- ellers C

--- av syntetiske tekstilfibrer:
61159310 --- strømper som brukes av personer med åreknuter B
61159390 --- ellers C

-- av andre tekstilmaterialer:
61159910 --- strømper som brukes av personer med åreknuter B
61159990 --- ellers C
6116 Hansker, vanter og votter av trikotasje.

- impregnert, overtrukket eller belagt med plast eller gummi:
61161010 --- til bruk i arbeidslivet C
61161090 --- ellers C

- andre:
611691 -- av ull eller fine dyrehår C
611692 -- av bomull C
611693 -- av syntetiske teksilfibrer C
611699 -- av andre tekstilmaterialer C
6117 Annet ferdig tilbehør til klær, av trikotasje; deler til klær eller deler til tilbehør til

klær, av trikotasje.
611710 - sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og liknende C
611720 - slips og liknende C
611780 - annet tilbehør C
611790 - deler C
62

6201 Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper, anorakker (herunder skijakker), vindjakker og

liknende varer for herrer eller gutter, unntatt varer som hører under posisjon

62.03.
- ytterfrakker, regnfrakker, kjørefrakker, kapper og liknende varer:

620111 -- av ull eller fine dyrehår C
620112 -- av bomull C
620113 -- av kunstige eller syntetiske teksilfibrer C
620119 -- av andre tekstilmaterialer C

- ellers:
620191 -- av ull eller fine dyrehår C
620192 -- av bomull C
620193 -- av kunstige eller syntetiske teksilfibrer C
620199 -- av andre tekstilmaterialer C
6202 Ytterfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper, anorakker (herunder skijakker),

vindjakker og liknende varer for damer eller piker, unntatt varer som hører under

posisjon 62.04.
- ytterfrakker, regnfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper og liknende varer:

620211 -- av ull eller fine dyrehår C
620212 -- av bomull C
620213 -- av kunstige eller syntetiske teksilfibrer C
620219 -- av andre tekstilmaterialer C

- ellers:
620291 -- av ull eller fine dyrehår C
620292 -- av bomull C
620293 -- av kunstige eller syntetiske teksilfibrer C
620299 -- av andre tekstilmaterialer C
6203 Dresser, ensembler, jakker, blazere, bukser, også med frontstykke og seler,

knebukser og shorts (unntatt badebukser), for herrer eller gutter.

- dresser:
620311 -- av ull eller fine dyrehår C
620312 -- av syntetiske tekstilfibrer C
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620319 -- av andre tekstilmaterialer C

- ensembler:
620321 -- av ull eller fine dyrehår C
620322 -- av bomull C
620323 -- av syntetiske tekstilfibrer C
620329 -- av andre tekstilmaterialer C

- jakker og blazere:
620331 -- av ull eller fine dyrehår C
620332 -- av bomull C
620333 -- av syntetiske tekstilfibrer C
620339 -- av andre tekstilmaterialer C

- bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts:
620341 -- av ull eller fine dyrehår C
620342 -- av bomull C
620343 -- av syntetiske tekstilfibrer C
620349 -- av andre tekstilmaterialer C
6204 Drakter, ensembler, jakker, blazere, kjoler, skjørt, bukseskjørt, bukser, også med

frontstykke og seler, knebukser og shorts (unntatt badedrakter), for damer eller

piker.
- drakter:

620411 -- av ull eller fine dyrehår C
620412 -- av bomull C
620413 -- av syntetiske tekstilfibrer C
620419 -- av andre tekstilmaterialer C

- ensembler:
620421 -- av ull eller fine dyrehår C
620422 -- av bomull C
620423 -- av syntetiske tekstilfibrer C
620429 -- av andre tekstilmaterialer C

- jakker og blazere:
620431 -- av ull eller fine dyrehår C
620432 -- av bomull C
620433 -- av syntetiske tekstilfibrer C
620439 -- av andre tekstilmaterialer C

- kjoler:
620441 -- av ull eller fine dyrehår C
620442 -- av bomull C
620443 -- av syntetiske tekstilfibrer C
620444 -- av kunstige tekstilfibrer C
620449 -- av andre tekstilmaterialer C

- skjørt og bukseskjørt:
620451 -- av ull eller fine dyrehår C
620452 -- av bomull C
620453 -- av syntetiske tekstilfibrer C
620459 -- av andre tekstilmaterialer C

- bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts:
620461 -- av ull eller fine dyrehår C
620462 -- av bomull C
620463 -- av syntetiske tekstilfibrer C
620469 -- av andre tekstilmaterialer C
6205 Skjorter for herrer eller gutter.
620510 - av ull eller fine dyrehår C
620520 - av bomull C
620530 - av kunstige eller syntetiske tekstilfibrer C
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620590 - av andre tekstilmaterialer C
6206 Bluser, skjorter og skjortebluser, for damer eller piker.
620610 - av silke eller silkeavfall C
620620 - av ull eller fine dyrehår C
620630 - av bomull C
620640 - av kunstige eller syntetiske tekstilfibrer C
620690 - av andre tekstilmaterialer C
6207 Singleter og liknende undertrøyer, underbukser, truser, nattskjorter, pyjamaser,

badekåper, slåbroker og liknende varer for herrer eller gutter.
- underbukser og truser:

620711 -- av bomull C
620719 -- av andre tekstilmaterialer C

- nattskjorter og pyjamaser:
620721 -- av bomull C
620722 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
620729 -- av andre tekstilmaterialer C

- ellers:
620791 -- av bomull C
620792 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
620799 -- av andre tekstilmaterialer C
6208 Singleter og liknende undertrøyer, underkjoler, underskjørt, underbukser,

truser, nattkjoler, pyjamaser, neglisjéer, badekåper, morgenkåper og liknende

varer for damer eller piker.
- underkjoler og underskjørt:

620811 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
620819 -- av andre tekstilmaterialer C

- nattkjoler og pyjamaser:
620821 -- av bomull C
620822 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
620829 -- av andre tekstilmaterialer C

- ellers:
620891 -- av bomull C
620892 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
620899 -- av andre tekstilmaterialer C
6209 Babyklær og tilbehør dertil.
620910 - av ull eller fine dyrehår C
620920 - av bomull C
620930 - av syntetiske tekstilfibrer C
620990 - av andre tekstilmaterialer C
6210 Klær framstilt av tekstilstoff som hører under posisjon 56.02, 56.03, 59.03, 59.06

eller 59.07.- av tekstilstoff som hører under posisjon 56.02 eller 56.03: C
62101010 --- beskyttelsesklær til yrkesmessig bruk C
62101090 --- ellers C

- andre klær av det slag som er beskrevet i varenumrene 62.02.11 - 62.02.19:
62102010 --- beskyttelsesklær til yrkesmessig bruk C
62102090 --- ellers C

- andre klær av det slag som er beskrevet i varenumrene 62.02.11 - 62.02.19
62103010 --- beskyttelsesklær til yrkesmessig bruk C
62103090 --- ellers C

- andre klær for herrer eller gutter
62104010 --- beskyttelsesklær til yrkesmessig bruk og dykking C
62104090 --- ellers C

- andre klær for damer eller piker
62105010 --- beskyttelsesklær til yrkesmessig bruk og dykking C
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62105090 --- ellers C
6211 Treningsdrakter, skidresser, badedrakter og badebukser; andre klær.

- badedrakter og badebukser:
621111 -- for herrer eller gutter C
621112 -- for damer eller piker C
621120 - skidresser C

- andre klær for herrer eller gutter:
621131 -- av ull eller fine dyrehår C
621132 -- av bomull C
621133 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C

-- av andre tekstilmaterialer:
62113910 --- beskyttelsesklær til yrkesmessig bruk C
62123990 --- ellers C

- andre klær for damer eller piker:
621141 -- av ull eller fine dyrehår C
621142 -- av bomull C
621143 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C

-- av andre tekstilmaterialer:
62114910 --- beskyttelsesklær til yrkesmessig bruk C
62114990 --- ellers C
6212 Bysteholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere og liknende varer

samt deler dertil, også av trikotasje.
621210 - brystholdere C
621220 - hofteholdere og pantyer C
621230 - korseletter C

- ellers:
62129010 ---- deler C
62129090 ---- ellers C
6213 Lommetørklær.
621310 - av slike eller silkeavfall C
621320 - av bomull C
621390 - av andre tekstilmaterialer C
6214 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og liknende varer.
621410 - av slike eller silkeavfall C
621420 - av ull eller fine dyrehår C
621430 - av syntetiske tekstilfibrer C
621440 - av kunstige tekstilfibrer C
621490 - av andre tekstilmaterilaer C
6215 Slips og liknende varer.
621510 - av slike eller silkeavfall C
621520 - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
621590 - av andre tekstilmaterilaer C
6216 Hansker, vanter og votter.
62160010 --- til bruk i arbeidslivet C
62160090 --- andre C
6217 Annet ferdig tilbehør til klær; deler til klær eller deler til tilbehør til klær, unntatt

deler som hører under posisjon 62.12.
- tilbehør

62171010 --- skulderstøtter / skulderbeskyttere C
62171090 --- andre C

- deler
62179010 --- "beams" C
62179090 --- andre C
63
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I. ANDRE FERDIGE TEKSTILVARER
6301 Tepper og pledd C
630110 - tepper med elektrisk oppvarming C
630120 - tepper (unntatt tepper med elektrisk oppvarming) og pledd av ull eller dyrehår C
630130 - tepper (unntatt tepper med elektrisk oppvarming) og pledd av bomull C
630140 - tepper (unntatt tepper med elektrisk oppvarming) og pledd av syntetiske tekstilfibrer

C
630190 - andre tepper og pledd C
6302 Sengelinnet, dekketøy, toalett- og kjøkkenhåndklær og liknende
630210 - sengelinnet av trikotasje C

- annet sengelinnet, trykt:
630221 -- av bomull C
630222 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
630229 -- av andre tekstilmaterialer C

- annet sengelinnet:
630231 -- av bomull C
630232 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
630239 -- av andre tekstilmaterialer C
630240 - dekketøy av trikotasje C

- annet dekketøy:
630251 -- av bomull C
630252 -- av lin C
630253 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
630259 -- av andre tekstilmaterialer C
630260 - toalett- og kjøkkenhåndklær og liknende av håndklefrotté eller liknende frottéstoffer,

av bomull C

- ellers:
630291 -- av bomull C
630292 -- av lin C
630293 -- av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer C
630299 -- av andre tekstilmaterialer C
6303 Gardiner (herunder draperier) og rullegardiner; gardinkapper og sengeforheng.

- trikoterte:
630311 -- av bomull C
630312 -- av syntetiske tekstilfibrer C
630319 -- av andre tekstilmaterialer C

- ellers:
630391 -- av bomull C
630392 -- av syntetiske tekstilfibrer C
630399 -- av andre tekstilmaterialer C
6304 Andre utstyrsvarer, unntatt de som hører under posisjon 94.04.

- sengetepper:
630411 -- av trikotasje C
630419 -- andre C

- ellers:
630491 -- av trikotasje C
630492 -- av bomull, unntatt av trikotasje C
630493 -- av syntetiske tekstilfibrer, unntatt av trikotasje C
630499 -- av andre tekstilmaterialer, unntatt av trikotasje C
6305 Sekker og poser, av det slag som brukes som emballasje.
630510 - av jute eller av andre tekstilfibrer av bast som hører under posisjon 53.03 C
630520 - av bomull C

- av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer:
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630532 -- myke beholdere for varer i bulk C
630533 -- andre, av strimler av polyetylen eller polypropylen eller liknende C
630539 -- andre C
630590 - av andre tekstilmaterialer C
6306 Presenninger og markiser; telt; seil til båter, seilbrett eller seilvogner;

campingartikler.
- presenninger og markiser:

630611 -- av bomull C
630612 -- av syntetiske tekstilfibrer C
630619 -- av andre tekstilmaterialer C

- telt:
630621 -- av bomull C
630622 -- av syntetiske tekstilfibrer C
630629 -- av andre tekstilmaterialer C

- seil:
630631 -- av syntetiske tekstilfibrer C
630639 -- av andre tekstilmaterialer C

- luftmadrasser:
630641 -- av bomull C
630649 -- av andre tekstilmaterialer C

- ellers:
630691 -- av bomull C
630699 -- av andre tekstilmaterialer C
6307 Andre ferdige varer, herunder snittmønstre.
630710 - gulvkluter, skurekluter, oppvaskkluter, støvkluter og liknende kluter til rengjøring C
630720 - redningsvester og livbelter B

- ellers
63079010 --- snittmønstre for konfeksjonsfabrikker B
63079020 --- for yrkesmessig beskyttelse B
63079030 --- knebeskyttere c
63079090 --- ellers C

II. SETT
630800 Sett som består av vevnader og garn, også med tilbehør, til framstilling av

tepper, tapisserier, broderte bordduker eller servietter, eller liknende tekstilvarer,

i pakninger for detaljsalg. C

III. BRUKTE KLÆR OG BRUKTE TEKSTILVARER; FILLER
630900 Brukte klær og andre brukte varer C
6310 Nye eller brukte filler, avfall fra tauverk samt utslitte varer av tauverk, av

tekstilmateriale.
631010 - sortert B
631090 - ellers C
64

6401 Vanntett fottøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast, og hvor overdelen

verken er festet til sålen eller satt sammen med søm, nagler, stifter, skruer,

plugger eller liknende.
640110 - fottøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall C

- annet fottøy:
640191 -- som dekker kneet C
640192 -- som dekker ankelen, men ikke kneet C
640199 -- ellers C
6402 Annet fottøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast.

- sportsfottøy:
640212 -- skistøvler og snøbrettstøvler C
640219 -- ellers C
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640220 - fottøy med overdel av stropper eller reimer som er festet til sålen med plugger C
640230 - annet fottøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall C

- annet fottøy:
640291 -- som dekker ankelen C
640299 -- ellers C
6403 Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær og overdel av lær.

- sportsfottøy:
640312 -- skistøvler og snøbrettstøvler C
640319 -- ellers C
640320 - fottøy med yttersåle av lær, og overdel bestående av lærreimer som omslutter vristen

og stortåen C
640330 - fottøy med trebunn, uten innvendig såle og uten innebygget beskyttelseståkappe av

metall C
640340 - annet fottøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall C

- annet fottøy med yttersåle av lær:
640351 -- som dekker ankelen C
640359 -- ellers C

- annet fottøy:
640391 -- som dekker ankelen C
640399 -- ellers C
6404 Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær og overdel av

tekstilmateriale.
- fottøy med yttersåle av gummi eller plast:

640411 -- sportsfottøy; tennissko, basketballsko, gymnastikksko, treningssko og liknende C
640419 -- ellers C
640420 - fottøy med yttersåle av lær eller kunstlær C
6405 Annet fottøy.
640510 - med overdel av lær eller kunstlær C
640520 - med overdel av tekstilmateriale C
640590 - ellers C
6406 Deler til fottøy (herunder overdeler, også om de er festet til andre såler enn

yttersåler); løse innleggssåler, kippekapper og liknende innlegg; gamasjer,

leggings og liknende varer samt deler dertil.
640610 - overdeler og deler dertil, unntatt stive hæl- og tåkapper C
640620 - yttersåler og hæler av gummi eller plast C

- ellers:

-- av tre:
64069110 --- støtter til forsterkning av fotøy C
64069190 --- ellers C

-- av andre materialer:
64069910 --- støtter til forsterkning av fotøy C
64069990 --- ellers C
65

650100 Hatteemner av filt (filtstumper), verken formpresset eller med tildannet brem;

plane og sylindriske hatteemner av filt. C
650200 Hatteemner, flettede eller fremstilt ved sammensetting av strimler av ethvert

materiale, verken formpressede eller med tildannet brem og heller ikke fôrede

eller garnerte. C
650300 Hatter og andre hodeplagg av filt, fremstilt av de hatteemner som hører under

posisjon 65.01, også fôrede eller garnerte. C
650400 Hatter og andre hodeplagg, flettede eller fremstilt ved sammensetting av strimler

av ethvert materiale, også fôrede eller garnerte. C
6505 Hatter og andre hodeplagg av trikotasje eller av blonder, kniplinger, filt eller

andre tekstilmetervarer (men ikke strimler), også fôrede eller garnerte; hårnett av

ethvert materiale, også fôrede eller garnerte.
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650510 - hårnett C
650590 - ellers C
6506 Andre hodeplagg, også fôrede eller garnerte.

- beskyttelseshodeplagg:
65061010 --- til yrkesmessig bruk C
65061090 --- andre C

- ellers:
650691 -- av gummi eller plast C
650692 -- av pelsskinn C
650699 -- av andre materialer C
650700 Svettereimer, fôr, trekk, underformer, hattestell, lueskygger og hakereimer, til

hodeplagg. C
66

6601 Paraplyer og parasoller (herunder stokkparaplyer, hageparasoller og liknende).

660110 - hageparasoller eller liknende C

- ellers:
660191 -- med teleskopisk skaft C
660199 -- andre C
660200 Spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og liknende. C
6603 Deler, utstyr og tilbehør til varer som hører under posisjon 66.01 eller 66.02.
660310 - håndtak C
660320 - paraplystell, også montert på skaft (stokk) C
660390 - ellers C
67

670100 Skinn og andre deler av fugler med fjær eller dun, fjær og deler derav og dun

samt varer av nevnte materialer (unntatt varer som hører under posisjon 05.05,

og bearbeidede fjærposer og -skaft). C
6702 Kunstige blomster, lauvverk og frukter samt deler derav; varer av kunstige

blomster, lauvverk eller frukter.

670210 - av plast C
670290 - av andre materialer C
670300 Menneskehår, parallellagt med rotendene i samme retning, tynnet, bleiket eller

bearbeidet på annen måte; ull, andre dyrehår eller tekstilmaterialer, bearbeidet

for parykkmakerarbeid. C
6704 Parykker, skjegg, øyenbryn, øyenvipper, fletter og liknende, av menneske- eller

dyrehår eller av tekstilmaterialer; varer av menneskehår, ikke nevnt eller

innbefattet annet sted.
- av syntetiske tekstilmaterialer:

670411 -- helparykker C
670419 -- annet C
670420 - av menneskehår C
670490 - av andre materialer C
68

680100 Gatestein, kantstein og heller av naturlig stein (unntatt skifer). B
6802 Bearbeidet monument- og bygningsstein (unntatt skifer) og varer derav, unntatt

varer som hører under posisjon 68.01; mosaikkterninger og liknende, av naturlig

stein (herunder skifer), også på et underlag; kunstig fargede korn, splinter og

pulver av naturlig stein (herunder skifer).

680210 - fliser, terninger og liknende varer, også kvadratiske eller rektangulære, hvis største
overflate kan omsluttes av et kvadrat der sidene er mindre enn 7 cm; kunstig fargede
korn, splinter og pulver C

- annen monument- eller bygningsstein og varer derav, bare hogd eller sagd, med en
flat eller jevn overflate:
-- marmor, travertin og alabast:
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68022110 --- vegg- og gulvbekledning C
68022190 --- annet C
680222 -- annen kalkholdig stein C
680223 -- granitt C
680229 -- annen stein C

- ellers:
680291 -- marmor, travertin og alabast C
680292 -- annen kalkholdig stein C
680293 -- granitt C
680299 -- annen stein C
680300 Bearbeidd skifer og varer av naturlig eller agglomerert skifer. B
6804

Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og liknende, uten stativer, for sliping,

kvessing, polering, avretting eller skjæring, bryne- eller polérsteiner for hånd, og

deler dertil, av naturlig stein, av agglomererte, naturlige eller kunstige

slipestoffer eller av keramisk materiale, også med deler av andre materialer.

680410 - møllesteiner og slipesteiner for maling, sliping eller defibrering B

- andre møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og liknende:
680421 -- av agglomererte syntetiske eller naturlige diamanter B
680422 -- av andre agglomererte slipestoffer eller av keramikk B
680423 -- av naturlig stein B
680430 - bryne- eller polérsteiner for hånd B
6805 Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn på underlag av

tekstilmateriale, papir, papp eller andre materialer, også tilskåret, sydd eller på

annen måte sammenføyd.
680510 - utelukkende på underlag av tekstilvevnader C
680520 - utelukkende på underlag av papir eller papp C
680530 - på underlag av andre materialer B
6806 Slaggull, steinull og liknende mineralsk ull; ekspandert vermikulitt, ekspandert

leire, skumslagg og liknende ekspanderte mineralske materialer; blandinger og

varer av varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske

materialer, unntatt slike som hører under posisjon 68.11 eller 68.12 eller kapittel

69.

680610 - slaggull, steinull og liknende mineralsk ull (herunder innbyrdes blandinger derav) i
bulk, plater eller ruller B

680620 - ekspandert vermikulitt, ekspandert leire, skumslagg og liknende ekspanderte
mineralske materialer (herunder innbyrdes blandinger derav) B

680690 - ellers B
6807 Varer av asfalt eller av liknende materialer (f.eks. av petroleumsbitumen eller

steinkulltjærebek).
680710 - i ruller B
680790 - andre B
680800 Plater, paneler, fliser, blokker og liknende varer av vegetabilske fibrer, av halm

eller av spon, sagflis eller annet avfall av tre, agglomererte med sement, gips

eller andre mineralske bindemidler. B
6809 Varer av gips eller av blandinger på basis av gips.

- plater, fliser og liknende varer, ikke dekorerte:
680911 -- belagte eller forsterkede utelukkende med papir eller papp C
680919 -- ellers C
680990 - andre varer C
6810 Varer av sement, betong eller kunstig stein, også armerte.

- takstein, fliser, heller, murstein og liknende varer:
681011 -- murstein og bygningsstein C
681019 -- andre C

- andre varer:

- 79 -



HS-

nummer Varebeskrivelse Kategori
681091 -- prefabrikkerte elementer for bygge- og anleggsvirksomhet: C
681099 -- andre C
6811 Varer av asbestsement, cellulosesement eller liknende.
681110 - korrugerte plater B
681120 - andre plater, fliser og liknende varer B
681130 - rør og rørdeler (fittings) C
681190 - andre varer C
6812 Bearbeidede asbestfibrer; blandinger på basis av asbest eller på basis av asbest

og magnesiumkarbonat; varer av slike blandinger eller av asbest (f.eks. tråd,

vevnader, klær, hodeplagg, fottøy, pakninger), også forsterkede, unntatt varer

som hører under posisjon 68.11 eller 68.13.
681250 - klær, tilbehør til klær, fottøy og hodeplagg B
681260 - papir, papp og filt B
681270 - pakninger av sammenpressede asbestfibrer, i ark eller ruller A
681290 - andre B
6813 Friksjonsmateriale og varer derav (f.eks. plater, ruller, bånd, segmenter, skiver,

ringer, klosser), ikke monterte, til bremser, koblinger eller liknende, på basis av

asbest, andre mineralske stoffer eller cellulose, også i forbindelse med

tekstilmateriale eller andre materialer.
681310 - bremsebelegg og bremseklosser C
681390 - annet C
6814 Bearbeidet glimmer og varer av glimmer, herunder agglomerert eller rekonstruert

glimmer, også på underlag av papir, papp eller andre materialer.
681410 - plater, ark og strimler av agglomerert eller rekonstruert glimmer, også på et underlag

B
681490 - annet B
6815 Varer av stein eller av andre mineralske stoffer (herunder karbonfibrer og varer

derav samt varer av torv), ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
681510 - varer av grafitt eller annet karbon, ikke til elektrisk bruk B
681520 - varer av torv B

- andre varer:
681591 -- som inneholder magnesitt, dolomitt eller kromitt B
681599 -- ellers B
69

I. VARER AV KISELHOLDIG FOSSILMEL ELLER AV LIKNENDE KISELHOLDIGE
JORDARTER, SAMT ILDFASTE PRODUKTER

690100 Murstein, blokker, fliser og andre keramiske varer av kiselholdig fossilmel (f.eks.

kiselgur, trippel eller diatoméjord) eller av liknende kiselholdige jordarter.
B

6902 Ildfast murstein, ildfaste blokker, fliser og liknende ildfaste, keramiske

bygningsvarer, unntatt slike som er fremstilt av kiselholdig fossilmel eller

- med innhold av mer enn 50 vektprosent, enkeltvis eller samlet, av grunnstoffene Mg,
Ca eller Cr uttrykt som MgO, CaO eller Cr2O3 :

69021010 --- inneholdende minst 70% vektprosent magnesiumoksid B
69021090 --- ellers B

- med innhold av mer enn 50 vektprosent aluminiumoksid (Al2O3), silisiumdioksid

(SiO2) eller en blanding eller forbindelse av disse produkter:

69022010 --- inneholdende minst 80% aluminiumoksid eller silisiumdioksid eller en blanding av
disse produkter B

69022090 --- annet B

- ellers:
69029010 --- silisium- og krommagnesitt til bruk i konstruksjon av glassmelteovener B
69029020 --- aluminumoksid-zirkonium B
69029090 --- annet B
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6903 Andre ildfaste, keramiske varer (f.eks. retorter, digler, mufler, dyser, stoppere,

rør og stenger), unntatt slike som er fremstilt av kiselholdig fossilmel eller

liknende kiselholdige jordarter.
690310 - med innhold av mer enn 50 vektprosent grafitt eller annet karbon eller en blanding av

slike produkter B

- med innhold av mer enn 50 vektprosent aluminiumoksid (Al2O3) eller en blanding eller

forbindelse av aluminiumoksid og silisiumdioksid (SiO2)

69032010 --- inneholdende minst 80% aluminiumoksid eller silisiumdioksid eller en blanding av
disse produkter B

69032090 --- annet B
690390 - ellers B

II. ANDRE KERAMISKE PRODUKTER
6904 Keramiske murstein, blokker, hulstein og liknende.

690410 - murstein C
690490 - andre C
6905 Takstein, skorsteinspiper, pipehatter, gesimser, bygningsornamenter og andre

keramiske bygningsvarer.
690510 - takstein C
690590 - andre C
690600 Rør, renner og rørdeler (fittings), keramiske C
6907 Keramiske gulv-, vegg- og bruleggingsfliser, uglasserte; keramiske

mosaikkterninger og liknende, uglasserte, også på et underlag.
690710 - fliser, terninger og liknende varer, også kvadratiske eller rektangulære, hvis største

overflate kan omsluttes av et kvadrat der sidene er mindre enn 7 cm C
690790 - andre C
6908 Keramiske gulv-, vegg- og bruleggingsfliser, glasserte; keramiske

mosaikkterninger og liknende, glasserte, også på et underlag.
690810 - fliser, terninger og liknende varer, også kvadratiske eller rektangulære, hvis største

overflate kan omsluttes av et kvadrat der sidene er mindre enn 7 cm C
690890 - andre C
6909 Laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk, av keramiske materialer;

keramiske krybber, kar og liknende beholdere av det slag som brukes i

landbruket; keramiske krukker og liknende beholdere av det slag som brukes til

transport eller emballering av varer.
- laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk av keramiske materialer:

690911 -- av porselen B
690912 -- varer som har en hårdhet på minst 9 på Mohs skala B
690919 -- ellers B
690990 - annet B
6910 Oppvaskkummer, vasker, vaskeunderstell, badekar, bidet- og klosettskåler,

spylecisterner, urinaler og liknende sanitærutstyr for fast installasjon, av

keramiske materialer.
691010 - av porselen C
691090 - ellers C
6911 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt toalettartikler, av

porselen.
691110 - bordservise og kjøkkenutstyr C
691190 - andre C
691200 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt toalettartikler, av

andre keramiske materialer enn porselen. C
6913 Statuetter og andre dekorasjonsartikler, av keramiske materialer.
691310 - av porselen C
691390 - andre C
6914 Andre varer av keramiske materialer.
691410 - av porselen C
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691490 - andre C
70

700100 Glasskår og annet glassavfall; glassmasse. A
7002 Glass i kuler (unntatt mikrosfærer (refleksperler) som hører under posisjon

70.18), stenger eller rør, ubearbeidede.
700210 - kuler A
700220 - stenger B

- rør:
700231 -- av smeltet kvarts eller av annen, smeltet silisiumdioksid B
700232 -- av annet glass som har en lineær utvidelseskoeffisient av høyst 5 x 10-6 per Kelvin

innen et temperaturområde fra 0 °C til 300 °C B
700239 -- annet B
7003 Støpt eller valset glass i plater eller profiler, også med et absorberende,

reflekterende eller ikkereflekterende belegg, men ikke bearbeidd på annen måte.

- glass i plater, med unntak av trådglass:
700312 -- gjennomfarget i massen, ugjennomsiktig, overfanget eller med et absorberende,

reflekterende eller ikkereflekterende belegg C
700319 -- annet B
700320 - trådglass i plater B
700330 - profiler C
7004 Trukket eller blåst glass i plater, også med et absorberende, reflekterende eller

ikke-reflekterende belegg, men ikke bearbeidd på annen måte.
700420 - glass, gjennomfarget i massen, ugjennomsiktig, overfanget eller med et

absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende belegg C
700490 - annet glass B
7005 "Float glass" og planslipt eller polert glass i plater, også med et absorberende,

reflekterende eller ikkereflekterende belegg, men ikke bearbeidd på annen måte.

700510 - glass uten trådinnlegg, med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende
belegg C

- annet glass uten trådinnlegg:
700521 -- gjennomfarget i massen, ugjennomsiktig, overfanget eller bare planslipt C

-- ellers:
70052910 --- med tykkelse høyst 3 mm B
70052990 --- annet C
700530 - trådglass B
700600 Glass som hører under posisjon 70.03, 70.04 eller 70.05, bøyd, med bearbeidede

kanter, gravert, gjennomhullet, emaljert eller bearbeidet på annen måte, men ikke

innrammet eller i forbindelse med andre materialer. C
7007 Sikkerhetsglass som består av herdet eller laminert glass.

- herdet sikkerhetsglass:
700711 -- av størrelse og form som gjør det egnet til montering i kjøretøyer, luftfartøyer,

romfartøyer, båter eller andre fartøyer C
700719 -- annet C

- laminert sikkerhetsglass:
700721 -- av størrelse og form som gjør det egnet til montering i kjøretøyer, luftfartøyer,

romfartøyer, båter eller andre fartøyer C
700729 -- annet C
700800 Isolasjonsglass som består av flere lag. C
7009 Speil av glass, med eller uten ramme, herunder kjørespeil og liknende.
700910 - kjørespeil C

- andre:
700991 -- uten ramme C
700992 -- med ramme C
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7010 Ballonger, flasker, flakonger, krukker, ampuller og andre beholdere, av glass, av

det slag som brukes til transport eller emballering av varer; konserveringsglass;

propper, lokk og andre lukkeanordninger, av glass.
701010 - ampuller B
701020 - propper, lokk og andre lukkeanordninger C
701090 - ellers C
7011 Åpne glasskolber og åpne, bearbeidde glassrør samt deler dertil av glass, uten

tilbehør, for glødelamper, lysrør, katodestrålerør eller liknende.
701110 - for elektrisk belysning A
701120 - for katodestrålerør A
701190 - ellers A
701200 Glassbeholdere til termosflasker eller til andre, vakuumisolerte beholdere B
7013 Husholdnings- og toalettartikler, kontorutstyr, innendørs

dekorasjonsgjenstander eller liknende, av glass (unntatt varer som hører under

posisjon 70.10 eller 70.18).
701310 - av glasskeramikk C

- drikkeglass, unntatt av glasskeramikk:
701321 -- av blykrystall C
701329 -- ellers C

- husholdningsartikler av glass (unntatt drikkeglass), men ikke av glasskeramikk:
701331 -- av blykrystall C
701332 -- av glass som har en lineær utvidelseskoeffisient på høyst 5 x 10-6 per Kelvin innen

et temperaturområde fra 0 °C til 300 °C C
701339 -- ellers C

- andre varer:
701391 -- av blykrystall C
701399 -- ellers C
701400 Glass til signalutstyr og optiske varer av glass (unntatt glass som hører under

posisjon 70.15), ikke optisk bearbeidede. B
7015 Urglass og liknende samt ikke-korrigerende eller korrigerende brilleglass, buede,

bøyde eller liknende, ikke optisk bearbeidede; hule glasskuler og segmenter

derav til fremstilling av urglass og liknende samt brilleglass.
701510 - korrigerende brilleglass B
701590 - ellers B
7016 Blokker, fliser, plater og andre varer av presset eller støpt glass, også med

trådinnlegg, av det slag som brukes i bygninger eller andre konstruksjoner;

terninger og andre små biter av glass, også på et underlag, til mosaikkarbeider

eller liknende dekorative formål; glass i blyinnfatning og liknende; celleglass

eller skumglass i form av blokker, plater eller liknende.

701610 - terninger og andre små biter av glass, også på et underlag, til mosaikkarbeider eller
liknende dekorative formål C

701690 - ellers B
7017 Glassvarer til laboratoriebruk eller til hygienisk eller farmasøytisk bruk, også

graderte eller kalibrerte.
- av smeltet kvarts eller annen, smeltet silisiumdioksid:

70171010 --- Kvartsreaktorrør og holdere konstruert for innføring i diffusjons- og
oksidasjonsovner for produksjon av halvlederskiver A

70171090 --- andre A
701720 - av annet glass som har en lineær utvidelseskoeffisient på høyst 5 x 10-6 per Kelvin

innen et temperaturområde fra 0 °C til 300 °C A
701790 - ellers A
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7018 Glassperler, imiterte perler, imiterte edle eller halvedle steiner og liknende små

glassvarer, samt varer derav, unntatt bijouterivarer; glassøyne ikke til bruk for

mennesker; statuetter og andre dekorasjonsgjenstander framstilt ved såkalt

"lampearbeid", unntatt bijouterivarer; mikrosfærer av glass (refleksperler) med

diameter høyst 1 mm.
701810 - glassperler, imiterte perler, imiterte edle eller halvedle steiner og liknende små

glassvarer C
701820 - mikrosfærer av glass (refleksperler) med diameter høyst 1 mm C
701890 - ellers C
7019 Glassfibrer (herunder glassull) og varer derav (for eksempel garn, vevnader).

- lunter, forgarn, garn og oppskårne bunter:
701911 -- oppskårne bunter med lengde høyst 50 mm B
701912 -- forgarn B
701919 -- andre B

- tynn duk, matter, plater og liknende ikke vevde produkter:
701931 -- matter B
701932 -- tynn duk B
701939 -- andre B
701940 - vevnader av forgarn B

- andre vevnader:
701951 -- med bredde høyst 30 cm B
701952 -- med bredde over 30 cm, i toskaftbinding, med vekt høyst 250 gram g per m², av

filamenter med lengdevekt høyst 136 tex pr. enkelt garn C
701959 -- andre B
701990 - ellers B
7020 Andre varer av glass. B
71

I. NATUR- ELLER KULTURPERLER OG EDLE ELLER HALVEDLE STEINER
7101 Natur- eller kulturperler, også bearbeidde eller sorterte, men ikke trædd på snor,

og ikke monterte eller innfattede; natur- eller kulturperler som av

transporthensyn er midlertidig trædd på snor.
710110 - naturperler B

- kulturperler:
710121 -- ubearbeidde B
710122 -- bearbeidde B
7102 Diamanter, også bearbeidde, men ikke monterte eller innfattede.
710210 - usorterte A

- industridiamanter:
710221 -- ubearbeidde eller enkelt sagde, kløyvde eller grovslipte A
710229 -- andre A

- andre diamanter:
710231 -- ubearbeidde eller enkelt sagde, kløyvde eller grovslipte A
710239 -- andre B
7103 Edle steiner (unntatt diamanter) og halvedle steiner, også bearbeidde eller

sorterte, men ikke trædd på snor, og ikke monterte eller innfattede; usorterte,

edle steiner (unntatt diamanter) og halvedle steiner, som av transporthensyn er

midlertidig trædd på snor.
710310 - ubearbeidde eller enkelt sagde eller grovslipte B

- bearbeidde på annen måte:
710391 -- rubiner, safirer og smaragder B
710399 -- andre B
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7104 Syntetiske eller rekonstruerte edle eller halvedle steiner, også bearbeidde eller

sorterte, men ikke trædd på snor, og ikke monterte eller innfattede; usorterte,

syntetiske eller rekonstruerte edle eller halvedle steiner, som av transporthensyn

er midlertidig trædd på snor.
710410 - piezoelektrisk kvarts B
710420 - andre, ubearbeidde eller enkelt sagde eller grovslipte A
710490 - andre B
7105 Støv og pulver av naturlige eller syntetiske edle eller halvedle steiner.
710510 - av diamanter A
710590 - annet A

II. EDLE METALLER OG METALLER PLETTERT MED EDELT METALL
7106 Sølv (herunder forgylt eller platinert sølv), ubearbeidd eller som halvfabrikater

eller i pulverform.
710610 - pulver B

- annet:
710691 -- ubearbeidd A
710692 -- som halvfabrikater
71069210 --- stenger, profiler og tråd A
71069290 --- ellers B
710700 Uedelt metall plettert med sølv, ikke videre bearbeidd enn som halvfabrikater.

B
7108 Gull (herunder platinert gull), ubearbeidd eller som halvfabrikater eller i

pulverform.
- ikke monetært:

710811 -- pulver B
710812 -- andre ubearbeidde former A
710813 -- andre halvfabrikater B
710820 - monetært A
710900 Uedelt metall eller sølv, plettert med gull, ikke videre bearbeidd enn som

halvfabrikater. B
7110 Platina, ubearbeidd eller som halvfabrikater eller i pulverform.

- platina:
711011 -- ubearbeidd eller i pulverform B
711019 -- andre B

- palladium :
711021 -- ubearbeidd eller i pulverform B
711029 -- andre B

- rhodium :
711031 -- ubearbeidd eller i pulverform B
711039 -- andre B

- iridium, osmium og ruthenium :
711041 -- ubearbeidd eller i pulverform A
711049 -- andre B
711100 Uedelt metall, sølv eller gull, plettert med platina, ikke videre bearbeidd enn som

halvfabrikater. B
7112 Avfall og skrap av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall; annet

avfall og skrap som inneholder edelt metall eller forbindelser av edelt metall, av

det slag som hovedsakelig brukes til gjenvinning av edelt metall.

711230 - aske inneholdende edelt metall eller forbindelser med edelt metall A

- ellers:
711291 -- av gull, herunder metall plettert med gull, men unntatt oppsop med innhold av annet

edelt metall A
711292 -- av platina, herunder metall plettert med platina, men unntatt oppsop med innhold av

annet edelt metall A
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711299 -- annet A

III. SMYKKEVARER, GULL- OG SØLVSMEDVARER OG ANDRE VARER
7113 Smykkevarer og deler derav, av edelt metall eller av metall plettert med edelt

metall.
- av edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert med edelt metall:

711311 -- av sølv, også forgylt eller platinert eller plettert med annet edelt metall C
711319 -- av annet edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert med edelt

metall C
711320 - av uedelt metall plettert med edelt metall C
7114 Gull- og sølvsmedarbeider og deler derav, av edelt metall eller av metall plettert

med edelt metall.
- av edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert med edelt metall:

711411 -- av sølv, også forgylt eller platinert eller plettert med annet edelt metall: C
711419 -- av annet edelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert med edelt

metall C
711420 - av uedelt metall plettert med edelt metall C
7115 Andre varer av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall.
711510 - katalysatorer i form av trådduk eller gitter, av platina B
711590 - andre B
7116 Varer av natur- eller kulturperler eller av edle eller halvedle steiner (naturlige,

syntetiske eller rekonstruerte).
711610 - av natur- eller kulturperler C
711620 - av edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte) C
7117 Andre smykkevarer (bijouterivarer).

- av uedelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert med edelt metall:
711711 -- skjorte- og mansjettknapper C

-- andre:
71171910 --- for ferdige klær, fottøy, reiseeffekter, håndvesker og belter C
71171990 --- annet C

- ellers:
71179010 --- for ferdige klær, fottøy, reiseeffekter, håndvesker og belter C
71179090 --- annet C
7118 Mynter.

- mynter (unntatt gullmynter), som ikke er lovlig betalingsmiddel:
71181010 --- av sølv A
71181090 --- ellers A

- andre:
71189010 --- av gull eller sølv A
71189090 --- ellers A
72

I. UBEARBEIDEDE MATERIALER; PRODUKTER I GRANULAT- ELLER
PULVERFORM

7201 Råjern og speiljern i barrer, blokker eller i andre ubearbeidde former.
720110 - ulegert råjern som inneholder høyst 0,5 vektprosent fosfor C
720120 - ulegert råjern som inneholder over 0,5 vektprosent fosfor C
720150 - legert råjern; speiljern A
7202 Ferrolegeringer.

- ferromangan:
720211 -- som inneholder over 2 vektprosent karbon B
720219 -- ellers B

- ferrosilisium:
720221 -- som inneholder over 55 vektprosent silisium B
720229 -- ellers B
720230 - ferrosilicomangan B

- ferrokrom:
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720241 -- som inneholder over 4 vektprosent karbon A
720249 -- ellers A
720250 - ferrosilicokrom A
720260 - ferronikkel A
720270 - ferromolybden A
720280 - ferrowolfram og ferrosilicowolfram A

- andre:
720291 -- ferrotitan og ferrosilicotitan A
720292 -- ferrovanadin A
720293 -- ferroniob A
720299 -- ellers............................................................................ A
7203 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.
720310 - jern- og stålprodukter fremstilt ved direkte reduksjon av jernmalm A
720390 - ellers A
7204 Avfall og skrap av jern eller stål; blokker (ingots) fremstilt ved omsmelting av

skrap av jern eller stål.
720410 - avfall og skrap av støpejern A

- avfall og skrap av legert stål:
720421 -- av rustfritt stål A
720429 -- ellers A
720430 - avfall og skrap av fortinnet jern eller stål A

- annet avfall og skrap:
720441 -- spon fra dreiing, saging, fresing, utstansing eller liknende, også i bunter A
720449 -- ellers A
720450 - blokker (ingots) fremstilt ved omsmelting av skrap av jern eller stål C
7205 Granulater og pulver av råjern, speiljern, jern eller stål.
720510 - granulater C

- pulver:
720521 -- av legert stål A
720529 -- ellers A

II. JERN OG ULEGERT STÅL
7206 Jern og ulegert stål i blokker (ingots) eller andre ubearbeidde former (unntatt

jern som hører under posisjon 72.03).
720610 - blokker (ingots) C
720690 - ellers A
7207 Halvfabrikater av jern eller ulegert stål.

- som inneholder under 0,25 vektprosent karbon:
720711 -- med kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt og med bredde mindre enn to ganger

tykkelsen C
720712 -- andre, med retangulært tverrsnitt C
720719 -- ellers C
720720 - som inneholder minst 0,25 vektprosent karbon C
7208 Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600 mm,

varmvalsede, uten plettering, belegg eller overdrag.
720810 - i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, med mønstre i relieff C

- andre, i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, syrebehandlet:
720825 -- med tykkelse minst 4,75 mm C
720826 -- med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm C
720827 -- med tykkelse under 3 mm C

- andre, i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede:
720836 -- med tykkelse over 10 mm C
720837 -- med tykkelse minst 4,75 mm, men høyst 10 mm C
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720838 -- med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm C
720839 -- med tykkelse under 3 mm C
720840 - ikke i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, med mønstre i

relieff C

- andre, ikke i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede:
720851 -- med tykkelse over 10 mm B
720852 -- med tykkelse minst 4,75 mm, men høyst 10 mm B
720853 -- med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm B
720854 -- med tykkelse under 3 mm B
720890 - ellers C
7209 Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600 mm,

kaldvalsede, uten plettering, belegg eller overdrag.
- i ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede:

720915 -- med tykkelse minst 3 mm B
720916 -- med tykkelse over 1 mm, men under 3 mm B
720917 -- med tykkelse minst 0,5 mm, men høyst 1 mm B
720918 -- med tykkelse under 0,5 mm B

- ikke ringer eller ruller, ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede:
720925 -- med tykkelse minst 3 mm B
720926 -- med tykkelse over 1 mm, men under 3 mm B
720927 -- med tykkelse minst 0,5 mm, men høyst 1 mm B
720928 -- med tykkelse under 0,5 mm B
720990 - ellers C
7210 Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600 mm, med

plettering, belegg eller overdrag.
- belagt eller overtrukket med tinn:

721011 -- med tykkelse minst 0,5 mm B
721012 -- med tykkelse under 0,5 mm B
721020 - belagt eller overtrukket med bly, herunder mattblikk C
721030 - elektrolytisk belagt eller overtrukket med sink B

- belagt eller overtrukket med sink på annen måte:
721041 -- korrugerte C
721049 -- andre C
721050 - belagt eller overtrukket med kromoksider eller med krom og kromoksider C

- belagt eller overtrukket med aluminium:
721061 -- belagt eller overtrukket med aluminiumsinklegeringer B
721069 -- andre B
721070 - malt, lakkert eller plastbelagt C
721090 - andre B
7211 Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde under 600 mm, uten

plettering, belegg eller overdrag.
- ikke videre bearbeidde enn varmvalsede:

721113 -- valsede på fire sider eller i lukket kaliber, med bredde over 150 mm og med tykkelse
minst 4 mm, ikke i ringer eller ruller og uten mønstre i relieff C

721114 -- andre, med tykkelse minst 4,75 mm C
721119 -- andre C

- ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede:
721123 -- som inneholder under 0,25 vektprosent karbon C
721129 -- andre C
721190 - ellers C
7212 Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde under 600 mm, med

plettering, belegg eller overdrag.
721210 - belagt eller overtrukket med tinn B
721220 - elektrolytisk belagt eller overtrukket med sink B
721230 - belagt eller overtrukket med sink på annen måte C
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721240 - malt, lakkert eller plastbelagt C
721250 - belagt eller overtrukket på annen måte C
721260 - plettert C
7213 Stenger av jern eller ulegert stål, varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede ringer

eller ruller.
721310 - som inneholder fordypninger, rifler, riller eller liknende fremkommet under

valseprosessen C
721320 - andre, av automatstål C

- andre:
721391 -- med sirkelrundt tverrsnitt som måler under 14 mm i diameter B
721399 -- ellers B
7214 Andre stenger av jern eller ulegert stål, smidde, varmvalsede, varmtrukne eller

varmstrengpressede, også de som er vridde etter valsingen, men ikke videre

bearbeidde.
721410 - smidde C
721420 - som inneholder fordypninger, rifler, riller eller liknende fremkommet under

valseprosessen, eller vridde etter valsingen C
721430 - andre, av automatstål C

- andre:
721491 -- med rektangulært tverrsnitt B
721499 -- ellers B
7215 Andre stenger av jern eller ulegert stål.
721510 - av automatstål, ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte C
721550 - andre, ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte C
721590 - andre C
7216 Profiler av jern eller ulegert stål.
721610 - U-, I- eller H-profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller

strengpressede, med høyde under 80 mm C

- L- eller T-profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller
strengpressede, med høyde under 80 mm:

721621 -- L-profiler C
721622 -- T-profiler C

- U-, I- eller H-profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller
strengpressede, med høyde minst 80 mm:

721631 -- U-profiler C
721632 -- I-profiler C
721633 -- H-profiler C
721640 - L- eller T-profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller

strengpressede, med høyde minst 80 mm C
721650 - andre profiler, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller

strengpressede C

- profiler, ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte:
721661 -- fremstilt av flatvalsede produkter C
721669 -- andre C

- ellers:
721691 -- kaldbearbeidde eller kalibrerte av flatvalsede produkter C
721699 -- andre C
7217 Tråd av jern eller ulegert stål.

- ikke belagt eller overtrukket, også polert:
72171010 --- inneholdende minst 0,6% vektprosent karbon B
72171090 --- ellers B

- belagt eller overtrukket med sink:
72172010 --- inneholdende minst 0,6% vektprosent karbon B
72172020 --- inneholdende høyst 0,25% karbon, med diameter inntil 1,5 mm B
72172090 --- ellers B
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- belagt eller overtrukket med andre uedle metaller:
72173010 --- inneholdende minst 0,6% vektprosent karbon B
72173090 --- ellers B

- andre:
72179010 --- inneholdende minst 0,6% vektprosent karbon B
72179020 --- inneholdende høyst 0,25% karbon, med diameter inntil 1,5 mm B
72179090 --- ellers B

III. RUSTFRITT STÅL
7218 Rustfritt stål i blokker (ingots) eller andre, ubearbeidde former; halvfabrikater av

rustfritt stål.
721810 - blokker (ingots) og andre, ubearbeidde former A

- ellers:
721891 -- med rektangulært tverrsnitt A
721899 -- andre A
7219 Flatvalsede produkter av rustfritt stål, med bredde minst 600 mm.

- ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, i ringer eller ruller:
721911 -- med tykkelse over 10 mm A
721912 -- med tykkelse minst 4,75 mm, men høyst 10 mm A
721913 -- med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm A
721914 -- med tykkelse under 3 mm A

- ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, ikke i ringer eller ruller:
721921 -- med tykkelse over 10 mm A
721922 -- med tykkelse minst 4,75 mm, men høyst 10 mm A
721923 -- med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm A
721924 -- med tykkelse under 3 mm A

- ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede:
721931 -- med tykkelse minst 4,75 mm A
721932 -- med tykkelse minst 3 mm, men under 4,75 mm A
721933 -- med tykkelse over 1 mm, men under 3 mm A
721934 -- med tykkelse minst 0,5 mm, men høyst 1 mm A
721935 -- med tykkelse under 0,5 mm A
721990 - ellers A
7220 Flatvalsede produkter av rustfritt stål, med bredde under 600 mm.

- ikke videre bearbeidde enn varmvalsede:
722011 -- med tykkelse minst 4,75 mm A
722012 -- med tykkelse under 4,75 mm A
722020 - ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede A
722090 - ellers A
722100 Stenger av rustfritt stål, varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede ringer eller

ruller. C
7222 Andre stenger av rustfritt stål; profiler av rustfritt stål.

- stenger ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede:
722211 -- med sirkelrundt tverrsnitt C
722219 -- andre C
722220 - stenger ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte C
722230 - andre stenger C
722240 - profiler C
722300 Tråd av rustfritt stål. A

IV. ANNET LEGERT STÅL; HULE BORSTENGER AV LEGERT ELLER ULEGERT
STÅL

7224 Annet legert stål i blokker (ingots) eller andre, ubearbeidde former;

halvfabrikater av annet legert stål.
722410 - blokker (ingots) og andre, ubearbeidde former C
722490 - ellers C
7225 Flatvalsede produkter av annet legert stål, med bredde minst 600 mm.
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- av silisium-elektrostål:
722511 -- kornorientert A
722519 -- andre A
722520 - av hurtigstål C
722530 - andre, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, i ringer eller ruller C
722540 - andre, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, ikke i ringer eller ruller C
722550 - andre, ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede C

- ellers:
722591 -- elektrolytisk belagt eller overtrukket med sink C
722592 -- belagt eller overtrukket med sink på annen måte C
722599 -- andre C
7226 Flatvalsede produkter av annet legert stål, med bredde under 600 mm.

- av silisium-elektrostål:
722611 -- kornorientert A
722619 -- andre A
722620 - av hurtigstål C

- andre:
722691 -- ikke videre bearbeidde enn varmvalsede C
722692 -- ikke videre bearbeidde enn kaldvalsede A
722693 -- elektrolytisk belagt eller overtrukket med sink B
722694 -- belagt eller overtrukket med sink på annen måte B
722699 -- ellers C
7227 Stenger av annet legert stål, varmvalsede, i uregelmessig oppkveilede ringer

eller ruller.
722710 - hurtigstål C
722720 - silicomanganstål. C
722790 - ellers C
7228 Andre stenger av annet legert stål; profiler av annet legert stål; hule borstenger

av legert eller ulegert stål.
722810 - stenger av hurtigstål C
722820 - stenger av silicomangan stål C
722830 - andre stenger, ikke videre bearbeidde enn varmvalsede, varmtrukne eller

strengpressede C
722840 - andre stenger, ikke videre bearbeidde enn smidde C
722850 - andre stenger, ikke videre bearbeidde enn kaldbearbeidde eller kalibrerte C
722860 - andre stenger C
722870 - profiler C
722880 - hule borstenger C
7229 Tråd av annet legert stål.
722910 - av hurtigstål C
722920 - av silicomanganstål C
722990 - ellers C
73

7301 Spundveggjern av jern eller stål, også med hull eller sammensatte; sveisede

profiler av jern eller stål.
730110 - spundveggjern C
730120 - profiler C
7302 Følgende skinnemateriell av jern eller stål, til jernbaner eller sporveger: skinner,

motskinner og tannskinner, sporvekseltunger, sporkryss, sporvekselstag og

andre deler til sporveksler, sviller, lasker, skinnestoler, stolkiler, underlagsplater,

klemplater, traversjern og annet spesielt materiell til sammenføyning eller festing

av skinner.
730210 - skinner C
730230 - sporvekseltunger, sporkryss, sporvekselstag og andre deler til sporveksler A
730240 - lasker og underlagsplater A
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730290 - ellers C
730300 Rør og hule profiler, av støpejern. C
7304 Rør og hule profiler, sømløse, av jern (unntatt støpejern) eller stål.
730410 - rør av det slag som brukes til olje- eller gassledninger ("pipelines") B

- fôringsrør, produksjonsrør og borerør av det slag som brukes ved boring etter olje
eller gass:

730421 -- borerør B
730429 -- andre B

- andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av jern eller ulegert stål:
730431 -- kaldtrukne eller kaldvalsede B
730439 -- ellers B

- andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av rustfritt stål:
730441 -- kaldtrukne eller kaldvalsede B
730449 -- ellers B

- andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av annet legert stål:
730451 -- kaldtrukne eller kaldvalsede: C
730459 -- ellers C
730490 - andre C
7305 Andre rør (f.eks. sveisede, naglede eller falsede) med sirkelrunde tverrsnitt og

med ytre diameter over 406,4mm, av jern eller stål.

- rør av det slag som brukes til olje- eller gassledninger ("pipelines"):
730511 -- sveisede på langs med pulverdekket lysbue C
730512 -- andre, sveisede på langs C
730519 -- ellers C
730520 - fóringsrør av det slag som brukes ved boring etter olje eller gass C

- andre, sveisede:
730531 -- sveisede på langs C
730539 -- ellers C
730590 - ellers C
7306 Andre rør og hule profiler (f.eks. med åpen søm, sveisede, naglede eller falsede),

av jern eller stål.
730610 - rør av det slag som brukes til olje- eller gassledninger ("pipelines") C
730620 - fóringsrør og produksjonsrør av det slag som brukes ved boring etter olje eller gass C
730630 - andre, sveisede, med sirkelrundt tverrsnitt, av jern eller ulegert stål C
730640 - andre, sveisede, med sirkelrundt tverrsnitt, av rustfritt stål C
730650 - andre, sveisede, med sirkelrundt tverrsnitt, av annet legert stål C
730660 - andre, sveisede, med annet tverrsnitt enn sirkelrundt C
730690 - andre C
7307 Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av jern eller stål.

- støpte rørdeler:
730711 -- av støpejern, unntatt adusergods C
730719 -- ellers C

- andre, av rustfritt stål:
730721 -- flenser B
730722 -- gjengede knær, vinkelrør og muffer B
730723 -- buttsveisede rørdeler B
730729 -- ellers B

- andre:
730791 -- flenser B
730792 -- gjengede knær, vinkelrør og muffer B
730793 -- buttsveisede rørdeler B
730799 -- ellers B
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7308 Jern- og stålkonstruksjoner (unntatt prefabrikkerte bygninger som hører under

posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer og bruseksjoner, sluseporter, tårn,

master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmer dertil og

dørterskler, skodder, rekkverk, søyler og pilarer), av jern eller stål; plater,

stenger, profiler, rør og liknende av jern eller stål, bearbeidde til bruk i

konstruksjoner.
730810 - bruer og bruseksjoner C
730820 - tårn og master C
730830 - dører, vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler C
730840 - utstyr for bygningsstillaser, forskaling og avstiving (også til bruk i gruver) C
730890 - andre:
73089010 --- valsede og flertrådede stenger for armering av betong C
73089090 --- ellers C
730900 Tanker, kar og liknende beholdere, av jern eller stål, for ethvert materiale (unntatt

beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter,

også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr.
C

7310 Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av jern eller

stål, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende

gasser), med rominnhold høyst 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten

mekanisk eller termisk utstyr.
731010 - med rominnhold minst 50 liter C

- med rominnhold under 50 liter:
731021 -- bokser som skal lukkes ved lodding eller falsing C
731029 -- ellers C
7311 Beholdere av jern eller stål for komprimerte eller flytende gasser.
73110010 --- forseglede beholdere for emballering butangass med et rominnhold inntil 100 liter

eller for emballering av klorgass med en kapasitet inntil 1,1 tonn C
73110090 --- ellers C
7312 Tau, liner, kabler, flettede bånd, stropper og liknende, av jern eller stål, uten

elektrisk isolasjon.
- tau, liner og kabler:

73121010 --- ståltråd til bruk i dekkindustrien C
73121090 --- ellers C

- andre:
73129010 --- ståltråd til bruk i dekkindustrien C
73129090 --- ellers C
731300 Piggtråd av jern eller stål; vridd, flat tråd eller bånd, med eller uten pigger, samt

løst snodd, dobbel tråd av det slag som brukes til gjerdetråd, av jern eller stål. C
7314 Duk (også endeløs), gitter og netting av jern- eller ståltråd; strekkmetall av jern

eller stål.
- vevet duk:

731412 -- endeløs duk til maskiner, av rustfritt stål C
731413 -- annen endeløs duk til maskiner C
731414 -- annen vevet duk, av rustfritt stål C
731419 -- ellers C
731420 - gitter og netting, sveiset sammen i skjæringspunktene, av tråd med største tverrmål

minst 3 mm og maskestørrelse minst 100 cm² C

- annet gitter og netting, sveiset sammen i skjæringspunktene:
731431 -- belagt eller overtrukket med sink C
731439 -- ellers C

- annen duk, gitter og netting:
731441 -- belagt eller overtrukket med sink C
731442 -- plastbelagt C
731449 -- ellers C

- 93 -



HS-

nummer Varebeskrivelse Kategori
731450 - strekkmetall C
7315 Kjeder og kjettinger samt deler dertil, av jern eller stål.

- ledd-boltkjeder og deler dertil:
731511 -- rullekjeder C
731512 -- andre kjeder C
731519 -- deler C
731520 - snøkjettinger C

- andre kjeder og kjettinger:
731581 -- stolpekjettinger C
731582 -- andre, leddsveisede C
731589 -- ellers C
731590 - andre deler C
731600 Anker, dregger og deler dertil, av jern eller stål. B
7317 Spiker, stifter, tegnestifter, bølgestifter, kramper (unntatt de heftestifter som

hører under posisjon 83.05) og liknende varer, av jern eller stål, også med hode

av annet materiale, men unntatt slike varer med hode av kobber.

73170010 --- kardestifter og liknende til bruk i tekstilkardemaskiner og nagler til maskiner C
73170090 --- ellers C
7318 Skruer, bolter, muttere, skinneskruer (franske treskruer), skruekroker, nagler,

kiler, splittpinner, underlagsskiver (herunder sprengskiver) og liknende varer, av

jern eller stål.
- gjengede varer:

731811 -- skinneskruer (franske treskruer) C
731812 -- andre treskruer C
731813 -- skruekroker og øyeskruer C
731814 -- selvgjengende skruer C
731815 -- andre skruer og bolter, også med tilhørende muttere eller underlagsskiver C
731816 -- muttere C
731819 -- andre C

- ugjengede varer:
731821 -- sprengskiver og andre låseskiver C
731822 -- andre underlagsskiver C
731823 -- nagler C
731824 -- kiler og splittpinner C
731829 -- andre C
7319 Synåler, strikkepinner, trænåler, heklenåler, prener og liknende varer til

håndarbeid, av jern eller stål; sikkerhetsnåler og andre nåler av jern eller stål,

ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
731910 - synåler, stoppenåler eller brodérnåler C
731920 - sikkerhetsnåler C
731930 - andre nåler c
731990 - andre C
7320 Fjærer og fjærblad av jern eller stål.
732010 - bladfjærer og blad dertil C
732020 - spiralfjærer C
732090 - andre C
7321 Ovner (herunder slike som kan benyttes til sentraloppvarming), kaminer,

komfyrer, griller, kullpanner, gassapparater, tallerkenvarmere og liknende

ikkeelektriske husholdningsapparater samt deler dertil, av jern eller stål.
- apparater for matlaging samt tallerkenvarmere:

732111 -- for gass eller både for gass og annet brensel C
732112 -- for flytende brensel C
732113 -- for fast brensel C

- andre apparater:

- 94 -



HS-

nummer Varebeskrivelse Kategori
732181 -- for gass eller både for gass og annet brensel C
732182 -- for flytende brensel C
732183 -- for fast brensel C
732190 - deler C
7322 Radiatorer for sentraloppvarming, ikke elektrisk oppvarmet, og deler dertil, av

jern eller stål; varmluftaggregater og varmluftfordelere (herunder

apparater som også kan avgi frisk eller kondisjonert luft), ikke elektrisk

oppvarmet, med motordrevet vifte eller blåser, samt deler dertil, av jern eller stål.

- radiatorer og deler dertil:
732211 -- av støpejern C
732219 -- andre C
732290 - ellers C
7323 Husholdningsartikler og deler dertil, av jern eller stål; stålull; gryteskrubber,

skure- og pussehansker og liknende, av jern eller stål.

732310 - stålull; gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende C

- andre:
732391 -- av støpejern, ikke emaljerte C
732392 -- av støpejern, emaljerte C
732393 -- av rustfritt stål C
732394 -- av jern (unntatt støpejern) eller stål, emaljerte C
732399 -- ellers C
7324 Sanitærartikler og deler dertil, av jern eller stål.
732410 - oppvaskkummer og vasker, av rustfritt stål C

- badekar:
732421 -- av støpejern, også emaljerte C
732429 -- andre C
732490 - ellers, herunder deler C
7325 Andre støpte varer av jern eller stål.
732510 - av støpejern, unntatt adusergods C

- andre:
732591 -- malelegemer og liknende varer til bruk i møller C
732599 -- ellers C
7326 Andre varer av jern eller stål.

- smidde eller utstansede, men ikke videre bearbeidde:
732611 -- malelegemer og liknende varer til bruk i møller C
732619 -- andre C
732620 - varer av jern- eller ståltråd C

- ellers:
73269010 --- reimlåser til drivreimer og transportbånd C
73269020 --- vevsylletråder til tekstilvevstoler C
73269090 --- annet C
74

7401 Kobbermatte; sementkobber (utfelt kobber).
740110 - kobbermatte A
740120 - sementkobber (utfelt kobber) A
740200 Uraffinert kobber; kobberanoder for elektrolytisk raffinering A
7403 Raffinert kobber og kobberlegeringer, i ubearbeidet form.

- raffinert kobber:
740311 -- katoder og katodeseksjoner A
740312 -- trådemner A
740313 -- billets A
740319 -- annet A

- kobberlegeringer:
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740321 -- legeringer av kobber-sink (messing) A
740322 -- legeringer av kobber-tinn (bronse) A
740323 -- legeringer av kobber-nikkel (kupronikkel) eller av kobber-nikkel-sink (nysølv) A
740329 -- andre kobberlegeringer (unntatt kobberforlegeringer som hører under posisjon

74.05) A
740400 Avfall og skrap av kobber. A
740500 Kobberforlegeringer. A
7406 Pulver og flak av kobber.
740610 - pulver uten bladstruktur A
740620 - pulver med bladstruktur; flak A
7407 Stenger og profiler av kobber.
740710 - av raffinert kobber: B

- av kobberlegeringer:
740721 -- av legeringer av kobber-sink (messing) B
740722 -- av legeringer av kobber-nikkel (kupro-nikkel) eller av legeringer av kobber-nikkel-

sink (nysølv) B
740729 -- andre B
7408 Tråd av kobber.

- av raffinert kobber:
740811 -- med største tverrsnitt over 6 mm B
740819 -- annen B

- av kobberlegeringer:
740821 -- av legeringer av kobber-sink (messing) B
740822 -- av legeringer av kobber-nikkel (kupro-nikkel) eller av legeringer av kobber-nikkel-

sink (nysølv) B
740829 -- annen B
7409 Plater og bånd av kobber med tykkelse over 0,15 mm.

- av raffinert kobber:
740911 -- i ruller B
740919 -- ellers B

- av legeringer av kobber-sink (messing):
740921 -- i ruller B
740929 -- ellers B

- av legeringer av kobber-tinn (bronse):
740931 -- i ruller B
740939 -- ellers B
740940 - av legeringer av kobber-nikkel (kupro-nikkel) eller av legeringer av kobber-nikkel-sink

(nysølv) B
740990 - av andre kobberlegeringer B
7410 Folier av kobber (også trykte eller med underlag av papir, papp, plast eller

liknende materiale), med tykkelse høyst 0,15 mm (underlag ikke medregnet).

- uten underlag:
741011 -- av raffinert kobber B
741012 -- av kobberlegeringer B

- med underlag:
741021 -- av raffinert kobber B
741022 -- av kobberlegeringer B
7411 Rør av kobber.
741110 - av raffinert kobber B

- av kobberlegeringer:
741121 -- av legeringer av kobber-sink (messing) B
741122 -- av legeringer av kobber-nikkel (kupro-nikkel) eller av legeringer av kobber-nikkel-

sink (nysølv) B
741129 -- andre B
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7412 Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av kobber.
741210 - av raffinert kobber B
741220 - av kobberlegeringer B
741300 Tau, liner, kabler, flettede bånd og liknende varer av kobber, uten elektrisk

isolasjon. B
7414 Duk (også endeløs), gitter og netting av kobbertråd; strekkmetall av kobber.
741420 - duk B
741490 - ellers B
7415 Spiker, stifter, tegnestifter, kramper (unntatt de heftestifter som hører under

posisjon 83.05) og liknende varer, av kobber eller av jern eller stål med hode av

kobber; skruer, bolter, muttere, skruekroker, nagler, kiler, splittpinner,

underlagsskiver (herunder sprengskiver) og liknende varer, av kobber.

741510 - spiker og stifter, tegnestifter, kramper og liknende varer B

- andre varer, ugjengede:
741521 -- underlagsskiver (herunder sprengskiver) B
741529 -- ellers B

- andre varer, gjengede:
741533 -- skruer; bolter og muttere B
741539 -- ellers B
741600 Fjærer av kobber. B
741700 Koke- og varmeapparater av de slag som brukes i husholdningen, ikke

elektriske, samt deler dertil, av kobber. C
7418 Husholdningsartikler og deler dertil av kobber; gryteskrubber, skure- og

pussehansker og liknende varer av kobber; sanitærartikler og deler dertil av

kobber.

- husholdningsartikler og deler dertil; gryteskrubber, skure- og pussehansker og
liknende varer:

741811 -- gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende varer C
741819 -- ellers C
741820 - sanitærartikler og deler dertil C
7419 Andre varer av kobber.
741910 - kjeder og kjettinger samt deler dertil C

- andre:
741991 -- støpte, utstansede eller smidde, men ikke videre bearbeidde C

-- ellers :
74199910 --- konstruksjoner, magasiner og beholdere C
74199990 --- andre C
75

7501 Nikkelmatte, nikkeloksidsintere og andre mellomprodukter ved framstilling av

nikkel.
750110 - nikkelmatte A
750120 - nikkeloksidsintere og andre mellomprodukter ved fremstilling av nikkel

A
7502 Ubearbeidet nikkel.
750210 - ulegert nikkel A
750220 - nikkellegeringer A
750300 Avfall og skrap av nikkel. A
750400 Pulver og flak av nikkel. B
7505 Stenger, profiler og tråd av nikkel.

- stenger og profiler:
750511 -- av ulegert nikkel B
750512 -- nikkellegeringer B

- tråd:
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750521 -- av ulegert nikkel B
750522 -- nikkellegeringer B
7506 Plater, bånd og folier av nikkel.
750610 - av ulegert nikkel B
750620 - nikkellegeringer B
7507 Rør og rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av nikkel.

- rør:
750711 -- av ulegert nikkel

B
750712 -- nikkellegeringer B
750720 - rørdeler (fittings) B
7508 Andre varer av nikkel.
750810 - duk, gitter og netting, av nikkeltråd A

- andre :
75089010 --- Galvaniserte anoder smidde eller usmidde også fremstilt ved hjelp av elektrolyse

C
75089020 --- sanitærutstyr og deler dertil C
75089090 --- ellers

C
76

7601 Ubearbeidet aluminium.
760110 - ulegert aluminium B
760120 - aluminiumlegeringer B
760200 Avfall og skrap av aluminium. B
7603 Pulver og flak av aluminium.
760310 - pulver uten bladstruktur B
760320 - pulver med bladstruktur; flak B
7604 Stenger og profiler av aluminium.
760410 - ulegert aluminium C

- aluminiumlegeringer:
760421 -- hule profiler C
760429 -- andre B
7605 Tråd av aluminium.

- ulegert aluminium:
760511 -- med største tverrmål over 7 mm B
760519 -- annen B

- aluminiumlegeringer:
760521 -- med største tverrmål over 7 mm B
760529 -- annen B
7606 Plater og bånd av aluminium med tykkelse over 0,2mm.

- kvadratiske eller rektangulære:
760611 -- ulegert aluminium B
760612 -- aluminiumlegeringer B

- andre:
760691 -- ulegert aluminium B
760692 -- aluminiumlegeringer B
7607 Folier av aluminium (også trykte eller med underlag av papir, papp, plast eller

liknende materiale), med tykkelse høyst 0,2 mm (underlag ikke medregnet).

- uten underlag:

760711 -- valsede, men ikke videre bearbeidete B
760719 -- andre B
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760720 - med underlag B
7608 Rør av aluminium.
760810 - ulegert aluminium
76081010 --- til luftkondisjoneringsapparater, varmeveksler og radiatorer C
76081090 --- andre C
760820 - aluminiumlegeringer
76082010 --- til luftkondisjoneringsapparater, varmeveksler og radiatorer C
76082090 --- andre C
760900 Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av aluminium. C
7610 Konstruksjoner av aluminium (unntatt prefabrikkerte bygninger som hører under

posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer, bruseksjoner, tårn, master, tak,

taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler,

rekkverk, søyler og pilarer); plater, stenger, profiler, rør og liknende av

aluminium, bearbeidete til bruk i konstruksjoner.
761010 - dører, vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler: C
761090 - ellers C
761100 Tanker, kar og liknende beholdere, av aluminium, for ethvert materiale (unntatt

beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter,

også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller

termisk utstyr
C

7612 Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av aluminium

(herunder rørformede beholdere og tuber), for ethvert materiale (unntatt

beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold høyst 300

liter, også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr.
761210 - tuber C
761290 - andre C
761300 Beholdere av aluminium for komprimerte eller flytende gasser. C
7614 Tau, liner, kabler, flettede bånd og liknende varer, av aluminium, uten elektrisk

isolasjon.
761410 - med kjerne av stål C
761490 - ellers C
7615 Husholdningsartikler og deler dertil, av aluminium; gryteskrubber, skure- og

pussehansker og liknende, av aluminium; sanitærartikler og deler dertil, av

aluminium.
- husholdningsartikler og deler dertil; gryteskrubber, skure- og pussehansker og
liknende varer:

761511 -- gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende varer C
761519 -- andre C
761520 - sanitærartikler og deler dertil C
7616 Andre varer av aluminium.
761610 - spiker, stifter, kramper (unntatt de hakestifter som hører under posisjon 83.05),

skruer, bolter, muttere, skruekroker, nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver og
liknende varer C

- andre:
761691 -- duk, gitter og netting, av aluminiumtråd C

-- ellers:
76169910 --- tromler ("rondelles") til bruk ved fremstilling av limtuber B
76169990 --- andre C
78

7801 Ubearbeidet bly.
780110 - raffinert bly A

- annet:
780191 -- med antimon som det vektmessig viktigste legeringsemne A
780199 -- ellers A
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780200 Avfall og skrap av bly. A
780300 Stenger, profiler og tråd av bly. B
7804 Plater, bånd og folier av bly; pulver og flak av bly.

- plater, bånd og folier:
780411 -- plater, bånd og folier med tykkelse høyst 0,2 mm (eventuelt underlag ikke

medregnet) B
780419 -- ellers B
780420 - pulver og flak B
780500 Rør og rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av bly.

B
780600 Andre varer av bly. B
79

7901 Ubearbeidet sink.

- ulegert sink:
790111 -- som inneholder minst 99,99 vektprosent sink A
790112 -- som inneholder mindre enn 99,99 vektprosent sink A
790120 - sinklegeringer A
790200 Avfall og skrap av sink. A
7903 Støv, pulver og flak av sink.
790310 - sinkstøv B
790390 - ellers B
790400 Stenger, profiler og tråd av sink. B
790500 Plater, bånd og folier av sink.

B
790600 Rør og rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av sink. B
790700 Andre varer av sink. B
80

8001 Ubearbeidet tinn.
800110 - ulegert tinn A
800120 - tinnlegeringer A
800200 Avfall og skrap av tinn. A
800300 Stenger, profiler og tråd av tinn B
800400 Plater og bånd av tinn, med tykkelse over 0,2 mm.

B
800500 Folier av tinn (også trykte eller med et underlag avpapir, papp, plast eller

liknende materiale), med tykkelse høyst 0,2 mm (underlag ikke medregnet);

pulver og flak av tinn.
B

800600 Rør og rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av tinn. B
800700 Andre varer av tinn. C
81

8101 Wolfram og varer derav, herunder avfall og skrap.
810110 - pulver A

- annet:
810194 -- ubearbeidet wolfram, herunder stenger som erfremstilt bare ved sintring A
810195 -- stenger, andre enn de som er fremstilt bare ved sintring, profiler, plater, bånd og

folier A
810196 -- tråd A
810197 -- avfall og skrap A
810199 -- ellers A
8102 Molybden og varer derav, herunder avfall og skrap.
810210 - pulver A

- annet:
810294 -- ubearbeidet molybden, herunder stenger som er fremstilt bare ved sintring A
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810295 -- stenger, andre enn de som er framstilt bare ved sintring, profiler, plater, bånd og

folier A
810296 -- tråd A
810297 -- avfall og skrap A
810299 -- ellers A
8103 Tantal og varer derav, herunder avfall og skrap.
810320 - ubearbeidet tantal, herunder stenger som er framstilt bare ved sintring; pulver A
810330 - avfall og skrap A
810390 - ellers A
8104 Magnesium og varer derav, herunder avfall og skrap.

- ubearbeidet magnesium:
810411 -- som inneholder minst 99,8 vektprosent magnesium A
810419 -- annen A
810420 - avfall og skrap A
810430 - spon og granulater sortert etter størrelsen; pulver

A
810490 - ellers A
8105 Koboltmatte og andre mellomprodukter fra koboltframstillingen; kobolt og varer

derav, herunder avfall og skrap.
810520 - koboltmatte og andre mellomprodukter fra koboltfremstillingen; ubearbeidet kobolt;

pulver A
810530 - avfall og skrap A
810590 - ellers A
8106 Vismut og varer derav, herunder avfall og skrap.
81060010 --- ubearbeidet vismut; pulver A
81060020 --- avfall og skrap A
81060090 --- ellers A
8107 Kadmium og varer derav, herunder avfall og skrap.
810720 - ubearbeidet kadmium; pulver A
810730 - avfall og skrap A
810790 - ellers A
8108 Titan og varer derav, herunder avfall og skrap.
810820 - ubearbeidet titan; pulver A
810830 - avfall og skrap A
810890 - ellers A
8109 Zirkonium og varer derav, herunder avfall og skrap.
810920 - ubearbeidet zirkonium; pulver A
810930 - avfall og skrap A
810990 - ellers A
8110 Antimon og varer derav, herunder avfall og skrap.
811010 - ubearbeidet antimon; pulver A
811020 - avfall og skrap A
811090 - ellers A
8111 Mangan og varer derav, herunder avfall og skrap.
81110010 --- ubearbeidet mangan; pulver A
81110020 --- avfall og skrap A
81110090 --- ellers A
8112 Beryllium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niob

(kolumbium), rhenium og tallium samt varer av disse metaller, herunder avfall og

skrap.
- beryllium:

811212 -- ubearbeidet; pulver A
811213 -- avfall og skrap A
811219 -- ellers A

- krom:
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811221 -- ubearbeidet; pulver A
811222 -- avfall og skrap A
811229 -- ellers A

- germanium:
81123010 --- ubearbeidet germanium; pulver A
81123020 --- avfall og skrap A
81123090 --- ellers A

- vanadium:
81124010 --- ubearbeidet vanadium; pulver A
81124020 --- avfall og skrap A
81124090 --- ellers A

- tallium:
811251 -- ubearbeidet; pulver A
811252 -- avfall og skrap A
811259 -- ellers B

- andre:

-- ubearbeidet; avfall og skrap; pulver:
81129210 --- ubearbeidet; pulver A
81129220 --- avfall og skrap A
81129290 --- ellers A
811299 -- ellers A
8113 Cermeter og varer derav, herunder avfall og skrap.
81130010 --- ubearbeidet; pulver

A
81130020 --- avfall og skrap A
81130090 --- ellers A
82

8201 Håndverktøy og håndredskaper av følgende slag: spader, skuffer, rotøkser,

hakker, skyfler, greip, høygafler, river og raker; økser og liknende

hoggeredskaper; beskjæresakser, alle slags; ljåer, sigder, hekksakser,

tømmerkiler og andre håndredskaper av de slag som brukes i jord-, hageeller

skogbruk.
820110 - spader og skuffer A
820120 - høygafler og greip A
820130 - rotøkser, hakker, skyfler, river og raker A
820140 - økser og liknende hoggeredskaper A
820150 - beskjæresakser til bruk for en hånd (herunder tranchersakser) A
820160 - hekksakser, beskjæresakser og liknende sakser til bruk for to hender A
820190 - andre håndredskaper av de slag som brukes i jord-, hage- eller skogbruk A
8202 Håndsager; blad for alle slags sager (herunder spalte- og slissesagblad og

sagblad uten tenner).
820210 - håndsager A
820220 - båndsagblad A

- sirkelsagblad (herunder spalte- og slissesagblad):
820231 -- med arbeidende del av stål A
820239 -- andre, herunder deler A
820240 - kjedesagblad A

- andre sagblad:
820291 -- rette sagblad for metallbearbeiding A
820299 -- ellers A
8203 Filer, rasper, tenger (herunder avbitertenger), knipetenger, pinsetter, blikksakser,

rørkuttere, boltsakser, hulltenger, hullpiper og liknende håndverktøy.
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820310 - filer, rasper og liknende verktøy

A
820320 - tenger (herunder avbitertenger), knipetenger, pinsetter og liknende verktøy A
820330 - blikksakser og liknende verktøy A
820340 - rørkuttere, boltsakser, hulltenger, hullpiper og liknende verktøy A
8204 Skiftenøkler og fastnøkler til bruk for hånd (herunder momentnøkler, men ikke

gjengetappenøkler); utskiftbare piper for pipenøkler, også med håndtak.

- skiftenøkler og fastnøkler til bruk for hånd:
820411 -- fastnøkler A
820412 -- skiftenøkler A
820420 - utskiftbare piper for pipenøkler, også med håndtak A
8205 Håndverktøy eller håndredskaper (herunder glassskjærediamanter), ikke nevnt

eller innbefattet annet sted; blåselamper; skrustikker, skrutvinger og liknende,

unntatt deler og tilbehør til verktøymaskiner; ambolter; feltesser; slipeskiver og

slipesteiner med stativ, for hånd- eller fotkraft.
820510 - bore- og gjengeverktøy B
820520 - hammere og slegger B
820530 - høvler, stemjern, huljern og liknende verktøy for trebearbeiding B
820540 - skrutrekkere B

- annet håndverktøy eller andre håndredskaper (herunder glass-skjærediamanter):
820551 -- verktøy og redskaper til husholdningsbruk B
820559 -- elers B
820560 - blåselamper A
820570 - skrustikker, skrutvinger og liknende B
820580 - ambolter; feltesser; slipeskiver og slipesteiner med stativ, for hånd- eller fotkraft B
820590 - sett av varer fra to eller flere av de foregående varenumre B
820600 Verktøy og redskaper fra to eller flere av posisjonene 82.02 - 82.05, pakket i sett

for detaljsalg. A
8207 Utskiftbart verktøy for håndverktøy, også mekaniske, eller for verktøymaskiner

(f.eks. for pressing, preging, stansing, gjenging, boring, rømming, brotsjing,

fresing, dreiing eller skrutrekking), herunder

trekkskiver eller pressdyser for metall, samt verktøy for berg- eller jordboring.

- verktøy for berg- eller jordboring:
820713 -- med arbeidende del av cermeter A
820719 -- andre, herunder deler A
820720 - trekkskiver eller pressdyser for metall A
820730 - verktøy for pressing, preging eller stansing A
820740 - gjengeverktøy A
820750 - verktøy for boring, unntatt bergboring A
820760 - verktøy for rømming og brotsjing A
820770 - freseverktøy A
820780 - dreieverktøy A
820790 - annet utskiftbart verktøy A
8208 Kniver og knivblad for maskiner eller mekaniske redskaper.
820810 - for metallbearbeiding A
820820 - for trebearbeiding A
820830 - for kjøkkenmaskiner eller maskiner til bruk i næringsmiddelindustrien A
820840 - for jord-, hage- eller skogbruksmaskiner A

- ellers:
82089010 --- til maskiner for bearbeiding av tekstiler og varer derav A
82089090 --- andre A
820900 Umonterte plater, spisser, skjær og liknende for verktøy, av cermeter. A
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821000 Hånddrevne, mekaniske redskaper av vekt høyst 10 kg, som brukes ved

tilberedning eller servering av matvarer eller drikkevarer. C
8211 Kniver som ikke hører under noen annen posisjon i dette kapittel, med

skjærende egg, også sagtakket (herunder gartnerkniver), og blad dertil.
821110 - sett av forskjellige artikler C

- ellers:
821191 -- bordkniver med faste blad C
821192 -- andre kniver med faste blad C
821193 -- andre kniver enn de med faste blad C
821194 -- blad B
821195 -- skaft av uedelt metall C
8212 Barberkniver, barberhøvler og barbermaskiner (ikke-elektriske) samt barberblad

(herunder emner til barberblad i lengder).
- barberkniver, barberhøvler og barbermaskiner (ikke-elektriske):

82121010 --- barberkniver, barberhøvler og barbermaskiner (ikke-elektriske) B
82121090 --- andre B

- barberblad, herunder emner til barberblad i lengder:
82122010 --- ferdige barberblad B
82122020 --- uferdige barberblad B
82122030 --- barberblademner (også uferdige) B
821290 - andre deler B
821300 Sakser, skreddersakser og liknende sakser som ikke hører under noen annen

posisjon i dette kapittel, samt blad dertil. B
8214 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).
821410 - papirkniver, brevåpnere, raderkniver, blyantspissere og blad dertil B
821420 - artikler og sett for manikyr eller pedikyr (herunder neglefiler) C
821490 - andre B
8215 Skjeer, gafler, øser, sleiver, hullsleiver, kakespader, fiske- og smørkniver,

sukkerklyper og liknende husholdningsartikler.
821510 - sett av forskjellige artikler som inneholder minst en artikkel belagt med edelt metall

C
821520 - andre sett av forskjellige artikler C

- ellers:
821591 -- forgylt, forsølvet eller platinert C
821599 -- andre C
83

8301 Hengelåser og låser (nøkkellåser, kombinasjonslåser eller elektriske låser), av

uedelt metall; bøyler og rammer med lås, av uedelt metall; nøkler til ovennevnte

varer, av uedelt metall.
830110 - hengelåser B
830120 - låser av det slag som brukes til motorkjøretøyer B
830130 - låser av det slag som brukes til møbler B

- andre låser:
83014010 --- enkle låser eller med sylinder til dører og vinduer C
83014090 --- ellers B
830150 - bøyler og rammer med lås B
830160 - deler B
830170 - nøkler som foreligger særskilt B
8302 Beslag og liknende varer, av uedelt metall, til møbler, dører, trapper, vinduer,

rullegardiner, karosserier, salmakerarbeider, kofferter, kister, skrin eller

liknende; knaggrekker, knagger, knekter og liknende utstyr, av uedelt metall;

trinser med festeinnretninger av uedelt metall; automatiske dørlukkere av uedelt

metall.
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830210 - hengsler B
830220 - trinser B
830230 - andre beslag og liknende varer til motorkjøretøyer B

- andre beslag og liknende varer:
830241 -- til bygninger B
830242 -- til møbler B
830249 -- annet B
830250 - knaggrekker, knagger, knekter og liknende utstyr B
830260 - automatiske dørlukkere B
830300 Pansrede eller forsterkede pengeskap og safer, dører og sikkerhetsbokser for

kassahvelv, penge- eller dokumentskrin og liknende, av uedelt metall. A
830400 Arkiv- og kartotekskap, brevkurver, manuskriptholdere, penneskåler,

stempeloppsatser og liknende kontor- eller skrivebordutstyr, av uedelt metall,

unntatt kontormøbler som hører under posisjon 94.03. C
8305 Mekanismer av uedelt metall til løsbladpermer eller brevmapper, brevklemmer,

hjørneklemmer, binders, signalmerker til registre og liknende kontorrekvisitter,

av uedelt metall; stifter (hefter) i remser (f.eks. til kontorbruk, møbelstopning,

emballering) av uedelt metall.

830510 - mekanismer av uedelt metall til løsblad ermer eller brevmapper B
830520 - stifter (hefter) i remser B
830590 - ellers, herunder deler B
8306 Klokker, bjeller, gongonger og liknende, ikke elektriske, av uedelt metall;

statuetter og andre pyntegjenstander, av uedelt metall; rammer til fotografier,

malerier eller liknende, av uedelt metall; speil av uedelt metall.

830610 - klokker, bjeller, gongonger og liknende B

- statuetter og andre pyntegjenstander:
830621 -- belagt med edelt metall C
830629 -- andre C
830630 - rammer til fotografier, malerier eller liknende; speil C
8307 Bøyelige rør av uedelt metall, med eller uten rørdeler (fittings).
830710 - av jern eller stål B
830790 - av annet uedelt metall B
8308 Knepplåser, bøyler og rammer med knepplås, spenner, hekter, kroker, maljer og

liknende, av uedelt metall, av det slag som brukes til klær, fottøy,

markiser, håndvesker, reiseeffekter eller andre ferdige varer; rør- og splittnagler

av uedelt metall; perler og paljetter av uedelt metall.

830810 - hekter, kroker og maljer B
830820 - rør- og splittnagler

B
830890 - ellers, herunder deler C
8309 Propper, kapsler og lokk (herunder "crowncorks", skrukorker og

skjenkepropper), flaskekapsler, gjengede spunser, spunsdeksler, segl og annet

emballasjetilbehør, av uedelt metall.
830910 - "crowncorks" B
830990 - ellers

B
831000 Skilter, navneplater, adresseplater og liknende skilter, tall, bokstaver og andre

tegn, av uedelt metall, unntatt de som hører under posisjon 94.05. C
8311 Tråd, stenger, rør, plater, elektroder og liknende produkter av uedelt metall eller

av metallkarbider, overtrukket eller fylt med flussmiddel, av det slag som brukes

til lodding, slaglodding, sveising og liknende av metall eller av metallkarbider;

tråd og stenger av agglomerert, uedelt metallpulver som brukes til

metallsprøyting.
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831110 - overtrukne elektroder av uedelt metall, for elektrisk lysbuesveising B
831120 - fylt tråd av uedelt metall, for elektrisk lysbuesveising B
831130 - overtrukne stenger og fylt tråd, av uedelt metall, for lodding, slaglodding eller sveising

med flamme B
831190 - ellers, herunder deler B
84

8401 Kjernereaktorer; ubestrålte brenselelementer for kjernereaktorer; maskiner og

apparater for separering av isotoper.
840110 - kjernereaktorer A
840120 - maskiner og apparater for separering av isotoper, samt deler dertil A
840130 - ubestrålte brenselelementer A
840140 - deler til kjernereaktorer A
8402 Kjeler for vanndamp eller annen damp (unntatt sentralvarmtvannskjeler som

også kan produsere lavtrykksdamp); hetvannskjeler.
- kjeler for vanndamp eller annen damp:

840211 -- vannrørskjeler med dampproduksjon over 45 tonn/h A
840212 -- vannrørskjeler med dampproduksjon høyst 45 tonn/h A
840219 -- andre dampkjeler, herunder hybridkjeler C
840220 - hetvannskjeler A
840290 - deler A
8403 Sentralvarmekjeler, unntatt kjeler som hører under posisjon 84.02.
840310 - kjeler A
840390 - deler A
8404 Hjelpeapparater for kjeler som hører under posisjon 84.02 eller 84.03 (f.eks.

forvarmere, overhetere, sotfjernere, rekuperatorer); kondensatorer for

dampmaskiner.
840410 - hjelpeapparater for kjeler som hører under posisjon 84.02 eller 84.03 A
840420 - kondensatorer for dampmaskiner A
840490 - deler A
8405 Generatorer for generatorgass eller vanngass, også med renseanlegg;

acetylengassgeneratorer og liknende vanngassgeneratorer, også med

renseanlegg.
840510 - generatorer for generatorgass eller vanngass, også med renseanlegg;

acetylengassgeneratorer og liknende vanngassgeneratorer, også med renseanlegg
A

840590 - deler A
8406 Dampturbiner.
840610 - turbiner for fremdrift av fartøyer A

- andre turbiner:
840681 -- med ytelse over 40 MW A
840682 -- med ytelse høyst 40 MW A
840690 - deler A
8407 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning og med frem- og

tilbakegående eller roterende stempel.
840710 - motorer for luftfartøyer A

- fremdriftsmotorer for fartøyer:
840721 -- utenbordsmotorer C
840729 -- andre A

- motorer med frem- og tilbakegående stempel av det slag som brukes til fremdrift av
motorkjøretøyer under kapittel 87:

840731 -- med sylindervolum høyst 50 cm³ A
840732 -- med sylindervolum over 50 cm³, men høyst 250 cm³ A
840733 -- med sylindervolum over 250 cm³, men høyst 1000 cm³ B

-- med sylindervolum over 1000 cm³:
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84073410 --- til motorkjøretøyer for transport av personer, transport av gods eller til

motorkjøretøyer for spesielle formål (posisjon 87.05) A
84073490 --- ellers B
840790 - andre motorer B
8408 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med kompresjonstenning (diesel- eller

semidieselmotorer).
840810 - fremdriftsmotorer for fartøyer A

- motorer av det slag som brukes for fremdrift av motorkjøretøyer som hører under
kapittel 87

84082010 --- under 92 kW C
84082090 --- ellers A
840890 - andre motorer B
8409 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til motorer som hører under

posisjon 84.07 eller 84.08.
840910 - til motorer for luftfartøyer A

- andre:
840991 -- som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til stempeldrevne forbrenningsmotorer

med gnisttenning B
840999 -- ellers B
8410 Vannturbiner, vannhjul og regulatorer for slike.

- vannturbiner og vannhjul:
841011 -- med ytelse høyst 1000 kW A
841012 -- med ytelse over 1000 kW, men høyst 10000 kW A
841013 -- med ytelse over 10000 kW A
841090 - deler, herunder regulatorer A
8411 Turbojetmotorer, turbopropmotorer og andre gassturbiner.

- turbojetmotorer som utvikler en skyvekraft på:
841111 -- høyst 25 kN A
841112 -- over 25 kN A

- turbopropmotorer som utvikler en kraft på:
841121 -- høyst 1100 kW A
841122 -- over 1100 kW A

- andre gassturbiner som utvikler en kraft på:
841181 -- høyst 5000 kW A
841182 -- over 5000 kW A

- deler:
841191 -- til turbojetmotorer og turbopropmotorer A
841199 -- andre A
8412 Andre kraftmaskiner og motorer.
841210 - reaksjonsmotorer unntatt turbojetmotorer A

- hydrauliske kraftmaskiner og motorer:
841221 -- lineær virkende (sylindre) A
841229 -- andre A

- pneumatiske kraftmaskiner og motorer:
841231 -- lineær virkende (sylindre) A
841239 -- ellers A
841280 - andre A
841290 - deler A
8413 Pumper for væsker, også med måleutstyr; væskeelevatorer.

- pumper utstyrt med eller bestemt til å bli utstyrt med måleutstyr:
841311 -- pumper for drivstoff eller smøremidler, av de typer som brukes på bensinstasjoner

eller bilverksteder og liknende B
841319 -- andre B
841320 - pumper for håndkraft, unntatt slike som hører under underposisjonsnumrene 8413.11

eller 8413.19 A
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841330 - pumper for brennstoff, smøremidler eller kjølemidler til stempeldrevne

forbrenningsmotorer B
841340 - betongpumper A
841350 - andre stempelpumper (herunder membranpumper) A
841360 - andre rotasjonspumper A

- andre sentrifugalpumper:
84137010 --- horisontal sentrifugalpumpe med en horisontall akse høyst 14 tommer med eller

uten motor C
84137020 --- brannsprøyte A
84137090 --- andre B

- andre pumper; væskeelevatorer:
841381 -- pumper C
841382 -- væskeelevatorer A

- deler:
841391 -- til pumper A
841392 -- til væskeelevatorer A
8414 Luft- eller vakuumpumper, luft- eller andre gasskompressorer og vifter;

ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med innebygd vifte, også med

filter.
841410 - vakuumpumper A
841420 - luftpumper for hånd- eller fotkraft A

- kjølekompressorer:
84143010 --- til bruk i luftkondisjoneringsapparater for kjøretøy B
84143020 --- andre kompressorer under 368 W C
84143090 --- andre A
841440 - luftkompressorer med taubart understell på hjul A

- vifter:
841451 -- bord-, golv-, vegg-, vindu- og takvifter sammenbygd med elektromotor med en effekt

av høyst 125 W C

-- andre:
84145910 --- vifter og blåsere til bruk i ventilasjonen i luftesystemer, for montering i støvsugere

C
84145990 --- ellers A
841460 - ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med horisontal side som måler høyst 120 cm

C
841480 - andre A
841490 - deler C
8415 Luftkondisjoneringsapparater som består av en motordrevet vifte og elementer

for endring av temperatur og fuktighet, herunder slike apparater

der fuktigheten ikke kan reguleres særskilt.

841510 - for montering på vegg eller vindu, sammenbygde eller delte ("split system") C
841520 - av det slag som brukes for mennesker, i motorkjøretøyer C

- andre:
841581 -- med kjøleaggregat og en ventil for endring av kjøle- /varmekretsløpet (reversible

varmepumper) C
841582 -- andre, med kjøleaggregat C
841583 -- uten kjøleaggregat C
841590 - deler C
8416 Brennere til fyrsteder for flytende brensel, pulverisert fast brensel eller gass;

mekaniske stokere, herunder mekaniske fyrrister dertil, mekaniske askefjernere

og liknende utstyr.
841610 - brennere for flytende brensel til fyrsteder A
841620 - andre brennere til fyrsteder, herunder kombinerte brennere A
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841630 - mekaniske stokere, herunder mekaniske fyrrister dertil, mekaniske askefjernere og

liknende utstyr A
841690 - deler A
8417 Industri- og laboratorieovner, herunder forbrenningsovner,

ikke elektriske.
841710 - ovner for røsting, smelting eller annen varmebehandling av malmer, svovelkis eller

metaller A
841720 - bakeriovner, herunder ovner for steking av kjeks A
841780 - andre A
841790 - deler A
8418 Kjøleskap, frysere og annet kjøle- eller fryseutstyr, også elektriske;

varmepumper, unntatt luftkondisjoneringsapparater som hører under posisjon

84.15.
- kombinerte kjøle- og fryseskap forsynt med separate, utvendige dører:

84181010 --- høyst 800 l C
84181090 --- andre C

- kjøleskap av husholdningstypen:

-- av kompresjonstypen:
84182110 --- høyst 800 l C
84182190 --- andre C

-- av absorbsjonstypen, elektriske:
84182210 --- høyst 800 l C
84182290 --- andre C

-- andre:
84182910 --- høyst 800 l C
84182990 --- andre C
841830 - frysebokser med kapasitet høyst 800 l C
841840 - fryseskap med kapasitet høyst 900 l C

- andre disker, bokser, skap og liknende møbler for kjøling eller frysing:
84185010 --- konstruert for oppbevaring av lik eller blod; kjøleutstyr spesiellt konstruert for

laboratorier som har spesialisert seg på organtransplantasjon, kreftsvulster, forskning
på mikrobielle vaksiner, antisera, mikrobekulturer og liknende A

84185020 --- Isolerte beholdere til transport av næringsmidler og lett bedervelige varer (av typen
som hører under posisjon 86.09); utstyrt med kjøleenheter eller konstruert for å
utstyres med slikt utstyr på inn- eller utsiden B

84185090 --- andre C

- annet kjøle- og fryseutstyr; varmepumper:
841861 -- enheter av kompresjonstypen hvor kondensatorene er varmevekslere B

-- andre:
84186910 --- kjøleenheter
84186911 --- til kjøleskap, frysere, kjøleutstyr til husholdningen høyst 800 l og til

luftkondisjoneringsapparter C
84186919 --- andre B
84186990 --- andre
84186991 --- vannkjølere også med heteelement til bruk i husholdningen, på hotell og liknende

B
84186999 --- andre B

- deler:
841891 -- møbler som er innrettet for kjøle- eller fryseutstyr C

-- andre:
84189910 --- kondensatorer og evaporatorer B
84189911 ---- til luftkondisjonenringsapparater B
84189912 ---- til varer beskrevet i underposisjonene .10, .21,. 22,. 29,. 30,. 40 i denne posisjonen

B
84189919 ---- andre B
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84189990 --- andre B
8419 Apparater og andre innretninger, også med elektrisk oppvarming (unntatt ovner

og annet utstyr som hører under posisjon 85.14), for behandling av materialer

ved en prosess som krever endring i temperatur, f.eks.

oppvarming, koking, steking, destillering, rektifisering, sterilisering,

pasteurisering, damping, tørking, fordamping, kondensering eller kjøling, unntatt

husholdningsapparater; ikke elektriske varmtvannsberedere

av gjennomstrømnings- eller magasineringstype.
- ikke-elektriske varmtvannsberedere av gjennomstrømnings- eller magasineringstype:

841911 -- gassfyrte varmtvannsberedere av gjennomstrømningstypen C
841919 -- andre C
841920 - apparater og andre innretninger for sterilisering, til medisinsk, kirurgisk eller

laboratoriebruk A

- apparater og andre innretninger for tørking:
841931 -- av landbruksprodukter A
841932 -- av tre, papirmasse, papir eller papp A
841939 -- andre A
841940 - apparater og andre innretninger for destillering eller rektifisering A
841950 - varmevekslere A
841960 - apparater og andre innretninger for kondensering av luft eller andre gasser til væske

A

- andre apparater og innretninger:
841981 -- for fremstilling av varme drikker eller for koking, steking eller oppvarming av mat A

-- ellers:
84198910 --- kjemiske metallpådampningsapparater for halvlederproduksjon A
84198990 --- andre A

- deler:
84199010 --- til maskiner under varenummer 8419.8910 C
84199090 --- andre C
8420 Kalandrer og andre valsemaskiner, unntatt valsemaskiner for metall eller glass,

samt valser dertil.
842010 - kalandrer og andre valsemaskiner A

- deler:
842091 -- valser A
842099 -- andre A
8421 Sentrifuger, herunder tørkesentrifuger; apparater for filtrering eller rensing av

væsker eller gasser.
- sentrifuger, herunder tørkesentrifuger:

842111 -- separatorer for melk A

-- tørkesentrifuger for tøy:
84211210 --- for tekstiler og varer derav C
84211290 --- andre A

-- andre:
84211910 --- tørkesentrifuger for behandling av halvlederskiver A
84211990 --- andre A

- apparater for filtrering eller rensing av væsker:

-- for filtrering eller rensing av vann:
84212110 --- til bruk i husholdningen B
84212190 --- andre A
842122 -- for filtrering eller rensing av drikkevarer, unntatt vann A
842123 -- olje- eller bensinfilter til forbrenningsmotorer B
842129 -- andre A

- apparater for filtrering eller rensing av gasser:
842131 -- luftinnsugingsfilter til forbrenningsmotorer B
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842139 -- andre A

- deler:

-- til sentrifuger, herunder tørkesentrifuger:
84219110 --- til maskiner som hører under varenummer 84.21.1910 B
84219190 --- andre B
842199 -- andre B
8422 Oppvaskmaskiner; maskiner og apparater for rengjøring eller tørking av flasker

- oppvaskmaskiner:
842211 -- til husholdningsbruk C
842219 -- andre A
842220 - maskiner og apparater for rengjøring eller tørking av

flasker eller andre beholdere A
842230 - maskiner og apparater for fylling, lukking, forsegling eller etikettering av flasker,

bokser, sekker eller andre beholdere; maskiner og apparater for kapsling av flasker,
krukker, tuber og liknende beholdere; maskiner og apparater for karbonisering av
drikkevarer A

842240 - andre maskiner og apparater for innpakking eller emballering av varer (herunder
maskiner og apparater for emballering med krympefolie) A

- deler:
84229010 --- til oppvaskmaskin til bruk i husholdningen C
84229090 --- andre A
8423 Vekter og veieinnretninger (unntatt slike som er følsomme for 50 mg eller

mindre), herunder telle- og kontrollvekter; lodder til vekter, alle slags.
842310 - personvekter, herunder babyvekter; vekter til husholdningsbruk B
842320 - vekter for kontinuerlig veiing av varer på transportbånd og liknende B
842330 - konstantvekter og vekter som veier forutbestemte vektmengder og tømmer varene i

sekker eller andre beholdere, herunder doseringsvekter B

- andre vekter og veieinnretninger:
842381 -- med veiekapasitet høyst 30 kg B
842382 -- med veiekapasitet over 30 kg, men ikke over 5000 kg B
842389 -- ellers A
842390 - lodder til vekter, alle slags; deler til vekter og veieinnretninger A
8424 Mekaniske apparater (også for håndkraft) for spredning, sprøyting eller

forstøvning av væsker eller pulver; brannslokningsapparater, også ladde;

sprøytepistoler og liknende; dampblåse- eller sandblåsemaskiner og liknende.

842410 - brannslokningsapparater, også ladde B
842420 - sprøytepistoler og liknende A
842430 - dampblåse- eller sandblåsemaskiner og liknende A

- andre apparater:
842481 -- for land- eller hagebruk A

-- ellers:
84248910 --- sprøyteinnretninger for etsing, stripping eller rengjøring av halvlederskiver A
84248920 --- maskiner til rengjøring og fjerning av urenheter fra metallledere på halvlederpakker

før elektropletteringsprosessen A
84248990 --- andre A

- deler :
84249010 --- til varer som hører under varenumrene 84.24.8920 og 84.24.8930 C
84249090 --- andre C
8425 Taljer og heiseverk, unntatt elevatorer med heisespann ("skips"); vinsjer og

ankerspill; donkrafter.
- taljer og heiseverk, unntatt elevatorer med heisespann ("skips") eller apparater av det
slag som brukes til løfting av kjøretøyer:

842511 -- drevet av elektrisk motor A
842519 -- andre A
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842520 - gruvesjaktvinsjer; vinsjer spesielt konstruert til bruk under jorden A

- andre vinsjer; ankerspill:
842531 -- drevet av elektrisk motor A
842539 -- andre A

- donkrafter; apparater av det slag som brukes til løfting
av kjøretøyer:

842541 -- med stasjonære donkraftsystemer av den type som
brukes i bilverksteder A

842542 -- andre donkrafter, hydrauliske A
842549 -- andre A
8426 Lossebommer til skip; kraner, herunder kabelkraner; mobile løfterammer;

portaltrucker og krantrucker.
- traverskraner, løpekraner, portalkraner, brukraner, mobile løfterammer og
portaltrucker:

842611 -- traverskraner på stasjonært understell A
842612 -- mobile løfterammer på gummihjul samt portaltrucker A
842619 -- andre A
842620 - tårnkraner A
842630 - portal- eller pidestall-utliggerkraner A

- andre maskiner og apparater med egen fremdrift:

842641 -- på gummihjul A
842649 -- andre A

- andre maskiner og apparater:
842691 -- konstruert for montering på vegkjøretøyer A
842699 -- ellers A
8427 Gaffeltrucker; andre trucker samt traller uten fremdriftsmotor, med løfte- eller

håndteringsutstyr.
842710 - trucker med elektrisk fremdriftsmotor A
842720 - trucker med annen fremdriftsmotor A
842790 - traller uten fremdriftsmotor C
8428 Andre maskiner og apparater for løfting, håndtering, lasting eller lossing (f.eks.

elevatorer, rulletrapper, transportører og taubaner).
- heiser og elevatorer med heisespann ("skips"):

84281010 --- for personer og varer, unntatt kabinettet B
84281090 --- andre A
842820 - pneumatiske elevatorer og transportører A

- andre elevatorer og transportører med kontinuerlig drift, for varer og materialer:
842831 -- spesielt konstruert til bruk under jorden A
842832 -- andre, av bøtte-(spann-)typen A
842833 -- andre, av båndtypen A
842839 -- andre A
842840 - rulletrapper og rullende fortau A
842850 - skyveapparater for gruvevogner, traverser for lokomotiver eller jernbanevogner,

vogntippeapparater og liknende håndteringsutstyr for jernbanevogner A
842860 - taubaner, stolheiser, skitrekk; trekkmekanismer for tau-/kabelbaner A
842890 - andre maskiner og apparater A
8429 Bulldosere, angeldosere, veghøvler, skrapemaskiner, mekaniske skyfler,

gravemaskiner, lastemaskiner, stampemaskiner og vegvalser, med egen

fremdrift.
- bulldosere og angeldosere:

842911 -- med belter A
842919 -- andre A
842920 - veghøvler A
842930 - skrapemaskiner A
842940 - stampemaskiner og vegvalser A

- 112 -



HS-

nummer Varebeskrivelse Kategori

- mekaniske skyfler, gravemaskiner og lastemaskiner:
842951 -- lastemaskiner med frontmontert lasteutstyr A
842952 maskiner med overdel som kan svinge 360 grader A
842959 -- andre A
8430 Andre maskiner og apparater for flytting, planering, skraping, graving, stamping,

valsing, utvinning eller boring av jord, mineraler eller malmer; påledrivere og

påleopptrekkere; snøploger og snøfresere.
843010 - påledrivere og påleopptrekkere A
843020 - snøploger og snøfresere A

- kull- eller steinbrytere og maskiner for tunnelboring:
843031 -- med egen fremdrift A
843039 -- andre A

- andre boremaskiner:
843041 -- med egen fremdrift A
843049 -- andre A
843050 - andre maskiner og apparater med egen fremdrift A

- andre maskiner og apparater uten egen fremdrift:
843061 -- stampemaskiner eller valsemaskiner A
843069 -- ellers A
8431 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til maskiner og apparater

som hører under posisjonene 84.25 - 84.30.
843110 - til maskiner og apparater som hører under posisjon 84.25 A
843120 - til maskiner og apparater som hører under posisjon 84.27 A

- til maskiner og apparater som hører under posisjon 84.28:

-- til heiser, elevatorer med heisespann ("skips") eller rulletrapper:
84313110 --- andre deler til person- og vareheiser C
84313190 --- ellers A
843139 -- andre A

- til maskiner og apparater som hører under posisjon 84.26, 84.29 eller 84.30:
843141 -- bøtter, spann, skuffer, grabber og gripere A
843142 -- bulldoser- eller angeldoserblad A
843143 -- deler til boremaskiner som hører under underposisjon 84.30.41 eller 84.30.49 A
843149 -- andre A
8432 Maskiner og apparater for landbruk, hagebruk eller skogbruk for bearbeiding

eller kultivering av jord; ruller (tromler) for plener og sportsplasser.

843210 - ploger A

- harver, opprivere, kultivatorer, ugrasrensere og hakker:
843221 -- skålharver

A
843229 -- andre A
843230 - såmaskiner, plantemaskiner og omplantemaskiner A
843240 - spredere for natur- eller kunstgjødsel A
843280 - andre maskiner og apparater A
843290 - deler A
8433 Maskiner og apparater for innhøsting eller tresking, herunder halm-, høy- eller

fôrpresser; slåmaskiner og plenklippere; maskiner og apparater for rensing,

sortering eller gradering av egg, frukt eller andre

landbruksprodukter, unntatt maskiner og apparater som hører under posisjon

84.37.
- plenklippere:

843311 -- motordrevne, med klippeutstyr som roterer i horisontalplanet A
843319 -- andre A
843320 - slåmaskiner (unntatt plenklippere), herunder slåmaskiner for traktormontering A
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843330 - andre maskiner og apparater til bruk ved slått A
843340 - halm-, høy- eller fôrpresser, herunder oppsamlepresser A

- andre maskiner og apparater for innhøsting; treskemaskiner:
843351 -- skurtreskere A
843352 -- andre maskiner og apparater for tresking A
843353 -- innhøstemaskiner for rotfrukter eller knoller A
843359 -- andre A
843360 - maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av egg, frukt eller andre

landbruksprodukter A
843390 - deler A
8434 Melkemaskiner og meierimaskiner.
843410 - melkemaskiner A
843420 - meierimaskiner A
843490 - deler A
8435 Presser, knusemaskiner og liknende maskiner og apparater til bruk ved

fremstilling av vin, sider, fruktsaft eller liknende drikkevarer.
843510 - maskiner og apparater A
843590 - deler A
8436 Andre maskiner og apparater for landbruk, hagebruk, skogbruk, fjærfeavl eller

birøkt, herunder spireanlegg med mekanisk eller termisk utstyr; rugemaskiner

og kyllingmødre.
843610 - maskiner og apparater for tilberedning av dyrefôr A

- maskiner og apparater for fjærfeavl; rugemaskiner og kyllingmødre:
843621 -- rugemaskiner og kyllingmødre

A
843629 -- andre A
843680 - andre maskiner og apparater A

- deler :
843691 -- til maskiner og apparater for fjærfeavl, rugemaskiner og kyllingmødre A
843699 -- andre A
8437 Maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av frø, korn eller

tørkede belgfrukter; maskiner og apparater for mølleindustrien eller for

bearbeiding av korn eller tørkede belgfrukter, unntatt maskiner og apparater av

den typen som brukes i landbruket.
843710 - maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av frø, korn eller tørkede

belgfrukter A
843780 - andre maskiner og apparater A
843790 - deler A
8438 Maskiner og apparater som ikke hører under andre posisjoner i dette kapittel, for

industriell behandling eller fremstilling av matvarer eller drikkevarer, unntatt

maskiner og apparater for ekstraksjon eller behandling av animalske eller fete

vegetabilske oljer eller fett.
843810 - bakerimaskiner og maskiner og apparater for fremstilling av makaroni, spaghetti og

liknende A
843820 - maskiner og apparater for fremstilling av konfekt, kakao eller sjokolade A
843830 - maskiner og apparater for fremstilling av sukker A
843840 - maskiner og apparater for bryggerier A
843850 - maskiner og apparater for behandling og tilberedning av kjøtt eller fjærfe A
843860 - maskiner og apparater til behandling og tilberedning av frukt, nøtter eller grønnsaker

A
843880 - andre maskiner og apparater A
843890 - deler A
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8439 Maskiner og apparater for fremstilling av papirmasse av cellulosefibermaterialer

eller for fremstilling eller etterbehandling av papir eller papp.

843910 - maskiner og apparater for fremstilling av papirmasse av cellulosefibermaterialer A
843920 - maskiner og apparater for fremstilling av papir eller papp A
843930 - maskiner og apparater for etterbehandling av papir eller papp A

- deler :
843991 -- til maskiner og apparater for fremstilling av papirmasse av cellulosefibermaterialer

A
843999 -- andre A
8440 Bokbindemaskiner og -apparater, herunder symaskiner for hefting av bøker.

844010 - maskiner og apparater A
844090 - deler A
8441 Andre maskiner og apparater for videre bearbeiding av papirmasse, papir eller

papp, herunder alle slags papir- og pappskjæremaskiner og -apparater.

844110 - skjæremaskiner og -apparater A
844120 - maskiner for fremstilling av poser, sekker eller konvolutter A
844130 - maskiner for fremstilling av kartonger, esker, kasser, rør, fat eller liknende beholdere,

unntatt formemaskiner A
844140 - maskiner til forming av artikler av papirmasse, papir eller papp A
844180 - andre maskiner og apparater A
844190 - deler A
8442 Maskiner, apparater og utstyr (unntatt verktøymaskiner som hører under

posisjonene 84.56 - 84.65), for typestøping eller typesetting, eller for

behandling eller fremstilling av klisjeer, plater, sylindrer eller andre trykkformer;

trykktyper, klisjeer, plater, sylindrer og andre trykkformer;

plater, sylindrer og litografiske steiner preparert for grafisk bruk (f.eks. slipte,

kornede eller polerte).
844210 - otosettemaskiner A
844220 - maskiner, apparater og utstyr for typesetting etter andre metoder, med eller uten

støpeutstyr A
844230 - andre maskiner, apparater og utstyr A
844240 - deler til forannevnte maskiner, apparater og utstyr A
844250 - trykktyper, klisjeer, plater, sylindrer og andre trykkformer; plater, sylindrer og

litografiske steiner preparert for grafisk bruk (f.eks. slipte, kornede eller polerte) A
8443 Trykkemaskiner som trykker ved bruk av trykktyper, -klisjeer, -plater, -sylindrer

og andre trykkformer som hører under posisjon 84.42;

blekkstråleskrivere, unntatt slike som hører under posisjon 84.71;

hjelpemaskiner og -apparater for trykkemaskiner.
- offset-trykkemaskiner og -apparater:

844311 -- med rullemating A
844312 -- med arkmating av kontortypen (arkstørrelse høyst 22 x 36 cm) A
844319 -- andre A

- maskiner og apparater for trykking av tekst (boktrykk), unntatt
flexograftrykkemaskiner og -apparater:

844321 -- med rullemating A
844329 -- andre A
844330 - flexograftrykkemaskiner og -apparater A
844340 - gravyrtrykkemaskiner og -apparater A

- andre trykkemaskiner og -apparater:
844351 -- blekkstråleskrivere A
844359 -- andre A
844360 - hjelpemaskiner og -apparater for trykkemaskiner A
844390 - deler A
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844400 Maskiner og apparater for utpressing (ekstrudering), strekking, teksturering eller

oppkutting av syntetisk eller kunstig fremstilte tekstilmaterialer.
A

8445 Maskiner og apparater for bearbeiding av tekstilfibrer; spinne-, dublerings- eller

tvinnemaskiner samt andre maskiner og apparater for fremstilling av

tekstilgarn; tekstilhespe- eller -spolemaskiner (herunder veftspolemaskiner)

samt maskiner og apparater for bearbeiding av tekstilgarn for bruk på maskiner

som hører under posisjon 84.46 eller 84.47.

- maskiner for bearbeiding av tekstilfibrer:
844511 -- kardemaskiner A
844512 -- kjemmemaskiner A
844513 -- forspinnemaskiner (strekke- og tvinne-) A
844519 -- andre A
844520 - spinnemaskiner A
844530 - dublerings- og tvinnemaskiner A
844540 - spole- eller hespemaskiner (herunder veftspolemaskiner) A
844590 - andre A
8446 Vevemaskiner (vevstoler).
844610 - for veving av stoff med bredde høyst 30 cm A

- for veving av stoff med bredde over 30 cm, av vevskytteltypen:
844621 -- motordrevne A
844629 -- andre A
844630 - for veving av stoff med bredde over 30 cm, av typen uten vevskyttel A
8447 Strikkemaskiner, kjedestingmaskiner og maskiner for fremstilling av omspunnet

garn, tyll, blonder, broderier, possement, fletninger eller nett samt tuftemaskiner.

- rundstrikkemaskiner:
844711 -- med sylinderdiameter høyst 165 mm A
844712 -- med sylinderdiameter over 165 mm A
844720 - flatstrikkemaskiner; kjedestingmaskiner A
844790 - andre A
8448 Hjelpemaskiner og -apparater til maskiner som hører under posisjon 84.44,

84.45, 84.46 eller 84.47 (f.eks. skaft- og jacquardmaskiner, automatiske

trådvoktere og skyttelskiftemekanismer); deler og tilbehør som

utelukkende eller fortrinnsvis brukes i maskiner under denne posisjon eller

posisjon 84.44, 84.45, 84.46 eller 84.47 (f.eks. spindler, spindelvinger,

kardebeslag, kammer, dyser, skytler, skafter, skaftrammer og

strikkemaskinnåler).

- hjelpemaskiner og -apparater til maskiner som hører under posisjon 84.44, 84.45,
84.46 eller 84.47:

844811 -- skaft- og jacquardmaskiner; maskiner for redusering, kopiering, punching og
sammenbinding av kort til bruk i nevnte maskiner A

844819 -- andre A
844820 - deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.44 eller til hjelpemaskiner

og -apparater for disse A

- deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.45 eller til hjelpemaskiner
og -apparater for disse:

844831 -- kardebeslag B
844832 -- til maskiner for bearbeiding av tekstilfibrer, unntatt kardebeslag A
844833 -- spindler, spindelvinger, spinneringer og spinneløpere A
844839 -- andre A

- deler og tilbehør til vevemaskiner (vevstoler) eller til hjelpemaskiner og -apparater for
disse:

844841 -- skytler B
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844842 -- vevskjeer til vevstoler, skafter og skaftrammer A
844849 -- andre A

- deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.47 eller til hjelpemaskiner
og -apparater for disse:

844851 -- sinkers (platiner), nåler og andre varer til å forme masker A
844859 -- andre A
844900 Maskiner og apparater for fremstilling eller etterbehandling av filt eller fiberduk

som metervare eller tilformet, herunder maskiner for fremstilling av filthatter;

former for fremstilling av hatter A
8450 Vaskemaskiner til bruk i husholdninger og vaskerier, herunder kombinerte vaske-

og tørkemaskiner.
- maskiner for høyst 10 kg tørt tøy:

845011 -- helautomatiske maskiner C
845012 -- andre maskiner, sammenbygd med tørkesentrifuge C
845019 -- andre C
845020 - maskiner for mer enn 10 kg tørt tøy C
845090 - deler C
8451 Maskiner og apparater (unntatt maskiner som hører under posisjon 84.50) for

vasking, rensing, vriing, tørking, stryking, pressing (herunder

fikseringspressing), bleiking, farging, appretering, påføring av

overflatebelegg eller impregnering av tekstilgarn, tekstilstoff eller ferdige

tekstilvarer, samt maskiner til pålegging av masse på tekstilstoff eller annet

underlag ved fremstilling av golvbelegg som f.eks. linoleum;

maskiner for opprulling, avrulling, folding, skjæring eller takking av tekstilstoff.

845110 - tørrensemaskiner A

- tørkemaskiner:
845121 -- for høyst 10 kg tørt tøy C

-- andre:
84512910 --- for tekstilmaterialer og varer derav A
84512990 --- andre A

- maskiner for stryking eller pressing (herunder fikseringspressing):
84513010 --- for tekstilmaterialer og varer derav B
84513090 --- andre B
845140 - maskiner for vasking, bleiking eller farging A
845150 - maskiner for opprulling, avrulling, folding, skjæring eller takking av tekstilstoff A
845180 - andre maskiner og apparater A

- deler :
84519010 --- for tekstilmaterialer og varer derav A
84519090 --- andre A
8452 Symaskiner, unntatt symaskiner for hefting av bøker under posisjon 84.40;

møbler, stativer og deksler spesielt innrettet for symaskiner; symaskinnåler.

845210 - symaskiner av husholdningstypen B

- andre symaskiner:
845221 -- automatiske A
845229 -- andre A
845230 - symaskinnåler A
845240 - møbler, stativer og deksler for symaskiner, samt deler dertil C
845290 - andre deler til symaskiner A
8453 Maskiner og apparater for beredning, garving eller annen bearbeiding av huder,

skinn eller lær, samt maskiner for fremstilling eller reparasjon av fottøy eller

andre varer av huder, skinn eller lær, unntatt symaskiner.
845310 - maskiner og apparater for beredning, garving eller annen bearbeiding av huder, skinn

eller lær A
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845320 - maskiner for fremstilling eller reparasjon av fottøy A
845380 - andre maskiner og apparater A
845390 - deler A
8454 Konvertere, støpeøser, kokiller til støping av blokker (ingots) og støpemaskiner

av det slag som brukes i metallurgien eller i metallstøperier.

845410 - konvertere A
845420 - støpeøser og kokiller til støping av blokker (ingots) A
845430 - støpemaskiner A
845490 - deler A
8455 Valseverk for metall og valser dertil.
845510 - rørvalseverk A

- andre valseverk:
845521 -- varmvalseverk og kombinerte varm- og kaldvalseverk A
845522 -- kaldvalseverk A
845530 - valser til valseverk A
845590 - andre deler A
8456 Sponavtakende verktøymaskiner for bearbeiding av alle slags materialer med

laser eller annen lys- eller fotonstråle, ultralyd, elektrisk utladning,

elektrokjemisk prosess, elektronstråle, ionestråle eller plasmalysbue.
- for bearbeiding med laser eller annen lys- eller fotonstråle

84561010 --- for fremstilling av halvlederskiver A
84561090 --- andre A
845620 - for bearbeiding med ultralyd A
845630 - for bearbeiding med elektrisk utladning A

- andre: A
845691 -- for tørretsing av mønster på halvledermaterialer A

-- andre:
84569910 --- fresemaskiner med fokusert ionestråle til å produsere eller reparere masker og

trådkors for mønstre på halvledermaterialer patterns on semiconductor devices A
84569920 --- laserskjærere til å skjære kontaktspor i halvlederproduksjon ved hjelp av laserstråle

A
84569990 --- andre A
8457 Maskineringssentre, enstasjonsmaskiner og flerstasjonsmaskiner, for

bearbeiding av metall.
845710 - maskineringssentre A
845720 - én-stasjonsmaskiner A
845730 - fler-stasjonsmaskiner A
8458 Dreiebenker (herunder dreiesentre ("turning centres")) for metall.

- horisontale dreiebenker:
845811 -- numerisk styrte A
845819 -- andre A

- andre dreiebenker:
845891 -- numerisk styrte A
845899 -- ellers A
8459 Sponavtagende verktøymaskiner (herunder flerveismaskiner bestående av to

eller flere maskineringsenheter) for boring, fresing eller

gjenging i metall, unntatt dreiebenker (herunder dreiesentre ("turning centres"))

som hører under posisjon 84.58.
845910 - flerveismaskiner bestående av to eller flere maskineringsenheter A

- andre boremaskiner, unntatt utboremaskiner:
845921 -- numerisk styrte A
845929 -- ellers A

- andre utbore- /fresemaskiner:
845931 -- numerisk styrte A
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845939 -- ellers A
845940 - andre utboremaskiner A

- konsollfresemaskiner ("knee-type"):
845951 -- numerisk styrte A
845959 -- andre A

- andre fresemaskiner:
845961 -- numerisk styrte A
845969 -- ellers A
845970 - andre gjengemaskiner A
8460 Verktøymaskiner for avgrading, kvessing, sliping, honing, pussing, poléring eller

annen etterbehandling av metall eller cermeter ved hjelp av slipesteiner,

slipemiddel eller polérmiddel, unntatt maskiner for

fresing, sliping, eller tannhjulsetterbehandling som hører under posisjon 84.61.

- planslipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm i alle akseretninger:

846011 -- numerisk styrte A
846019 -- andre A

- andre slipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm i alle akseretninger:

846021 -- numerisk styrte A
846029 -- andre A

- kvessemaskiner (for sliping av verktøy og fresere):
846031 -- numerisk styrte A
846039 -- andre A
846040 - hone- eller pussemaskiner A
846090 - andre A
8461 Verktøymaskiner for høvling, shaping, notstikking, rømming, tannhjulsskjæring

eller tannhjulsetterbehandling, saging eller kapping samt andre sponavtakende

verktøymaskiner for bearbeiding av metall eller cermeter, ikke nevnt eller

innbefattet annet sted.
846120 - shaping- eller notstikkemaskiner A
846130 - rømmemaskiner A
846140 - tannhjulsskjære- eller tannhjulsetterbehandlingsmaskiner A
846150 - sage- eller kappemaskiner A
846190 - andre A
8462 Verktøymaskiner (herunder presser) for bearbeiding av metall ved smiing,

hamring eller preging; verktøymaskiner (herunder presser) for bearbeiding

av metall ved bøying, falsing, retting, oppretting, klipping, lokking eller

sporstansing; presser for bearbeiding av metall eller metallkarbider, andre enn

de som er nevnt foran.

846210 - maskiner for smiing, hamring eller preging (herunder presser) A

- bøye-, false-, rette- eller opprettemaskiner (herunder presser):
846221 -- numerisk styrte A
846229 -- andre A

- klippemaskiner (herunder presser), unntatt kombinerte lokke- og klippemaskiner:

846231 -- numerisk styrte A
846239 -- andre A

- klippemaskiner (herunder presser), unntatt kombinerte lokke- og klippemaskiner:

846241 -- numerisk styrte A
846249 -- andre A

- andre:
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846291 -- hydrauliske presser A
846299 -- ellers A
8463 Andre ikke sponavtakende verktøymaskiner for bearbeiding av metaller eller

cermeter.
846310 - trekkbenker for stenger, rør, profiler, tråd og liknende A
846320 - gjengevalsemaskiner A
846330 - maskiner for bearbeiding av tråd A
846390 - andre A
8464 Verktøymaskiner for bearbeiding av stein, keramiske produkter, betong,

asbestsement eller liknende mineralske materialer, eller for bearbeiding av glass

i kald tilstand.
- sagemaskiner:

84641010 --- maskiner til å sage halvledersteiner av monokrystall opp i plater eller skiver i brikker
A

84641090 --- andre A

- slipe- eller polermaskiner:
84642010 --- til bearbeiding av halvlederskiver A
84642090 --- andre A

- andre:
84649010 --- terningmaskiner ("dicing machines") for rissing eller merking av halvlederskiver A
84649090 --- andre A
8465 Verktøymaskiner (herunder maskiner for spikring, stifting, liming eller annen

form for sammenføyning) for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi, hard

plast eller liknende harde materialer.
846510 - maskiner som kan utføre forskjellige arbeidsoperasjoner uten å skifte verktøy mellom

disse operasjonene A

- andre:
846591 -- sagemaskiner A
846592 -- maskiner for høvling eller fresing A
846593 -- maskiner for sliping, pussing eller polering A
846594 -- maskiner for bøying eller sammenføyning A
846595 -- maskiner for boring eller tapphullsskjæring (stemming) A
846596 -- kløyvemaskiner samt maskiner for spalting eller skrelling A
846599 -- andre A
8466 Deler og tilbehør som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til maskiner

under posisjonene 84.56 - 84.65, herunder holdere for verktøy eller

arbeidsstykke, selvåpnende gjengehoder, delehoder og annet spesielt utstyr til

verktøymaskiner; verktøyholdere for alle slags håndverktøy.

846610 - verktøyholdere og selvåpnende gjengehoder A
846620 - holdere for arbeidsstykke A
846630 - delehoder og annet spesielt utstyr til verktøymaskiner A

- andre:

-- til maskiner som hører under posisjon 84.64:
84669110 --- deler til maskiner som hører under varenumrene 8464.1010, 8464.9010, 8464.2010

A
84669190 --- andre A
846692 -- til maskiner som hører under posisjon 84.65 A

-- til maskiner som hører under posisjonene 84.56 - 84.61:
84669310 --- deler til maskiner som hører under varenumrene 8456.9920, 8456.9930, 8456.1020,

8456.91 A
84669390 --- andre A
846694 -- til maskiner som hører under posisjon 84.62 eller 84.63 A
8467 Håndverktøy, pneumatisk, hydraulisk eller med innebygget elektrisk eller ikke-

elektrisk motor.
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- pneumatisk:
846711 -- roterende (herunder kombinert slag og rotasjon) A
846719 -- annet A

- med innebygget elektrisk motor:
846721 -- boremaskiner, alle slags A
846722 -- sager A
846729 -- andre A

- annet verktøy:
846781 -- kjedesager A
846789 -- andre A

- deler:
846791 -- til kjedesager A
846792 -- til pneumatisk verktøy A
846799 -- andre A
8468 Maskiner og apparater for lodding eller sveising, også anvendbare for skjæring,

unntatt slike som hører under posisjon 85.15; maskiner og apparater for

overflateherding med gass.
846810 - sveisebrennere som holdes i hånden A
846820 - andre maskiner og apparater med gass A
846880 - andre maskiner og apparater A
846890 - deler A
8469 Skrivemaskiner, unntatt skrivere som hører under posisjon 84.71;

tekstbehandlingsmaskiner.
- automatiske skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner:

846911 -- tekstbehandlingsmaskiner B
846912 -- automatiske skrivemaskiner B
846920 - andre elektriske skrivemaskiner B
846930 - andre ikke-elektriske skrivemaskiner B
8470 Regnemaskiner og maskiner i lommeformat for registrering, lagring og visning

av opplysninger, med regnefunksjoner; bokholderimaskiner,

frankeringsmaskiner, billettmaskiner og liknende maskiner og apparater med

regneverk; kassakontrollapparater.
847010 - elektroniske regnemaskiner som kan fungere uten ytre elektrisk kraftkilde og

maskiner i lommeformat for registrering, lagring og visning av opplysninger, med
regnefunksjoner B

- andre elektroniske regnemaskiner:
847021 -- skrivende B
847029 -- ellers B
847030 - andre regnemaskiner B
847040 - bokholderimaskiner B
847050 - kassakontrollapparater B
847090 - andre B
8471 Automatiske databehandlingsmaskiner og enheter dertil; magnetiske eller

optiske lesere, maskiner for overføring av data til databærere i kodet form samt

maskiner for bearbeiding av slike data, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

847110 - analogmaskiner og hybridmaskiner A
847130 - bærbare digitalmaskiner, med vekt høyst 10 kg, som består av minst en sentralenhet,

et tastatur og en skjerm A

- andre digitalmaskiner:
847141 -- i et felles kabinett som inneholder minst en sentralenhet, en innleseenhet og en

utleseenhet, herunder kombinerte enheter A
847149 -- andre som foreligger som komplette systemer A
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847150 - digitale sentralenheter, unntatt slike som hører under underposisjon 8471.41 eller

8471.49, også som i samme kabinett kan inneholde én eller to av følgende typer
enheter: lagringsenheter, innleseenheter, utleseenheter A

847160 - innlese- eller utleseenheter, også med lagringsenheter i samme kabinett A
847170 - lagringsenheter A
847180 - andre enheter til automatiske databehandlingsmaskiner A
847190 - ellers A
8472 Andre maskiner og apparater til kontorbruk (f.eks. hektograf- eller

stensilduplikatorer, adressemaskiner, pengeseddelautomater, maskiner for

sortering, telling eller pakking av mynt, blyantspissemaskiner, perforér- eller

stiftemaskiner).

847210 - duplikatorer B
847220 - adressemaskiner og adresseplatepregemaskiner B
847230 - maskiner for sortering eller bretting av post eller legging av post i konvolutter eller for

omvikling med bånd, maskiner for åpning, lukking eller forsegling av post, samt
maskiner for påsetting eller makulering av frimerker B

- andre:
84729010 --- automatiske tellemaskiner B
84729090 --- andre B
8473 Deler og tilbehør (unntatt deksler, bærekasser og liknende) som utelukkende

eller fortrinnsvis kan brukes til maskiner som hører under posisjonene 84.69 -

84.72.
847310 - deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.69 B

- deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.70:
847321 -- til elektroniske regnemaskiner som hører under underposisjon 8470.10, 8470.21

eller 8470.29 B
847329 -- andre B
847330 - deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.71 A
847340 - deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.72 B
847350 - deler og tilbehør som passer like godt til maskiner og apparater som hører under to

eller flere av posisjonene 84.69 - 84.72 A
8474 Maskiner og apparater for sortering, sikting, harping, vasking, knusing, maling,

blanding eller elting av jord, stein, malm eller andre faste, mineralske materialer

(herunder pulver og pasta); maskiner og

apparater for agglomerering, pressing eller forming av fast brensel, keramisk

masse, sement, kalk eller andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform;

maskiner til fremstilling av sandstøpeformer.
847410 - maskiner for sortering, sikting, harping eller vasking A
847420 - maskiner for knusing eller maling A

- maskiner for blanding eller elting:
847431 -- betong- eller mørtelblandere A
847432 -- maskiner for blanding av mineralske materialer med bitumen A
847439 -- andre A
847480 - andre maskiner og apparater A
847490 - deler A
8475 Maskiner for montering av elektriske eller elektroniske lamper, elektronrør eller

lynlyslamper i glasskolbe (-rør); maskiner for fremstilling eller bearbeiding av
847510 - maskiner for montering av elektriske eller elektroniske lamper, elektronrør eller

lynlyslamper i glasskolbe (- rør) A

- maskiner for fremstilling eller bearbeiding av glass og glassvarer i varm tilstand:
847521 -- maskiner for fremstilling av optiske fiber og emner dertil A
847529 -- andre A
847590 - deler A
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8476 Salgsautomater (f.eks. frimerke-, sigarett-, matvareeller drikkevareautomater),

herunder pengeveksleautomater.
- salgsautomater for drikkevarer:

847621 -- med varme- eller kjøleinnretning

A
847629 -- andre A

- andre maskiner og apparater:
847681 -- med varme- eller kjøleinnretning A
847689 -- ellers A
847690 - deler A
8477 Maskiner og apparater for bearbeiding av gummi eller plast eller for fremstilling

av varer av disse materialer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette

kapittel.
- sprøytestøpemaskiner:

84771010 --- innkapslingsutstyr for montering av halvledere A
84771090 --- andre A
847720 - ekstruderere A
847730 - blåseformemaskiner A
847740 - vakuumformemaskiner og andre maskiner for forming ved varme A

- andre maskiner og apparater for støping eller annen forming:
847751 -- for støping eller regummiering av pneumatiske dekk eller for støping eller annen

forming av innerslanger A
847759 -- andre A
847780 - andre maskiner og apparater: A

- deler :
84779010 --- deler til utstyr som hører hjemme under varenummer 84.77.1010 A
84779090 --- andre A
8478 Maskiner og apparater for bearbeiding av tobakk eller fremstilling av

tobakksvarer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.
847810 - maskiner og apparater: A
847890 - deler A
8479 Maskiner, apparater og mekaniske redskaper som har selvstendige funksjoner,

ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.
847910 - maskiner og apparater for anleggsarbeider, byggearbeider og liknende A
847920 - maskiner og apparater for utvinning eller bearbeiding av animalske eller fete

vegetabilske oljer og fettstoffer A
847930 - presser for fremstilling av spon- eller fiberplater av tre eller andre treaktige materialer,

samt andre maskiner og apparater for behandling av tre eller kork A
847940 - reipslagermaskiner A

- industriroboter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted:
84795010 --- automatiserte maskiner for transport, håndtering og lagring av halvlederskiver,

skivekassetter, skivebokser og annet materiell til halvlederkomponenter A
84795090 --- andre A
847960 - luftkjølere som virker ved fordamping (evaporasjon) A

- andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper:
847981 -- for behandling av metall, herunder vikleapparater for tråd til elektriske spoler A
847982 -- maskiner for blanding, elting, knusing, sliping, sortering, sikting, homogenisering,

emulgering eller omrøring A

-- ellers:
84798910 --- luftfuktere og luftavfuktere med utstyr for endring av temperatur og fuktighet C

--- andre:
84798991 ---- apparater for dyrking eller trekking av halvledersteiner av monokrystaller A
84798992 ---- apparater for fysisk avsetning ved vakuumforstøving ("sputtering") på

halvlederskiver A
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84798993 ---- apparater til våtetsing, utvikling, stripping eller rengjøring av halvlederskiver og

flatskjermer A
84798994 ---- "die attach apparatus", automatiserte båndkontaktorer ("tape automated bonders"),

trådkontaktorer ("wire bonders") og innkaplingsutstyr for montering av halvledere
A

84798995 ---- epitaksialavsetningsmaskiner for halvlederskiver A
84798996 ---- apparater til bøying, bretting og utretting av halvlederledere (-forbindelser) A
84798997 ---- fysiske avsetningsapparater til fremstilling av halvledere A
84798998 ---- "sentrifuger" for å belegge halvlederskiver med fortografisk emulsjon A
84798999 ---- andre A

- deler :
84799010 --- deler til apparater som hører under varenummer 84.79.5010 - 84.79.8910,

84.79.8991 - 84.79.8998 A
84799090 --- andre A
8480 Formrammer for metallstøping; underlagsplater til støpeformer;

støpeformmodeller; støpeformer for metall (unntatt kokiller til støping av blokker

(ingots)), metallkarbider, glass, mineralske materialer, gummi eller plast.

848010 - formrammer for metallstøping A
848020 - underlagsplater for støpeformer A
848030 - støpeformmodeller C

- støpeformer for metall eller metallkarbider:
848041 -- for støping ved innsprøyting eller trykk A
848049 -- andre A
848050 - støpeformer for glass A
848060 - støpeformer for mineralske materialer A

- støpeformer for gummi eller plast:

-- for støping ved innsprøyting eller trykk:
84807110 --- til fremstilling av halvlederutstyr A
84807190 --- andre A
848079 -- andre A
8481 Kraner, ventiler og liknende innretninger for rør, kjeler, tanker, kar og liknende,

herunder reduksjonsventiler og termostatventiler.
- reduksjonsventiler:

84811010 --- for regulering av butangass A
84811090 --- andre A
848120 - ventiler for oljehydrauliske eller pneumatiske overføringer A
848130 - kontroll(tilbakeslags-)ventiler A
848140 - sikkerhets- eller avlastningsventiler A

- andre innretninger:
84818010 --- kraner til bruk i husholdningen C
84818020 --- sprayventiler for væske og aerosolgassbeholdere B
84818090 --- andre A

- deler :
84819010 --- til vare som hører under varenumrene 84.81.1010 - 8481.8010 A
84819090 --- andre A
8482 Kule- eller rullelagre.
848210 - kulelagre A
848220 - koniske rullelagre, herunder lagre med kjegleformede og koniske ruller A
848230 - sfæriske rullelagre A
848240 - nålelagre A
848250 - andre sylindriske rullelagre A
848280 - andre, herunder kombinerte kule- og rullelagre A

- deler :
848291 -- kuler, nåler og ruller A
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848299 -- andre A
8483 Drivaksler (herunder kamaksler og veivaksler) og veiver; lagerhus og glidelagre;

faste gir og utvekslinger; kule- eller rulleskruer; regulerbare gir

og andre hastighetsvariatorer, herunder momentomformere; svinghjul,

reimskiver og tauskiver, herunder blokker; friksjonskoplinger og andre

akselkoplinger (herunder universalledd).

--- drivaksler (herunder kamaksler og veivaksler) og veiver:
84831010 --- til maskiner for tekstilmaterialer og varer derav B
84831090 --- andre B

- lagerhus med isittende kule- eller rullelagre:
84832010 --- til maskiner for tekstilmaterialer og varer derav C
84832090 --- andre C

- lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre:
84833010 --- til maskiner for tekstilmaterialer og varer derav C
84833090 --- andre C

- faste gir og utvekslinger, unntatt tannhjul, kjedehjul og andre kraftoverføringsdeler
som foreligger særskilt; kule- eller rulleskruer; regulerbare gir og andre
hastighetsvariatorer, herunder momentomformere:

84834010 --- til maskiner for tekstilmaterialer og varer derav C
84834090 --- andre C

- svinghjul, reimskiver og tauskiver, herunder blokker:
84835010 --- til maskiner for tekstilmaterialer og varer derav B
84835090 --- andre B

- friksjonskoplinger og andre akselkoplinger (herunder universalledd):
84836010 --- til maskiner for tekstilmaterialer og varer derav B
84836090 --- andre B

- deler:
84839010 --- til maskiner for tekstilmaterialer og varer derav B
84839090 --- andre B
8484 Pakninger av metallplater i forbindelse med andre materialer eller av to eller flere

lag av metall; sett eller utvalg av pakninger av forskjellige slags materialer,

pakket i poser, konvolutter eller liknende; mekaniske pakninger.

848410 - pakninger av metallplater i forbindelse med andre materialer eller av to eller flere lag
av metall B

848420 - mekaniske pakninger B
848490 - andre B
8485 Deler til maskiner og apparater, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette

kapittel, og som ikke er utstyrt med elektriske forbindelsesdeler, isolatorer,

spoler, kontakter eller andre elektriske innretninger.
848510 - skips- eller båtpropeller og propellblad B
848590 - andre B
85

8501 Elektriske motorer og generatorer (unntatt generatoraggregater).
850110 - motorer med ytelse høyst 37,5 W A
850120 - universalmotorer med ytelse over 37,5 W A

- andre likestrømsmotorer; likestrømsgeneratorer:
850131 -- med ytelse høyst 750 W A
850132 -- med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kW A
850133 -- med ytelse over 75 kW, men ikke over 375 kW A
850134 -- med ytelse over 375 kW A

- andre vekselstrømsmotorer, enfasede:
85014010 --- fra 92 W og høyst 552 W, uten hastighetsvariator C
85014020 --- med ytelse over 37,5 kW, men ikke over 1000 W med hastighetsvariator C
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85014030 --- symaskinmotorer med clutcher og bremsemotor A
85014090 --- andre A

- andre vekselstrømsmotorer, flerfasede:

-- med ytelse høyst 750 W:
85015110 --- med ytelse 552 W, men ikke over 750 W B
85015120 --- symaskinmotorer med clutcher og bremsemotor A
85015190 --- andre A

-- med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kW:
85015210 --- symaskinmotorer med clutcher og bremsemotor A
85015220 --- med ytelse over 750 W men ikke over 74 kW C
85015230 --- vertikale motorer (hulaksel) og nedsenkbar til bruk i dybdepumper A
85015290 --- andre A
850153 -- med ytelse over 75 kW A

- vekselstrømsgeneratorer:
850161 -- med ytelse høyst 75 kVA A
850162 -- med ytelse over 75 kVA, men ikke over 375 kVA A
850163 -- med ytelse over 375 kVA, men ikke over 750 kVA A
850164 -- med ytelse over 750 kVA A
8502 Elektriske generatoraggregater og roterende, elektriske omformere.

- generatoraggregater med stempeldrevne forbrenningsmotorer med
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer):

850211 -- med ytelse høyst 75 kVA C
850212 -- med ytelse over 75 kVA, men ikke over 375 kVA C
850213 -- med ytelse over 375 kVA C
850220 - generatoraggregater med stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning A

- andre generatoraggregater:
850231 -- drevet av vindkraft A
850239 -- ellers A
850240 - roterende, elektriske omformere A
8503 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til maskiner som hører

under posisjon 85.01 eller 85.02
85030010 --- til generatorer, omformere A
85030020 --- til motorer:
85030021 ---- trefasede med ytelse fra 552 W, men ikke over 18,4 kW A
85030022 ---- enfasede med ytelse fra 92 W, men ikke over 552 W A
85030029 ---- andre A
8504 Elektriske transformatorer, statiske omformere (f.eks. likerettere) og induktorer.

850410 - induktorer ("ballasts") for lysstofflamper C

- transformatorer med dielektrisk væske:
850421 -- med ytelse høyst 650 kVA A
850422 -- med ytelse over 650 kVA, men ikke over 10.000 kVA A
850423 -- med ytelse over 10.000 kVA A

- andre transformatorer:
850431 -- med ytelse høyst 1 kVA C
850432 -- med ytelse over 1 kVA, men ikke over 16 kVA A
850433 -- med ytelse over 16 kVA, men ikke over 500 kVA A
850434 -- med ytelse over 500 kVA A

- statiske omformere:
85044010 --- til automatiske databehandlingsmaskiner, enheter dertil og koblingsapparater og

andre sett C
85044090 --- andre A

- andre induktorer:
85045010 --- for tilførsel av energi til automatiske databehandlingsmaskiner, enheter dertil og

koblingsapparater og andre sett A
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85045090 --- andre A
850490 - deler A
8505 Elektromagneter; permanentmagneter og varer som etter magnetisering skal bli

permanentmagneter; elektromagnetiske og permanentmagnetiske chucker,

tvinger og liknende oppspenningsutstyr; elektromagnetiske

koplinger, friksjonskoplinger og bremser; elektromagnetiske løftehoder.
- permanentmagneter og varer som etter magnetisering skal bli permanentmagneter:

850511 -- av metall A
850519 -- andre A
850520 - elektromagnetiske koplinger, friksjonskoplinger og bremser A
850530 - elektromagnetiske løftehoder A
850590 - andre, herunder deler A
8506 Galvaniske elementer og batterier.
850610 - av mangandioksid B
850630 - av kvikksølvoksid B
850640 - av sølvoksid B
850650 - av litium B
850660 - av luft-sink B
850680 - andre B
850690 - deler B
8507 Elektriske akkumulatorer, herunder skilleplater til slike, også kvadratiske og

rektangulære.
850710 - blyakkumulatorer av typer som brukes til starting av stempelmotorer C
850720 - andre blyakkumulatorer C
850730 - nikkel-kadmiumakkumulatorer B
850740 - nikkel-jernakkumulatorer C
850780 - andre akkumulatorer B
850790 - deler
85079010 --- til blyakkumulatorer B
85079090 --- andre B
8509 Elektromekaniske husholdningsapparater og - maskiner sammenbygd med

elektrisk motor.
850910 - støvsugere, herunder tørr- og våtsugere C
850920 - golvbonemaskiner C
850930 - avfallskverner C
850940 - male- og blandemaskiner for matvarer; saftpresser for, frukt eller grønnsaker C
850980 - andre apparater og maskiner C
850990 - deler C
8510 Barbermaskiner, hårklippemaskiner og hårfjerningsapparater, sammenbygd med

elektrisk motor.
851010 - barbermaskiner C
851020 - hårklippemaskiner C
851030 - hårfjerningsapparater C
851090 - deler B
8511 Elektrisk start- og tenningsutstyr av det slag som brukes til forbrenningsmotorer

med gnist- eller kompresjonstenning (f.eks. tennmagneter, magnetdynamoer,

tennspoler, tennplugger, glødeplugger,

startmotorer); generatorer (f.eks. dynamoer og vekselstrømsgeneratorer) og

vipper av det slag som brukes i forbindelse med slike forbrenningsmotorer.

851110 - tennplugger B
851120 - tennmagneter; magnetdynamoer; svinghjulsmagneter B
851130 - fordelere; tennspoler B
851140 - startmotorer og kombinerte startmotorer og generatorer B
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851150 - andre generatorer B
851180 - annet utstyr B
851190 - deler B
8512 Elektrisk lys- og signalutstyr (unntatt varer som hører under posisjon 85.39),

elektriske vinduspussere og defrostere, av de slag som brukes til sykler eller

motorkjøretøyer.

851210 - lysutstyr og visuelt signalutstyr av det slag som brukes på sykler B
851220 - annet lysutstyr og visuelt signalutstyr B
851230 - lydsignalutstyr B
851240 - vinduspussere og defrostere B
851290 - deler B
8513 Bærbare, elektriske lykter som virker ved egen strømkilde (f.eks. batterier,

akkumulatorer eller dynamoer), unntatt lysutstyr som hører under posisjon

85.12.
- lykter:

85131010 --- sikkerhetslykter for gruvearbeidere A
85131090 --- andre B
851390 - deler A
8514 Elektriske industri- eller laboratorieovner (herunder slike som fungerer ved

induktive eller dielektriske tap); annet industri- eller laboratorieutstyr for

varmebehandling av materialer ved induktiv eller dielektrisk tap.

- motstandsovner:
85141010 --- til fremstilling av halvlederkomponenter på halvlederskiver A
85141090 --- andre A

- ovner som fungerer ved induktive eller dielektriske tap:
85142010 --- til fremstilling av halvlederkomponenter på halvlederskiver A
85142090 --- andre A

- andre ovner:
85143010 --- apparater for hurtigoppvarming av halvlederskiver A
85143090 --- andre A
851440 - annet utstyr for varmebehandling av materialer ved induktiv eller dielektrisk tap A

- deler :
85149010 --- til apparater som hører under varenummer 85.14.3010 A
85149020 --- til ovner som hører under varenumrene 85.14.1010 , 85.14.2010 A
85149090 --- andre A
8515 Maskiner og apparater for lodding eller sveising (eventuelt også skjæring) ved

hjelp av elektrisitet (herunder elektrisk oppvarmet gass), laser eller

annen lys- eller fotonstråle, ultralyd, elektronstråle,magnetpuls eller

plasmalysbue; elektriske maskiner og apparater for varmsprøyting av metaller

eller cermeter.
- maskiner og apparater for lodding:

851511 -- loddebolter og -pistoler A
851519 -- andre A

- maskiner og apparater for motstandssveising av metall:
851521 -- helt- eller delvis automatiske

A
851529 -- andre A

- maskiner og apparater for sveising av metall med lysbue (herunder plasmalysbue):
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851531 -- helt- eller delvis automatiske A
851539 -- andre A
851580 - andre maskiner og apparater A
851590 - deler A
8516 Elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber;

elektriske jord- og romoppvarmingsapparater; elektrotermiske hårpleieapparater

(f.eks. hårtørkeapparater, hårkrølleapparater,

krølltangvarmere) og håndtørkeapparater; elektriske strykejern; andre

elektrotermiske apparater av det slag som brukes i husholdningen; elektriske

hetelegemer, unntatt slike som hører under posisjon 85.45.
851610 - elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber C

- elektriske jord- og romoppvarmingsapparater:
851621 -- radiatorer som lagrer varme C

-- andre:
85162910 --- jordoppvarmingsapparater for landbruk; oppvarmingsapparat til bruk som deler til

maskiner B
85162990 --- andre C

- elektrotermiske hårpleieapparater eller håndtørkeapparater:
851631 -- hårtørkeapparater C
851632 -- andre hårpleieapparater C
851633 -- håndtørkeapparater C
851640 - elektriske strykejern B
851650 - mikrobølgeovner C
851660 - andre ovner; kokeapparater, kokeplater, kokespiraler, griller og stekeapparater: C

- andre elektrotermiske apparater:
851671 -- kaffe- og tetrakteapparater C
851672 -- brødristere C
851679 -- ellers C
851680 - elektriske hetelegemer C
851690 - deler B
8517 Elektriske apparater for linjetelefoni eller linjetelegrafi, herunder

linjetelefonapparater med trådløse mikrotelefoner og

telekommunikasjonsapparater for bærefrekvenssystemer eller for digitale

linjesystemer; bildetelefoner.
- telefonapparater; bildetelefoner:

851711 -- linjetelefonapparater med trådløse mikrotelefoner A
851719 -- andre A

- faksimileapparater og fjernskrivere:
851721 -- faksimileapparater (telefaksapparater) A
851722 -- fjernskrivere A
851730 - telefoniske eller telegrafiske velgere A
851750 - andre apparater, for bærefrekvenssystemer eller for digitale linjesystemer A
851780 - andre apparater A
851790 - deler A
8518 Mikrofoner og stativer dertil; høyttalere, også med kabinett, ramme e.l.;

høretelefoner, også kombinert med mikrofon, og sett bestående av en mikrofon

og en eller flere høyttalere; elektriske hørefrekvensforsterkere;

elektriske lydforsterkeranlegg.
- mikrofoner og stativer dertil:

85181010 --- for frekvensområde fra 300 hz til 3,4 khz og med diameter høyst 10 mm og høyde
høyst 3mm, for koblingsapparat C

85181090 --- andre C

- høyttalere, også med kabinett, ramme e.l.:
851821 -- en høyttaler montert i eget kabinett, ramme e.l. C
851822 -- flere høyttalere montert i samme kabinett, ramme e.l. C
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-- andre:
85182910 --- høytalere, uten kabinett, for frekvensområde fra 300 hz til 3,4 khz med diameter

høyst 50 mm, for koblingsapparat C
85182990 --- andre

C

- høretelefoner, også kombinert med mikrofon, og sett bestående av en mikrofon og en
eller flere høyttalere

85183010 --- mikrotelefoner ("handsets") for linjetelefonapparater C
85183090 --- andre C
851840 - elektriske hørefrekvensforsterkere C
851850 - elektriske lydforsterkeranlegg C
851890 - deler C
8519 Platespillere uten innebygd forsterker ("recorddecks"), andre platespillere,

kassettspillere og andre apparater for gjengivelse av lyd, uten utstyr for opptak

av lyd.
851910 - platespillere som virker ved ilegg av mynter eller jetonger (jukebokser) C

- platespillere med innebygd forsterker:
851921 -- uten høyttaler C
851929 -- andre C

- platespillere uten innebygd forsterker ("record-decks"):
851931 -- med automatisk plateskiftemekanisme C
851939 -- andre C
851940 - diktat-avspillingsapparater ("transcribing machines") C

- andre apparater for gjengivelse av lyd:
851992 -- kassettspillere i lommeformat C
851993 -- andre kassettspillere C

-- ellers:
85199910 --- filmlydapparat (avspiller) som betjenes fotoelektrisk A
85199990 --- andre C
8520 Magnetiske lydbåndopptakere og andre apparater for opptak av lyd, også med

utstyr for gjengivelse av lyd.
852010 - dikteringsmaskiner som ikke kan virke uten ytre strømkilde C
852020 - telefonsvarere C

- andre magnetiske lydbåndopptakere med utstyr for gjengivelse av lyd:
852032 -- av digitaltypen C
852033 -- andre kassettspillere: C
852039 -- ellers C

- andre :
85209010 --- filmlydapparat som betjenes fotoelektrisk A
85209090 --- andre C
8521 Apparater for opptak eller gjengivelse av videosignaler, også med innebygd

videotuner.
852110 - av magnetbåndtypen C
852190 - andre C
8522 Deler og tilbehør som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater som

hører under posisjonene 85.19 - 85.21.
852210 - pickuper C

- andre:
85229010 --- til kinematografiske apparater A
85229020 --- apparater til på- eller avspoling av bånd (" Deck -mechanizm") C
85229090 --- ellers C
8523 Preparert, uinnspilt materiell for opptak av lyd eller liknende opptak av andre

fenomener, unntatt varer som hører under kapittel 37.
- magnetbånd:

852311 -- med bredde høyst 4 millimeter A
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-- med bredde over 4 millimeter, men ikke over 6.5 millimeter A
852313 -- med bredde over 6,5 millimeter A
852320 - magnetiske plater A

- kort med magnetstriper:
85233010 --- til datamaskiner A
85233090 --- ellers C
852390 - annet A
8524 Plater, bånd og annet innspilt materiell med lyd eller andre fenomener, herunder

matriser for fremstilling av grammofonplater, men unntatt varer som hører under

kapittel 37.
852410 - grammofonplater C

- plater for laseravlesningsystemer:
852431 -- for gjengivelse av andre fenomener enn lyd eller bilde A
852432 -- for gjengivelse av bare lyd (herunder CD) C

-- andre:
85243910 --- for gjengivelse av innspilte instruksjoner, data, lyd og bilde, innspilt i en

maskinlesbar binær form, og som kan modifiseres eller krever interaktivitet av en
bruker, ved hjelp av en automatisk databehandlingsmaskin A

85243920 --- innspilt med programvare for automatiske databehandlingsmaskiner, produkter som
hører under varenummer 8524.3910 A

85243990 --- ellers C
852440 - magnetbånd for gjengivelse av andre fenomener enn lyd A

- andre magnetbånd:

-- med bredde høyst 4 millimeter:
85245110 --- innspilt med programvare for automatiske databehandlingsmaskiner A
85245190 --- ellers C

-- med bredde over 4 millimeter, men ikke over 6,5 millimeter
85245210 --- innspilt med programvare for automatiske databehandlingsmaskiner A
85245290 --- ellers A

-- med bredde over 6,5 millimeter:
85245310 --- innspilt med programvare for automatiske databehandlingsmaskiner A
85245390 --- ellers A

- kort med magnetstriper:
85246010 --- innspilt med programvare for automatiske databehandlingsmaskiner A
85246090 --- ellers A

- annet:
852491 -- for gjengivelse av andre fenomener enn lyd eller bilde A

-- ellers:
85249910 --- for gjengivelse av innspilte instruksjoner, data, lyd og bilde, innspilt i en

maskinlesbar binær form, og som kan modifiseres eller krever interaktivitet av en
bruker, ved hjelp av en automatisk databehandlingsmaskin A

85249920 --- innspilt med programvare for automatiske databehandlingsmaskiner, produkter som
hører under varenummer 8524.9910 A

85249990 --- annet A
8525 Sendere for radiotelefoni, radiotelegrafi, radiokringkasting eller fjernsyn, også

sammenbygd med mottakere eller apparater for opptak eller gjengivelse av lyd;

fjernsynskameraer; videokameraer for stillbilder og andre

videokameraopptakere; digitale kameraer.
- sendere:

85251010 --- sendere for mikrobølger A
85251020 --- sendere, unntatt sendere for (radio) eller fjernsyn A
85251090 --- andre A
852520 - sendere sammenbygd med mottakere A
852530 - fjernsynskameraer A

- videokameraer for stillbilder og andre videokameraopptakere; digitale kameraer:
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85254010 --- videokameraer for stillbilder A
85254090 --- andre A
8526 Radarapparater, radionavigasjonsapparater og radiofjernstyringsapparater.

852610 - radarapparater A

- andre:
852691 -- radionavigasjonsapparater A
852692 -- radiofjernstyringsapparater A
8527 Mottakere for radiotelefoni, radiotelegrafi eller radiokringkasting, også kombinert

i felles kabinett eller kasse med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd eller

med et ur.
- radiomottakere for kringkasting som virker uten ytre strømkilde, herunder apparater
som også kan motta radiotelefoni eller -telegrafi:

852712 -- radio-kassettspillere i lommeformat C
852713 -- andre apparater kombinert med et apparat for opptak eller gjengivelse av lyd C
852719 -- andre C

- - radiomottakere for kringkasting som ikke virker uten ytre strømkilde, av det slag
som brukes i motorkjøretøyer, herunder apparater som også kan motta radiotelefoni
eller -telegrafi:

852721 -- kombinert med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd C
852729 -- andre C

- andre radiomottakere for kringkasting, herunder apparater som også kan motta
radiotelefoni eller -telegrafi:

852731 -- kombinert med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd: C
852732 -- ikke kombinert med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd, men kombinert

med et ur C
852739 -- ellers C

- andre apparater:
85279010 --- bærbare mottakere for oppkalling, varsling eller personsøking A
85279090 --- ellers C
8528 Mottakere for fjernsyn, også med innebygde radiomottakere for kringkasting

eller med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd eller videosignaler;

videomonitorer og videoprojektorer.
- mottakere for fjernsyn, også med innebygde radiomottakere for kringkasting eller
med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd eller videosignaler:
-- for farger:

85281210 --- mottakere, også uten dekoder A
85281290 --- andre A
852813 -- for svart-hvitt eller andre ensfargede (monokrome) C

- videomonitorer:
852821 -- for farger C
852822 -- for svart-hvitt eller andre ensfargede (monokrome) A
852830 - videoprojektorer C
8529 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater som hører

under posisjonene 85.25 - 85.28.
- antenner og antennereflektorer av alle slag; deler til slike:

85291010 --- antenner av det slag som benyttes med apparater for radiotelefoni og - telegrafi A
85291020 --- andre for husholdningsapparater eller motorkjøretøyer C
85291090 --- andre C

- andre:
85299010 --- tunere for radio og fjernsynsapparater A
85299020 --- apparater spoling eller avspoling (" deck mechanism") A
85299030 --- deler til apparater som hører under underposisjonene 8525.1020, 8525.20,

8525.4010 og 8527.9010 A
85299090 --- ellers C
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8530 Elektrisk signalutstyr, sikkerhetsutstyr eller trafikkreguleringsutstyr for

jernbaner, sporveger, veger, gater, elver, kanaler, parkeringsplasser, havner eller

flyplasser (unntatt det som hører under posisjon 86.08).
853010 - utstyr for jernbaner eller sporveger A
853080 - annet utstyr A
853090 - deler A
8531 Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (f.eks. ringeklokker, sirener,

nummertavler (tablåer), tyveri- eller brannalarmapparater), unntatt slike som

hører under posisjon 85.12 eller 85.30.
- tyveri- eller brannalarmapparater og liknende apparater:

85311010 --- tyverialarmapparater og liknende apparater C
85311090 --- brannalarmapparater og liknende apparater A
853120 - nummertavler (tablåer) med flytende krystallanvisere (LCD) eller lysemitterende

dioder (LED) A
853180 - andre apparater: A

- deler:
85319010 --- til apparater som hører under underposisjon 8531.20 A
85319090 --- andre A
8532 Elektriske kondensatorer, faste, variable eller regulerbare (forhåndsinnstillbare).

853210 - faste kondensatorer til bruk i strømkretser med 50/60 Hz, og som har reaktiv effekt
på 0,5 kVar eller derover (effektkondensatorer) A

- andre faste kondensatorer:
853221 -- av tantal A
853222 -- av aluminium, elektrolytiske A
853223 -- av keramikk, dielektriske, ettlags A
853224 -- av keramikk, dielektriske, flerlags A
853225 -- av papir eller papp, dielektriske A
853229 -- andre A
853230 - variable eller regulerbare (forhåndsinnstillbare) kondensatorer A
853290 - deler A
8533 Elektriske motstander (herunder reostater og potensiometre), unntatt

hetelegemer.
853310 - faste kullsjikt- eller kullfilmmotstander A

- andre faste motstander:
853321 -- med ytelse høyst 20 W A
853329 -- ellers A

- trådviklede, variable motstander, herunder reostater og potensiometre:
853331 -- med ytelse høyst 20 W A
853339 -- andre A
853340 - andre variable motstander, herunder reostater og potensiometre A
853390 - deler A
853400 Trykte kretser. A
8535 Elektriske apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske strømkretser

(f.eks. brytere, sikringer, lynavledere, spenningsbegrensere,

støtspenningsdempere, støpsler og koplingsbokser), for spenninger over 1000

V.
- sikringer:

85351010 --- over 63 ampere, men ikke over 630 ampere C
85351090 --- andre A

- automatiske overbelastningsbrytere:

-- for spenninger under 72,5 kV
85352110 --- for spenninger høyst 24 kV B
85352190 --- ellers A
853529 -- andre A
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- skillebrytere og effektbrytere:
85353010 --- for spenninger høyst 24 kV B
85353090 --- ellers A
853540 - lynavledere, spenningsbegrensere og støtspenningsdempere A
853590 - andre B
8536 Elektriske apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske strømkretser

(f.eks. brytere, releer, sikringer, støtspenningsdempere, støpsler, stikkontakter,

lampeholdere og koplingsbokser), for spenninger på høyst 1000 V.

-sikringer:
85361010 --- over 63 ampere C
85361090 --- andre A
853620 - automatiske overbelastningsbrytere C
853630 - andre apparater for å beskytte elektriske strømkretser A

- releer:
853641 -- for spenninger på høyst 60 V B
853649 -- andre B

- andre brytere:
85365010 --- mikrobrytere fra 6 til 63 ampere 220/380 V, ringeknappbryter og -plugg, prestøpte C

85365020 --- elektriske vekselstrømbrytere som består av optisk koplede innlese- og
utleseenheter (isolerte tyristor vekselstrømbrytere) A

85365030 --- elektriske brytere, herunder temperaturbeskyttede elektroniske brytere, bestående
av en transistor og en logisk skive ("chip") ("chip-on-chip technology") for spenninger
på høyst 1000 V A

85365040 ---elektroniske ”snap”-avbrytere for en strømstyrke på høyst 11 ampere A
85365090 --- ellers B

- lampeholdere, støpsler og stikkontakter:
853661 -- lampeholdere C

-- andre:
85366910 --- plugger og stikkontakter til koaksialkabler og trykte kretser A
85366990 --- ellers C
853690 - andre apparater B
8537 Plater, tavler, konsoller, pulter, kabinetter og liknende, utstyrt med to eller flere

apparater som hører under posisjon 85.35 eller 85.36, for elektrisk kontroll eller

fordeling av elektrisitet, også med instrumenter eller apparater som hører under

kapittel 90, samt numeriske kontrollapparater, unntatt velgere som hører under

posisjon 85.17.
- for spenninger på høyst 1000 V:

85371010 --- til maskiner for fremstilling av tekstilmaterielder og varer derav B
85371090 --- andre B
853720 - for spenninger over 1000 V C
8538 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater som hører

under posisjon 85.35, 85.36 eller 85.37.
853810 - plater, tavler, konsoller, pulter, kabinetter og liknende som hører under posisjon

85.37, men uten tilhørende apparater C
853890 - andre C
8539 Elektriske glødelamper eller lysstofflamper, herunder "sealed beam" lamper og

lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys; buelamper.
853910 - "sealed beam" lamper B

- andre glødelamper, unntatt lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys:
853921 -- wolfram halogen B
853922 -- andre med ytelse høyst 200 W og for spenninger på over 100 V C
853929 -- andre A

- lysstofflamper, unntatt lamper for ultrafiolett lys:
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-- fluorescerende, med glødekatode:
85393110 --- vanligvis fluorescerende fra 18 W til 40 W, energiøkonomisk fluorescerende C
85393190 --- andre B
853932 -- kvikksølv- eller natriumdamplamper; metallhaloidlamper C
853939 -- andre B

- lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys; buelamper:
853941 -- buelamper B
853949 -- andre B
853990 - deler A
8540 Elektronrør (varmkatode, kaldkatode eller fotokatoderør), herunder vakuumrør

og damp- eller gassfylte rør, kvikksølvlikeretterrør, katodestrålerør og rør til

fjernsynskameraer.
- katodestrålebilderør for fjernsyn, herunder katodestrålerør til fjernsynsmonitorer:

854011 -- farge A
854012 -- svart-hvitt eller andre ensfargede (monokrome) A
854020 - rør til fjernsynskameraer; bildeomformerrør og bildeforsterkerrør; andre fotokatoderør

A
854040 - bilderør for grafiske data, for farger, med en fosforskjerm hvis punktmellomrom er

under 0,4 med mer A
854050 - bilderør for grafiske data, for svart-hvitt eller andre ensfargede (monokrome) A
854060 - andre katodestrålerør A

- mikrobølgerør (f.eks. magnetroner, klystroner, vandrebølgerør og carcinotroner),
unntatt gitterstyrte rør:

854071 -- magnetroner A
854072 -- klystroner A
854079 -- andre A

- andre elektronrør:
854081 -- mottaker- eller forsterkerrør A
854089 -- ellers A

- deler:
854091 -- til katodestrålerør A
854099 -- andre A
8541 Dioder, transistorer og liknende halvlederkomponenter; lysfølsomme

halvlederkomponenter, herunder fotoelektriske celler, også sammensatte til

moduler eller paneler; lysemitterende dioder; monterte, piezoelektriske

krystaller.
854110 - dioder, unntatt lysfølsomme eller lysemitterende dioder A

- transistorer, unntatt lysfølsomme transistorer:
854121 -- med effekttap under 1 W A
854129 -- andre A
854130 - tyristorer, diaker og triaker, unntatt slike lysfølsomme komponenter A
854140 - lysfølsomme halvlederkomponenter, herunder fotoelektriske celler, også

sammensatte til moduler eller paneler; lysemitterende dioder: A
854150 - andre halvlederkomponenter A
854160 - monterte, piezoelektriske krystaller A
854190 - deler A
8542 Elektroniske, integrerte kretser og elektroniske mikrobyggeelementer.
854210 -aktive kort, dvs. kort som inneholder en elektronisk integrert krets ("smart cards") A

- monolittisk integrerte kretser:
854221 -- digitale A
854229 -- andre A
854260 - hybride integrerte kretser A
854270 - elektroniske mikrobyggeelementer A
854290 - deler A
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8543 Elektriske maskiner og apparater som har selvstendige funksjoner, ikke nevnt

eller innbefattet annet sted i dette kapittel.
- partikkelakseleratorer:

854311 -- ioneimplantere for doping av halvledermaterialer A
854319 -- andre A
854320 - signalgeneratorer A

-maskiner og apparater for galvanisering, elektrolysering eller behandling av materialer
ved elektroforese

85433010 --- apparater for vektetsing, utvikling, stripping eller rensing av halvlederskiver og
flatskjermer A

85433090 --- andre A
854340 - apparater som leverer strøm til elektriske gjerder A

- andre maskiner og apparater:
854381 -- kort og brikker for bruk i berøringsfrie adgangssystemer ("proximity cards and tags")

A

-- ellers:
85438910 --- dekodere A
85438920 --- elektriske maskiner og apparater med oversettelse- eller ordbokfunksjoner A
85438990 --- andre A

- deler:
85439010 --- til apparater som hører under underposisjonene 8543.3010 og 8543.11 A
85439090 --- andre A
8544 Isolert (herunder lakkert eller anodisert) tråd, kabel (herunder koaksialkabel) og

andre isolerte, elektriske ledere, også med forbindelsesdeler; optiske fiberkabler

sammensatt av fibrer som er skjermet fra hverandre, også med

forbindelsesdeler.
- tråd til vikling av spoler:

-- av kobber
85441110 --- belagt kobbertråd for vikling av spoler B
85441190 --- ellers B
854419 -- andre B

- koaksialkabler og andre koaksialledere:
85442010 --- til bruk under jorden eller under vann, for spenninger over 132 kV A
85442090 --- andre C
854430 - tenningskabelsett og andre kabel-/ledningssett av det slag som brukes i kjøretøyer,

luftfartøyer eller skip B

- andre elektriske ledere for spenninger på høyst 80 V:

-- med forbindelsesdeler:
85444110 --- andre elektriske ledere, for spenninger på høyst 80 V, med forbindelsesdeler, av

det slag som brukes i telekommunikasjon C
85444190 --- ellers B

-- ellers:
85444910 --- av det slag som brukes i telekommunikasjon C
85444990 --- andre B

- andre elektriske ledere for spenninger over 80 V, men ikke over 1000 V:
854451 -- med forbindelsesdeler
85445110 --- andre elektriske ledere, for spenninger over 80 V, men ikke over 1000 V, med

forbindelsesdeler, av det slag som brukes i telekommunikasjon C
85445190 --- ellers B

-- ellers:
85445910 --- av det slag som brukes i telekommunikasjon C
85445990 --- andre B
854460 - andre elektriske ledere for spenninger over 1000 V: C
854470 - optiske fiberkabler A
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8545 Kullelektroder, kullbørster, lampekull, batterikull og andre varer av kull, også

med metall, av det slag som brukes til elektriske formål.
- elektroder:

854511 -- av det slag som brukes i ovner A
854519 -- andre A
854520 - børster A
854590 - andre A
8546 Elektriske isolatorer, uansett materiale.
854610 - av glass A

- av keramisk materiale:
85462010 --- for spenninger over 10 kV A
85462090 --- ellers B

- andre:
85469010 --- av silikongummi, for spenninger over ? kV B
85469090 --- ellers B
8547 Isolasjonsdetaljer (unntatt isolatorer som hører under posisjon 85.46) til

elektriske maskiner, apparater eller til elektrisk materiell, som består helt av

isolerende materiale, bortsett fra mindre komponenter av metall (f.eks. gjengede

hylser, muffer og liknende) som er istøpt utelukkende for sammenføyning;

elektriske ledningsrør og forbindelsesdeler dertil, av uedelt metall fóret med

isolerende materiale.
- isolasjonsdetaljer av keramisk materiale:

85471010 --- deler av porselen for fremstilling av tennplugger A
85471090 --- andre B
854720 - isolasjonsdetaljer av plast B
854790 - andre B
8548 Avfall og skrap fra galvaniske elementer, batterier og elektriske akkumulatorer;

brukte galvaniske elementer og batterier samt brukte elektriske akkumulatorer;

elektriske deler til maskiner eller apparater, ikke nevnt eller innbefattet annet

sted i dette kapittel.
854810 - avfall og skrap fra galvaniske elementer, batterier og elektriske akkumulatorer; brukte

galvaniske elementer og batterier samt brukte elektriske akkumulatorer B
854890 - ellers B
86

8601 Lokomotiver drevet med kraft fra en ytre, elektrisk kraftkilde eller elektriske

akkumulatorer.
860110 - drevet med kraft fra en ytre, elektrisk kraftkilde A
860120 - drevet med kraft fra elektriske akkumulatorer A
8602 Andre lokomotiver; tendere.
860210 - dieselelektriske lokomotiver A
860290 - ellers A
8603 Vogner med egen fremdriftsmotor for jernbaner eller sporveger, unntatt de som

hører under posisjon 86.04.
860310 - drevet med kraft fra en ytre, elektrisk kraftkilde A
860390 - andre A
860400 Vogner for ettersyn eller vedlikehold av jernbaner eller sporveger, med eller uten

egen fremdriftsmotor (f.eks. verkstedvogner, kranvogner, vogner for stamping av

ballast, sporrettere, testevogner og dresiner). A
860500 Passasjervogner for jernbaner eller sporveger, uten egen fremdriftsmotor;

bagasjevogner, postvogner og andre spesialvogner for jernbaner eller

sporveger, uten egen fremdriftsmotor (unntatt de som hører under posisjon

86.04). B
8606 Godsvogner og lastevogner for jernbaner eller sporveger, uten egen

fremdriftsmotor.
860610 - tankvogner og liknende B

- 137 -



HS-

nummer Varebeskrivelse Kategori
860620 - kjølevogner og andre isolerte vogner, unntatt de som hører under underposisjon

8606.10 B
860630 - vogner med innretning for automatisk lossing, unntatt de som hører under

underposisjon 86.06.10 eller 86.06.20 B

- andre:
860691 -- tildekkede og lukkede B
860692 -- åpne, med faste sider med høyde over 60 cm B
860699 -- ellers B
8607 Deler til lokomotiver eller annet rullende materiell for jernbaner eller sporveger.

- boggier, bisselboggier, aksler og hjul samt deler dertil:
860711 -- drivboggier og bisselboggier A
860712 -- andre boggier og bisselboggier A
860719 --ellers, herunder deler A

- bremser og deler dertil:
860721 -- luftbremser og deler dertil A
860729 -- andre A
860730 - kroker og annet koplingsutstyr, vognbuffere samt deler dertil A

- ellers:
860791 -- til lokomotiver A
860799 -- andre A
860800 Stasjonært materiell for jernbaner eller sporveger; mekanisk (herunder

elektromekanisk) signal-, sikkerhets- eller trafikkreguleringsutstyr for jernbaner,

sporveger, veger, gater, elver, kanaler, parkeringsplasser, havneanlegg eller

flyplasser; deler til ovennevnte materiell og utstyr. A
860900 Beholdere (containere) (herunder beholdere for transport av flytende varer)

spesielt bestemt og utstyrt for transport med ett eller flere slags transportmidler.
B

87

8701 Traktorer (unntatt traktorer som hører under posisjon 87.09).
870110 - traktorer som betjenes av gående A
870120 - trekkvogner til semitrailere C
870130 - beltetraktorer A
870190 - andre A
8702 Motorkjøretøyer for transport av ti eller flere personer, herunder føreren.
870210 - med stempeldrevet forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel eller

semidiesel) C
870290 - andre C
8703 Biler og andre motorkjøretøyer hovedsakelig konstruert for transport av

personer (unntatt de som hører under posisjon 87.02), herunder stasjonsvogner

og racerbiler.
870310 - kjøretøyer spesielt konstruert for å kjøre på snø; kjøretøyer for golfbaner og liknende

kjøretøyer D

- andre kjøretøyer med stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning:
870321 -- med sylindervolum høyst 1 000 cm³ C

-- med sylindervolum over 1 000 cm³, men høyst 1 500 cm³:
87032210 --- sykebiler og likbiler C
87032290 --- andre D

-- med sylindervolum over 1 500 cm³, men høyst 3 000 cm³:
87032310 --- sykebiler og likbiler D
87032320 --- militærbiler av jeep-typen D
87032330 -- med sylindervolum over 1 500 cm³, men høyst 1 600 cm³: D
87032390 --- andre D

-- med sylindervolum over 3 000 cm³:
87032410 --- sykebiler og likbiler D
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87042420 --- militærbiler av jeep-typen D
87042490 --- andre D

- andre kjøretøyer med stempeldrevet forbrenningsmotor med kompresjonstenning
(diesel eller semidiesel):
-- med sylindervolum høyst 1 500 cm³:

87033110 --- sykebiler og likbiler C
87033190 --- andre D

-- med sylindervolum over 1 500 cm³, men høyst 2 500 cm³:
87033210 --- sykebiler og likbiler D
87033220 --- militærbiler av jeep-typen D
87033230 -- med sylindervolum over 1 500 cm³, men høyst 1 600 cm³: D
87033290 --- andre D

-- med sylindervolum over 2 500 cm³:
87033310 --- sykebiler og likbiler D
87033320 --- militærbiler av jeep-typen D
87033390 --- andre D

- andre:
87039010 --- sykebiler og likbiler D
87039020 --- militærbiler av jeep-typen D
87039090 --- ellers D
8704 Motorkjøretøyer for transport av gods.
870410 - dumpere konstruert for bruk utenfor veinettet C

- andre, med stempeldrevet forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel eller
semidiesel):
-- med totalvekt høyst 5 tonn:

87042110 --- pendelkjøreøyer ("shuttle-cars") , lastebiler som er spesielt utstyrt til bruk på både
veg og jernbanespor C

87042190 --- andre C

-- med totalvekt over 5 tonn, men høyst 20 tonn:
87042210 --- med totalvekt over 5 tonn, men under 9 tonn A
87042220 --- med totakvekt over 9 tonn, men under 18 tonn A
87042290 --- ellers C
870423 -- med totalvekt over 20 tonn C

- andre, med stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning:

-- med totalvekt høyst 5 tonn:
87043110 --- pendelkjøreøyer ("shuttle-cars") , lastebiler som er spesielt utstyrt til bruk på både

veg og jernbanespor C
87043190 --- ellers C
870432 -- med totalvekt over 5 tonn A

- andre:
87049010 --- pendelkjøreøyer ("shuttle-cars") , lastebiler som er spesielt utstyrt til bruk på både

veg og jernbanespor C
87049090 --- ellers C
8705 Motorkjøretøyer for spesielle formål (f.eks. bergingsbiler, kranbiler, brannbiler,

betongblandebiler, feiebiler, sprøytebiler, verkstedbiler, røntgenbiler), unntatt de

som hovedsakelig er konstruert for transport av personer eller gods.

870510 - kranbiler B
870520 - mobile boretårn B
870530 - brannbiler B
870540 - betongblandebiler B
870590 - andre B
870600 Understell med motor til kjøretøyer som hører under posisjonene 87.01 - 87.05.

C
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8707 Karosserier (herunder førerhus) til motorkjøretøyer som hører under

posisjonene 87.01 - 87.05.
870710 - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.03 C
870790 - andre C
8708 Deler og tilbehør til motorkjøretøyer som hører under posisjonene 87.01 - 87.05.

870810 - støtfangere og deler dertil B

- andre deler og tilbehør til karosserier (herunder førerhus):
870821 -- sikkerhetsbelter B

-- andre:
87082910 --- til andre traktorer enn de som har karakter av motorkjøretøyer A
87082990 --- ellers B

- bremser og servobremser samt deler dertil:
870831 --monterte bremsebelegg B
870839 -- andre B
870840 - girkasser B

- drivaksler med differensial, også utstyrt med andre transmisjonsdeler:
87085010 --- til andre traktorer enn de som har karakter av motorkjøretøyer A
87085090 --- Other B

- bæreaksler og deler dertil:
87086010 --- til andre traktorer enn de som har karakter av motorkjøretøyer A
87086090 --- andre B

- hjul samt deler og tilbehør dertil:
87087010 --- til andre traktorer enn de som har karakter av motorkjøretøyer A
87087090 --- andre B

- støtdempere for oppheng:
87088010 --- til andre traktorer enn de som har karakter av motorkjøretøyer A
87088090 --- andre B

- andre deler og tilbehør:

-- radiatorer:
87089110 --- til andre traktorer enn de som har karakter av motorkjøretøyer A
87089190 --- andre B

-- eksospotter (lyddempere) og eksosrør:
87089210 --- til andre traktorer enn de som har karakter av motorkjøretøyer A
87089290 --- andre B

-- clutcher og deler dertil:
87089310 --- til andre traktorer enn de som har karakter av motorkjøretøyer A
87089390 --- andre B

--ratt, rattstammer og snekkehus:
87089410 --- til andre traktorer enn de som har karakter av motorkjøretøyer A
87089490 --- andre B

-- andre:
87089910 --- til andre traktorer enn de som har karakter av motorkjøretøyer A
87089990 --- ellers B
8709 Trucker med egen framdriftsmotor, ikke utstyrt med løfte- eller

håndteringsutstyr, av den type som brukes i fabrikker, lagre, havneområder eller

flyplasser for korte transporter av gods; traktorer av den type som brukes på

jernbaneperronger; deler til kjøretøyer som hører under denne posisjon.

- kjøretøyer:
870911 - elektriske A
870919 -- andre A
870990 - deler A
871000 Tanks og andre motordrevne, pansrede stridsvogner, også utstyrt med våpen,

samt deler til slike kjøretøyer. A
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8711 Motorsykler (herunder mopeder) og sykler med hjelpemotor, med eller uten

sidevogn; sidevogner.
- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum høyst 50 cm³

87111010 --- med høyst 2 sylindrer C
87111090 --- andre B

- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum over 50 cm³, men høyst
250 cm³:

87112010 --- med høyst 2 sylindrer C
87112090 --- andre B

- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum over 250 cm³, men høyst
500 cm³:

87113010 --- med høyst 2 sylindrer C
87113090 --- andre B

- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum over 500 cm³, men høyst
800 cm³:

87114010 --- med høyst 2 sylindrer C
87114090 --- andre B

- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum over 800 cm³:
87115010 --- med høyst 2 sylindrer C
87115090 --- andre B

- andre :
87119010 --- motorsykler med høyst 2 sylindrer C
87119090 --- ellers B
8712 Tohjulssykler og andre sykler (herunder trehjuls varesykler), uten motor.
87120010 --- tohjulssykler av den vanlige typen med størrelse mellom 12 og 28 tommer C
87120090 --- andre B
8713 Kjøretøyer for bevegelseshemmede, med eller uten motor eller annen mekanisk

drivanordning.
871310 - uten mekanisk drivanordning A
871390 - ellers A
8714 Deler og tilbehør til kjøretøyer som hører under posisjonene 87.11 - 87.13.

- til motorsykler (herunder mopeder):
871411 -- saler og seter B
871419 -- andre B
871420 - til kjøretøyer for bevegelseshemmede A

- andre:
871491 -- rammer og gafler, samt deler dertil B
871492 -- felger og eiker B
871493 -- nav og tannhjulkranser til frihjul, unntatt trommelbremsenav og navbremser B
871494 --bremser, herunder trommelbremsenav og navbremser, samt deler dertil B
871495 -- saler og seter B
871496 -- pedaler og krankutstyr, samt deler dertil B
871499 -- ellers C
871500 Barnevogner og deler dertil. B
8716 Tilhengere og semitrailere; andre kjøretøyer uten mekanisk drivanordning; deler

dertil.
871610 - tilhengere og semitrailere av husvogntypen bestemt for boformål eller camping D
871620 - selv-lastende eller selv-tømmende tilhengere og semitrailere til bruk i landbruket C

-andre tilhengere og semitrailere for transport av gods:
871631 --tilhengere og semitrailere med tanker C
871639 -- andre C
871640 - andre tilhengere og semitrailere C
871680 - andre kjøretøyer C
871690 - deler B
88
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8801 Ballonger og styrbare luftskip; seilfly, glidefly, hengeglidere og andre

luftfartøyer, uten motor.
880110 - seilfly, glidefly og hengeglidere A
880190 - andre A
8802 Andre luftfartøyer (f.eks. helikoptre, fly); romfartøyer (herunder satellitter) og

bæreraketter for romfartøyer samt ballistiske raketter.
- helikoptre:

880211 -- med tomvekt høyst 2 000 kg A
880212 -- med tomvekt over 2 000 kg A
880220 - fly og andre luftfartøyer med tomvekt høyst 2 000 kg A
880230 - fly og andre luftfartøyer med tomvekt over 2 000 kg, men høyst 15 000 kg A
880240 - fly og andre luftfartøyer med tomvekt over 15 000 kg A
880260 - romfartøyer (herunder satellitter) og bæreraketter for C6078romfartøyer samt

ballistiske raketter A
8803 Deler til varer som hører under posisjon 88.01 eller 88.02.
880310 - propeller og rotorer samt deler dertil A
880320 - understell og deler dertil A
880330 - andre deler til fly eller helikoptre A
880390 - andre A
880400 Fallskjermer (herunder styrbare fallskjermer og paraglidere) og rotochutes

(roterende fallskjermer); deler og tilbehør dertil. A
8805 Utskytingsutstyr for luftfartøyer; innbremsingsutstyr for fly til bruk ombord i

hangarskip eller liknende utstyr; stasjonære flytreningsmaskiner; deler til

ovennevnte varer.
880510 - utskytingsutstyr for luftfartøyer og deler dertil; innbremsingsutstyr for fly til bruk

ombord i hangarskip eller liknende utstyr og deler dertil A

- stasjonære flytreningsmaskiner og deler dertil:
880521 -- luftkampsimulatorer og deler dertil A
880529 -- ellers A
89

8901 Passasjerskip, ferger, lasteskip, lektere og liknende fartøyer for transport av

personer eller last.
- passasjerskip og liknende fartøyer hovedsakelig konstruert for transport av personer;
ferger, alle slags:

89011010 --- oversjøiske fartøyer A
89011090 --- andre B

- tankskip:
89012010 --- oversjøiske fartøyer A
89012090 --- andre B

- kjøleskip, unntatt de som hører under underposisjon 8901.20:
89013010 --- oversjøiske fartøyer A
89013090 --- andre B

- andre fartøyer for transport av last og andre fartøyer for både personer og last:
89019010 --- oversjøiske fartøyer A
89019090 --- andre B
8902 Fiskefartøyer; fabrikkskip og andre fartøyer for bearbeiding eller konservering av

fiskeprodukter
89020010 --- oversjøiske fartøyer A
89020090 --- andre B
8903 Lystbåter og andre båter for fornøyelse eller sport; robåter og kanoer.
890310 -oppblåsbare A

- andre:
890391 -- seilbåter, med eller uten hjelpemotor A
890392 -- motorbåter, unntatt de med utenbordsmotor A
890399 -- andre A
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890400 Slepe- og skyvefartøyer. A
8905 Fyrskip, brannbåter, mudderverk, flytekraner og andre fartøyer hvis

manøvreringsevne er av underordnet betydning i forhold til hovedfunksjonen;

flytedokker; flytende eller nedsenkbare bore- eller produksjonsplattformer.

890510 - mudderverk A
890520 - flytende eller nedsenkbare bore- eller produksjonsplattformer A
890590 - andre A
8906 Andre fartøyer, herunder krigsskip og livbåter, unntatt robåter.
890610 - krigsskip A

- ellers:
89069010 --- krigsskip, alle slags (?) B
89069090 --- andre A
8907 Annet flytende materiell (f.eks. flåter, flytetanker, kofferdammer (senkkasser),

flytebrygger, -bøyer, -merker og -staker).
890710 - oppblåsbare flåter A
890790 - annet A
890800 Fartøyer og annet flytende materiell bestemt for opphogging A
90

9001 Optiske fibrer og optiske fiberbunter; optiske fiberkabler, unntatt de som hører

under posisjon 85.44; ark og plater av polariserende materiale; linser (herunder

kontaktlinser), prismer, speil og andre optiske elementer, av ethvert materiale,

uinnfattede, unntatt slike elementer av ikke-optisk bearbeidet glass.

900110 - optiske fibre, optiske fiberbunter og optiske fiberkabler A
900120 - ark og plater av polariserende materiale B
900130 - kontaktlinser B
900140 - brillelinser av glass B
900150 - brillelinser av andre materialer B
900190 - andre B
9002 Linser, prismer, speil og andre optiske elementer, av ethvert materiale,

innfattede, som utgjør deler eller tilbehør til instrumenter eller apparater, unntatt

slike elementer av ikke-optisk bearbeidet glass.
- objektivlinser:

900211 -- for kameraer, prosjektører eller fotografiske forstørrelses- eller
forminskelsesapparater B

900219 -- andre B
900220 - filtere B
900290 - andre B
9003 Innfatninger for briller, beskyttelsesbriller eller liknende, og deler dertil.

- innfatninger:
900311 -- av plast C
900319 -- av andre materialer C
900390 - deler C
9004 Briller, beskyttelsesbriller og liknende, korrigerende, beskyttende eller andre.

900410 - solbriller C
900490 - andre C
9005 Kikkerter (monokulære og binokulære) og andre optiske teleskoper samt stativer

til slike; andre astronomiske instrumenter og stativer til slike, men ikke

instrumenter for radioastronomi.
900510 - binokulære kikkerter C
900580 - andre kikkerter og instrumenter A
900590 - deler og tilbehør (herunder stativer) A
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9006 Fotoapparater (unntatt filmopptakere); lynlysapparater og lynlyspærer til

fotografisk bruk, unntatt lysstofflamper som hører under posisjon 85.39.
900610 - fotoapparater av det slag som brukes ved framstilling av klisjeer eller trykksylindre A

900620 - fotoapparater av det slag som brukes ved overføring av dokumenter på mikrofilm,
mikrofiche eller andre mikroinformasjonsbærere B

900630 - fotoapparater konstruert spesielt til bruk under vann, til kartlegging fra luften, til
medisinsk eller kirurgisk undersøkelse av indre organer; sammenligningsfotoapparater
til rettsmedisinsk eller kriminalteknisk bruk A

900640 - fotoapparater for øyeblikksfilm ("instant print") A

- andre fotoapparater:
900651 -- enøyde speilreflekskameraer (SLR) for rullefilm med bredde høyst 35 med mer C
900652 -- andre, for rullefilm med bredde under 35 med mer C
900653 -- andre, for rullefilm med bredde 35 med mer C
900659 -- ellers C

- Photographic flashlight apparatus and flashbulbs :
900661 -- lynlysapparater og lynlyspærer til fotografisk bruk: B
900662 -- elektroniske lynlysapparater B
900669 -- andre B

- deler og tilbehør
900691 -- til fotoapparater B
900699 -- andre B
9007 Fotokopieringsapparater med optisk system eller av kontakttypen samt

termokopieringsapparater.
- filmopptakere:

900711 -- for film med bredde under 16 mm eller for dobbel-8 mm film: B
900719 -- andre A

- filmfremvisere
90072010 --- til kinoer A
90072090 --- andre A

- deler og tilbehør:
900791 -- til filmopptakere A
900792 -- til filmfremvisere A
9008 Stillbildeprojektorer; fotografiske forstørrelses- og forminskelsesapparater.
900810 - projektorer for slides B
900820 - leseapparater, også med kopieringsutstyr, for mikrofilm, mikrofiche eller andre

mikroinformasjonsbærere. B
900830 - andre stillbildeprojektorer B
900840 - fotografiske forstørrelses- og forminskelsesapparater B
900890 - deler og tilbehør B
9009 Fotokopieringsapparater med optisk system eller av kontakttypen samt

termokopieringsapparater.
- elektrostatiske fotokopieringsapparater:

900911 -- som kopierer originalen direkte på kopien (direkte prosess) B
900912 -- som kopierer originalen på kopien via et hjelpemiddel (indirekte prosess) B

- andre fotokopieringsapparater:
900921 --med optisk system B
900922 -- av kontakttypen B
900930 - termokopieringsapparater B

- deler og tilbehør:
900991 -- automatiske dokumentmatere A
900992 -- papirmatere A
900993 -- sorterere A
900999 -- ellers A
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9010 Apparater og utstyr for fotografiske og kinematografiske laboratorier (herunder

apparater for projisering eller tegning av kretsmønstre på sensitive

halvledermaterialer), ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.

901010 - apparater og utstyr for automatisk fremkalling av fotografisk og kinematografisk film
eller papir på ruller, eller for automatisk eksponering av fremkalt film på ruller av
fotografisk papir A

- apparater for projisering eller tegning av kretsmønstre på sensitive
halvledermaterialer:

901041 -- apparater for direkte tegning på skiver ("wafers") ("write-on-wafer") A
901042 -- projeksjonsregistreringsapparater ("step and repeat aligners") A
901049 -- andre A
901050 - andre apparater og utstyr for fotografiske og kinematografiske laboratorier;

betrakningskasser for film A
901060 - projeksjonsskjermer A

- deler og tilbehør
90109010 --- til apparater som hører under underposisjonene 9010.41 til 9010.49 A
90109090 --- ellers A
9011 Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper for fotomikrografi,

kinefotomikrografi eller mikroprojeksjon.
- stereoskopiske mikroskoper

90111010 --- optiske stereoskopiske mikroskoper med utstyr som er spesielt konstruert for
håndtering og transport av halvlederskiver eller trådkors A

90111090 --- andre A

- andre mikroskoper for fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojeksjon
90112010 --- mikroskoper for fotomikrografi, med utstyr som er spesielt konstruert for håndtering

og transport av halvlederskiver eller trådkors A
90112090 --- andre A
901180 - andre mikroskoper A

- deler og tilbehør:
90119010 --- til mikroskoper som hører under varenumrene 9011.1010 og 9011.2010 A
90119090 --- ellers A
9012 Mikroskoper, unntatt optiske mikroskoper; diffraksjonsapparater.

90121010 --- elektronmikroskop med utstyr som er spesielt konstruert for håndtering og transport
av halvlederskiver eller trådkors A

90121090 --- andre A

- deler og tilbehør:
90129010 --- til mikroskoper som hører under varenummer 9012.1010 A
90129090 --- ellers A
9013 Flytende krystallanvisere som ikke utgjør artikler som er bedre beskrevet under

andre posisjoner; lasere, unntatt laserdioder; andre optiske apparater og

instrumenter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.

901310 - kikkertsikter for montering på våpen; periskoper; teleskoper konstruert som deler til
maskiner, instrumenter eller apparater i dette kapittel eller i avsnitt XVI. A

901320 - lasere, unntatt laserdioder A
901380 - andre apparater og instrumenter A
901390 - deler og tilbehør A
9014 Kompasser; andre instrumenter og apparater for navigering.
901410 - kompasser A
901420 - instrumenter og apparater for luftfart- eller romnavigering (unntatt kompasser) A
901480 - andre instrumenter og apparater A
901490 - deler og tilbehør A
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9015 Geodetiske (herunder fotogrammetriske), hydrografiske, oseanografiske,

hydrologiske, meteorologiske eller geofysiske instrumenter og apparater, unntatt

kompasser; avstandsmålere.
901510 - avstandsmålere A
901520 - teodolitter og tachymetre (tacheometre) (landmålingsinstrumenter): A
901530 - nivelleringsinstrumenter A
901540 - fotogrammetriske, geodetiske instrumenter og apparater: A
901580 - andre instrumenter og apparater: A
901590 - deler og tilbehør: A
901600 Vekter følsomme for 50 mg eller mindre, også med lodder. A
9017 Tegne-, risse- og regneinstrumenter (f.eks. tegnemaskiner, pantografer,

vinkelmålere, tegne- og rissebestikk, regnestaver, regneskiver); instrumenter for

lengdemåling til bruk i hånden (f.eks. målestokker og -bånd, mikrometermål, alle

slags lærer), ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.

901710 - tegnebord og tegnemaskiner, også automatiske A

- andre tegne-, risse- og regneinstrumenter:
90172010 --- instrumenter for produksjon av mønstre av det slag som benyttes for å lage mønstre

eller trådkors fra substrater som er belagt slik at de er motstandsdyktige for lys
A

90172090 --- ellers A
901730 - mikrometermål, skyvelærer og andre lærer A
901780 - andre instrumenter: A

- deler og tilbehør:
90179010 --- til instrumenter som hører under varenummer 9017.2020 A
90179020 --- deler til slike instrumenter for produksjon av mønstre A
90179090 --- ellers A
9018 Instrumenter og apparater til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk,

herunder scintigrafer, andre elektromedisinske apparater og instrumenter for

synsprøving.
- elektrodiagnostikkapparater (herunder apparater for funksjonsundersøkelser eller for
kontroll av fysiologiske parametre):

901811 -- elektrokardiografer A
901812 --diagnostikkapparater for avsøking (skanning) ved ultralyd. A
901813 -- diagnostikkapparater for avbilding ved magnetisk resonanse A
901814 -- scintigrafer A
901819 -- andre A
901820 - apparater for ultrafiolett eller infrarød bestråling A

- sprøyter, nåler, katetre, kanyler og liknende:
901831 -- sprøyter, med eller uten nåler C
901832 -- rørformede metallnåler og suturnåler A
901839 -- andre A

- andre instrumenter og apparater til dental bruk:
901841 -- tannlegeboremaskiner, også montert sammen med annet tannlegeutstyr på felles

fundament A
901849 -- ellers A
901850 - andre instrumenter og apparater til behandling av øyelidelser A

- andre instrumenter og apparater:
90189010 --- Intra uterin innretninger (spiraler) A
90189090 --- ellers A
9019 Mekano-terapeutisk utstyr; massasjeapparater; psykotekniske apparater;

apparater for oson-, surstoff- eller aerosolterapi samt apparater for kunstig

åndedrett eller andre terapeutiske pusteapparater.
901910 - mekano-terapeutisk utstyr; massasjeapparater; psykotekniske apparater A
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901920 - apparater for oson-, surstoff- eller aerosolterapi samt apparater for kunstig åndedrett

eller andre terapeutiske pusteapparater A
902000 Annet pusteutstyr og gassmasker, unntatt beskyttelsesmasker som verken har

mekaniske deler eller utskiftbare filtre. A
9021 Ortopedisk utstyr, herunder krykker, kirurgiske belter og brokkbind; skinner og

annet utstyr for behandling av bruddskader; kunstige kroppsdeler;

høreapparater og annet utstyr som bæres av eller på person eller implanteres i

kroppen for å kompensere et defekt eller svekket organ.

902110 - ortopedisk utstyr og utstyr for behandling av bruddskader A

- kunstige tenner og liknende:
902121 -- kunstige tenner A
902129 -- annet A

- andre kunstige kroppsdeler:
902131 -- kunstige ledd A
902139 -- annet A
902140 - høreapparater, unntatt deler og tilbehør A
902150 - pacemakere for stimulering av hjertemusklene, unntatt deler og tilbehør A
902190 - annet A
9022 Apparater basert på bruk av røntgenstråler eller av alfa-, beta- eller

gammastråler, også til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk,

- apparater basert på bruk av røntgenstråler, også til medisinsk, kirurgisk, dental eller
veterinær bruk, herunder røntgenfotoapparater eller -terapiapparater:

902212 -- tomografiapparater som er styrt av en automatisk databehandlingsmaskin A
902213 -- andre, til dental bruk A
902214 -- andre, til medisinsk, kirurgisk eller veterinær bruk A
902219 -- til annet bruk A

- apparater basert på bruk av alfa-, beta- eller gammastråler, også til medisinsk,
kirurgisk, dental eller veterinær bruk, herunder røntgenfotoapparater og -
terapiapparater:

902221 -- til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk A
902229 -- til annet bruk A
902230 - røntgenrør A
902290 - andre, herunder deler og tilbehør A
902300 Instrumenter, apparater og modeller for demonstrasjonsformål (f.eks. ved

undervisning eller utstilling), ikke anvendelige til annet bruk. A
9024 Maskiner og apparater for prøving av hardhet, styrke, trykkfasthet, elastisitet

eller andre mekaniske egenskaper hos materialer (f.eks. metaller, tre, tekstiler,

papir, plast).
902410 - maskiner og apparater for prøving av metaller A
902480 - andre maskiner og apparater A
902490 - deler og tilbehør A
9025 Flytevekter (areometre, densimetre) og liknende instrumenter basert på

flyteprinsippet, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psykrometre,

også med registreringsutstyr samt kombinasjoner av slike instrumenter.

- termometre og pyrometre, ikke kombinert med andre instrumenter:
902511 -- væskefylte, for direkte avlesning: A
902519 -- andre A
902580 - andre instrumenter A
902590 - deler og tilbehør A
9026 av gjennomstrømning, nivå, trykk eller andre variable forhold ved væsker eller

gasser (for eksempel gjennomstrømningsmålere, nivåmålere, manometre,

varmemålere), unntatt instrumenter og apparater som hører under posisjon

90.14, 90.15, 90.28 eller 90.32.
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902610 - for måling eller kontroll av gjennomstrømning eller nivå av væsker A
902620 - for måling eller kontroll av trykk A
902680 - andre instrumenter eller apparater A
902690 - deler og tilbehør A
9027 Instrumenter og apparater for fysiske eller kjemiske analyser (f.eks. polarimetre,

refraktometre, spektrometre, gass- eller røykanalyseapparater); instrumenter og

apparater for måling eller kontroll av viskositet, porøsitet, utvidelse,

overflatespenning eller liknende; instrumenter og apparater for måling eller

kontroll av varme-, lyd- eller lysmengder (herunder eksponeringsmålere);

mikrotomer.
902710 - gass- eller røykanalyseapparater A
902720 - kromatografer og elektroforeseinstrumenter A
902730 - spektrometre, spektrofotometre og spektrografer som bruker optisk utstråling

(ultrafiolett, synlig, infrarød): A
902740 - eksponeringsmålere A
902750 - andre instrumenter og apparater som bruker optisk utstråling (ultrafiolett, synlig,

infrarød): A
902780 - andre instrumenter og apparater A

- mikrotomer; deler og tilbehør:
90279010 --- deler og tilbehør produkter som hører under posisjon 90.27, unntatt for gass- eller

røykanalyseapparater og mikrotomer A
90279090 --- ellers A
9028 Forbruks- og produksjonsmålere for gasser, væsker eller elektrisitet, herunder

justeringsmålere for nevnte målere.
902810 - gassmålere A
902820 - væskemålere C
902830 - elektrisitetsmålere C
902890 - deler og tilbehør A
9029 Omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometertellere, skritt-

tellere og liknende; hastighetsmålere og tachometre, unntatt de som hører under

posisjon 90.14 eller 90.15; stroboskoper.
902910 - omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometertellere, skrittellere og

liknende A
902920 - hastighetsmålere og tachometre; stroboskoper A
902990 - deler og tilbehør A
9030 Oscilloskoper, spektralanalysatorer og andre instrumenter og apparater for

måling eller kontroll av elektriske mengder, unntatt måleapparater som hører

under posisjon 90.28; instrumenter og apparater for måling eller registrering av

alfa-, beta-, gamma- eller røntgenstråler, kosmiske eller andre ioniserende

stråler.
903010 - instrumenter og apparater for måling eller registrering av ioniserende stråler A
903020 - katodestråleoscilloskoper og -oscillografer A

- andre instrumenter og apparater for måling eller kontroll av elektrisk spenning, strøm,
motstand eller effekt, uten registrerende utstyr:

903031 -- multimetre A
903039 -- andre A
903040 - andre instrumenter og apparater spesialkonstruert for telekommunikasjon (f.eks.

krysstale-, forsterkningsgrad- og forvridningsfaktormålere, psofometre) A

- andre apparater og instrumenter:
903082 -- for måling eller kontroll av halvlederskiver ("wafers") eller halvlederkomponenter A
903083 -- andre, med registrerende utstyr A
903089 -- ellers A

- deler og tilbehør:
90309010 --- til apparater som hører under underposisjon 9030.82 A
90309020 --- til instruments og apparater for måling eller kontroll av halvlederskiver ("wafers")

eller halvlederkomponenter (?) A
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90309090 --- ellers A
9031 Instrumenter, apparater og maskiner for måling eller kontroll, ikke nevnt eller

innbefattet annet sted i dette kapittel; profilprojektorer.
903110 - avbalanseringsmaskiner for mekaniske deler A
903120 - prøvebenker A
903130 - profilprojektorer A

- andre optiske instrumenter og apparater:
903141 -- for kontroll av halvlederskiver ("wafers") eller halvlederkomponenter eller for kontroll

av fotomasker eller trådkors som blir brukt til fremstilling av halvlederkomponenter
A

-- ellers :
90314910 --- Optiske instrumenter og apparater for å måle overflateurenheter på halvlederskiver

("wafers") A
90314990 --- andre A
903180 - andre instrumenter, apparater og maskiner A

- deler og tilbehør:
90319010 --- til instrumenter og apparater som hører under underposisjonene 9031.41 og

9031.4910 A
90319090 --- annet A
9032 Instrumenter og apparater for automatisk regulering eller kontroll.
903210 - termostater A
903220 - manostater A

- andre instrumenter og apparater:
903281 -- hydrauliske eller pneumatiske A
903289 -- andre A
903290 - deler og tilbehør A
903300 Deler og tilbehør (ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel) til

maskiner, instrumenter eller apparater som hører under kapittel 90. A
91

9101 Armbåndsur, lommeur og liknende ur, herunder stoppeur, med kasse av edelt

metall eller av metall plettert med edelt metall.
- armbåndsur, elektriske, også med stoppeurfunksjon:

-- med utelukkende mekanisk tidsanviser:
91011110 --- med kasse av platina, gull eller sølv C
91011190 --- ellers B

-- med utelukkende opto-elektronisk tidsanviser:
91011210 --- med kasse av platina, gull eller sølv C
91011290 --- ellers B

-- andre:
91011910 --- med kasse av platina, gull eller sølv C
91011990 --- ellers B

- andre armbåndsur, også med stoppeurfunksjon:

-- med automatisk opptrekk:
91012110 --- med kasse av platina, gull eller sølv C
91012190 --- ellers B

-- andre:
91012910 --- med kasse av platina, gull eller sølv C
91012990 --- ellers B

- ellers:

-- elektriske:
91019110 --- med kasse av platina, gull eller sølv C
91019190 --- andre C
910199 -- andre:
91019910 --- med kasse av platina, gull eller sølv C
91019990 --- ellers B
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9102 Armbåndsur, lommeur og liknende ur, herunder stoppeur, unntatt de som hører

under posisjon 91.01.
- armbåndsur, elektriske, også med stoppeurfunksjon:

910211 -- med utelukkende mekanisk tidsanviser B
910212 -- med utelukkende opto-elektronisk tidsanviser B
910219 -- andre B

- andre armbåndsur, også med stoppeurfunksjon:
910221 -- med automatisk opptrekk B
910229 -- andre B

- ellers:
910291 -- elektriske B
910299 -- andre B
9103 Andre ur med lommeurverk, unntatt ur som hører under posisjon 91.04.
910310 - elektriske B
910390 - andre B
910400 Ur til instrumentbord og liknende ur for kjøretøyer, luftfartøyer, romfartøyer eller

båter. B
9105 Andre ur.

- vekkerur:
910511 -- elektriske B
910519 -- andre B

- veggur:
910521 -- elektriske B
910529 -- andre B

- ellers:
910591 -- elektriske B
910599 -- andre B
9106 Apparater for regulering, måling eller kontroll av tid, forsynt med urverk eller

synkronmotor (f.eks. tidsstemplingsur, tidskontrollur).
910610 - tidsstemplingsur; tidskontrollur A
910620 - parkometre A
910690 - andre A
910700 Tidsstrømbrytere med urverk eller synkronmotor. A
9108 Komplette og sammensatte lommeurverk.

- elektriske:
910811 -- med utelukkende mekanisk tidsanviser eller med en innretning der en mekanisk

tidsanviser kan innebygges. A
910812 -- med utelukkende opto-elektronisk tidsanviser A
910819 -- andre A
910820 - med automatisk opptrekk A
910890 - ellers A
9109 Andre komplette og sammensatte urverk.

- elektriske:
910911 -- til vekkerur B
910919 -- andre B
910990 - ellers B
9110 Komplette urverk, usammensatte eller delvis sammensatte (urverksett);

ukomplette urverk, sammensatte; råurverk.
- lommeurverk:

911011 -- komplette urverk, usammensatte eller delvis sammensatte (urverksett) A
911012 -- ukomplette urverk, sammensatte A
911019 -- råurverk A
911090 - andre A
9111 Urkasser og deler dertil.
911110 - kasser av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall B
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911120 - kasser av uedelt metall, også forgylt eller forsølvet B
911180 - andre kasser B
911190 - deler B
9112 Andre urkasser og liknende kasser til andre varer som hører under dette kapittel,

samt deler dertil.
911220 - kasser B
911290 - deler B
9113 Urarmbånd og deler dertil.
911310 - av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall C
911320 - av uedelt metall, også forgylt eller forsølvet C
911390 - ellers C
9114 Andre urdeler.
911410 - fjærer, herunder spiralfjærer A
911420 - steiner A
911430 - urskiver A
911440 - bunnplater og klober. A
911490 - ellers A
92

9201 Pianoer, herunder automatiske pianoer; cembaloer og andre

strengeinstrumenter med klaviatur.
920110 - pianoer B
920120 - flygler B
920190 - andre B
9202 Andre strengeinstrumenter (f.eks. gitarer, fioliner, harper).
920210 - strykeinstrumenter B
920290 - andre B
920300 Pipeorgler med klaviatur; harmonier og liknende instrumenter med klaviatur og

med frittsvingende metalltunger B
9204 Trekkspill og liknende instrumenter; munnspill.
920410 - trekkspill og liknende instrumenter B
920420 - munnspill B
9205 Andre blåseinstrumenter (f.eks. klarinetter, trompeter, sekkepiper).
920510 - messingblåseinstrumenter B
920590 - andre B
920600 Slaginstrumenter (f.eks. trommer, xylofoner, cymbaler, kastanjetter, maracas).

B
9207 Musikkinstrumenter hvor lyden frambringes eller må forsterkes elektrisk (f.eks.

orgler, gitarer, trekkspill).
920710 - instrumenter med klaviatur, unntatt trekkspill B
920790 - andre B
9208 Spilledåser, orkestrions, lirekasser, mekaniske sangfugler, musikksager og

andre musikkinstrumenter som ikke hører under andre posisjoner i dette

kapittel; lokkepiper, alle slags; signalfløyter, signalhorn og andre

signalinstrumenter som blåses med munn.

920810 - spilledåser C
920890 - andre C
9209 Deler og tilbehør til musikkinstrumenter (f.eks. mekanismer til spilledåser og

kort, plater og ruller til mekaniske instrumenter); metronomer, stemmegafler og

stemmepiper, alle slags.
920910 - metronomer, stemmegafler og stemmepiper B
920920 - mekanismer til spilledåser B
920930 - strenger til musikkinstrumenter B

- ellers:
920991 -- deler og tilbehør til pianoer B
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920992 -- deler og tilbehør til musikkinstrumenter som hører under posisjon 92.02 B
920993 -- deler og tilbehør til musikkinstrumenter som hører under posisjon 92.03 B
920994 -- deler og tilbehør til musikkinstrumenter som hører under posisjon 92.07 B
920999 -- andre B
93

9301 Våpen til militær bruk, med unntak av revolvere og pistoler samt de våpen som

hører under posisjon 93.07.
- artillerivåpen (for eksempel kanoner, haubitsere og bombekastere (mortere)):

930111 -- selvgående A
930119 -- andre A
930120 - utskytningsramper for raketter; flammekastere; utskytningsapparater

for granater; torpedoutskytningsrør og liknende utskytningsapparater A
930190 - ellers A
930200 Revolvere og pistoler, med unntak av de som hører under posisjon 93.03 eller

93.04. B
9303 Andre ildvåpen og liknende apparater som avfyrer en eksplosiv ladning (f.eks.

sports- og jaktgeværer, munnladningsvåpen, signalpistoler og liknende bare

bestemt for å skyte ut signalraketter, pistoler og revolvere for løsammunisjon,

slaktevåpen, lineutskytningsgeværer).
930310 - munnladningsvåpen B
930320 - andre haglgeværer for sport og jakt, herunder kombinerte rifler og haglgeværer B
930330 - andre geværer for sport og jakt B
930390 - andre B
930400 Andre våpen (f.eks. geværer og pistoler for luft eller gass eller utstyrt med

fjærmekanisme, køller), unntatt de som hører under posisjon 93.07. B
9305 Deler og tilbehør til varer som hører under posisjon 93.01 - 93.04.
930510 - til revolvere eller pistoler B

- til haglgeværer eller andre geværer som hører under posisjon 93.03:
930521 -- løp til haglgeværer B
930529 -- annet B

- ellers:
930591 -- til våpen til militær bruk som hører under posisjon 93.01 C
930599 -- andre C
9306 Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter og liknende krigsmateriell samt

deler dertil; patroner og annen ammunisjon og prosjektiler samt deler dertil,

herunder hagl og forladninger til patroner.
930610 - patroner til boltepistoler, nagleverktøy eller liknende verktøy eller til slaktevåpen samt

deler dertil C

- haglpatroner og deler dertil; luftgeværkuler:
930621 -- patroner C
930629 -- annet C

- andre patroner og deler dertil:
93063010 --- til militær bruk C

--- andre:
93063091 ---- deler til patroner C
93063099 ---- ellers C

- annet:
93069010 --- til militær bruk C
93069090 --- ellers C
930700 Kårder, sabler, huggerter, bajonetter, lanser og liknende våpen samt deler dertil,

og slirer og skjeder til slike våpen. B
94

9401 Sittemøbler (unntatt de som hører under posisjon 94.02), også de som kan

omgjøres til senger, samt deler dertil.
940110 - sittemøbler av det slag som brukes i luftfartøyer C
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940120 - sittemøbler av det slag som brukes i motorvogner C
940130 - svingstoler med høyderegulering C
940140 - sittemøbler som kan omgjøres til senger, unntatt sittemøbler til hagen eller

campingutstyr C
940150 - sittemøbler av spanskrør, vidjer, bambus eller liknende materialer C

- andre sittemøbler med treramme:
940161 -- stoppede C
940169 -- andre C

- andre sittemøbler med metallramme:
940171 -- stoppede C
940179 -- andre C
940180 - andre sittemøbler C
940190 - deler C
9402 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.
940210 - tannlege- og frisørstoler eller liknende stoler samt deler dertil B
940290 - ellers B
9403 Andre møbler og deler dertil.
940310 - kontormøbler av metall C
940320 - andre møbler av metall C
940330 - kontormøbler av tre C
940340 - kjøkkenmøbler av tre C
940350 - soveromsmøbler av tre C
940360 - andre møbler av tre C
940370 - møbler av plast C
940380 - møbler av andre materialer, herunder spanskrør, vidjer, bambus eller liknende

materialer C
940390 - deler C
9404 Sengebunner; sengeutstyr og liknende varer (f.eks. madrasser, tepper, dyner og

puter) forsynt med fjærer, stopning eller innlegg av ethvert materiale eller

framstilt av skumgummi eller skumplast, med

eller uten trekk.
940410 - sengebunner C

- madrasser:
940421 -- av skumgummi eller skumplast, med eller uten trekk C
940429 -- av andre materialer C
940430 - soveposer C
940490 - annet C
9405 Lamper og annet belysningsutstyr, herunder søkelys og lyskastere samt deler

dertil, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; lysskilt og liknende som har en fast

montert lyskilde samt deler dertil, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

940510 - lysekroner og annet belysningsutstyr for montering i tak eller på vegger, unntatt av
det slag som brukes for å belyse åpne, offentlige plasser, gater eller veier C

940520 - elektriske bord-, skrivebord-, nattbord- eller gulvlamper C
940530 - juletrebelysning C

- andre elektriske lamper og belysningsutstyr:
94054010 --- lyskastere til bruk i film elelr teater C
94054020 --- operasjonslamper normalt til bruk i operasjonssaler C
94054090 --- andre C
940550 - ikke-elektriske lamper og belysningsutstyr C
940560 - lysskilt og liknende C

- deler:
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940591 -- avf glass C
940592 -- av plast C
940599 -- andre C
940600 Prefabrikkerte bygninger. C
95

950100 Leketøyskjøretøyer for barn (f.eks. trehjulssykler, sparkesykler, tråbiler);

dukkevogner A
9502 Dukker som utelukkende forestiller mennesker.

- dukker, også med klær:
95021010 --- til dekorasjon C
95021090 --- andre A

- deler og tilbehør:
950291 -- klær og tilbehør dertil, fottøy og hodeplagg A
950299 -- annet A
9503 Annet leketøy; miniatyrmodeller og liknende modeller til hobbybruk, også

mekaniske; puslespill, alle slags.
950310 - elektriske tog, herunder skinner, signalutstyr og annet tilbehør dertil A
950320 - byggesett for miniatyrmodeller, også mekaniske,

unntatt de som hører under underposisjon 9503.10 A
950330 - andre byggesett og byggeleketøy A

- leketøy som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapninger:
950341 -- stoppede A
950349 -- andre A
950350 - musikkinstrumenter og -apparater som har karakter av leketøy A
950360 - puslespill A
950370 - annet leketøy, i sett eller liknende A
950380 - annet leketøy og modeller med motor A
950390 - ellers A
9504 Selskapsspill, herunder spilleautomater og liknende, biljardspill, spesialbord for

kasinospill og automatisk utstyr til bowlingbaner.
950410 - elektroniske spill (videospill) av det slag som brukes sammen med en

fjernsynsmottaker A
950420 - artikler og tilbehør til biljardspill B
950430 - andre spill som virker ved hjelp av mynter, pengesedler, sjetonger eller liknende

betalingsmidler, unntatt utstyr til bowlingbaner C
950440 - spillkort C
950490 - ellers C
9505 Pynt for høytider, karnevalsartikler eller andre underholdningsartikler,

herunder utstyr for tryllekunster samt morosaker.
950510 - julepynt C
950590 - ellers C
9506 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.
- ski (til bruk på snø) og annet skiutstyr:

950611 -- Ski A
950612 -- skibindinger A
950619 -- annet A

- vannski, surfingbrett, seilbrett og annet utstyr for vannsport:
950621 -- seilbrett A
950629 -- annet A

- golfkøller og annet golfutstyr:
950631 -- køller, komplette A
950632 -- baller A
950639 -- annet A
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950640 - artikler og utstyr for bordtennis B

- racketer for tennis, badminton eller liknende, med eller uten strenger:

950651 -- tennisracketer, med eller uten strenger A
950659 -- ellers A

- baller, unntatt golfballer og bordtennisballer:
950661 -- tennisballer A
950662 -- oppblåsbare baller A
950669 -- andre A
950670 - skøyter og rulleskøyter, også med påsittende støvler A

- annet:
950691 -- apparater og utstyr for alminnelig fysisk trening, gymnastikk og friidrett A
950699 -- ellers A
9507 Fiskestenger, fiskekroker og annet redskap for snørefiske; fiskehåver,

sommerfuglhåver og liknende; lokkefugler (unntatt de som hører under posisjon

92.08 eller 97.05) og liknende jaktutstyr.

950710 - fiskestenger A
950720 - fiskekroker, også med fortom A
950730 - fiskesneller A
950790 - ellers A
9508 Karuseller, husker, skytebaner og annet utstyr til fornøyelsesparker;

ambulerende sirkus og ambulerende menasjerier; ambulerende teatre.
950810 - ambulerende sirkus og ambulerende menasjerier A
950890 - ellers A
96

9601 Elfenbein, bein, skilpaddeskall, horn, gevirer, korall, perlemor og andre

animalske materialer til utskjæring, bearbeidede samt varer av disse materialer

(herunder støpte varer).
960110 - bearbeidet elfenbein og varer av elfenbein C
960190 - ellers C
9602 Vegetabilske eller mineralske materialer til utskjæring, bearbeidede samt varer

av disse materialer; støpte eller utskårne varer av voks,

parafin, stearin, naturlige gummier, naturlige harpikser, modellermasse og andre

støpte eller utskårne varer, ikke nevnt eller innbefattet annet

sted; bearbeidet, uherdet gelatin (unntatt gelatin som hører under posisjon

35.03) og varer av uherdet gelatin
96020010 --- gelatinkapsler til bruk i farmasøytisk industri C
96020090 --- andre C
9603 Koster, børster, pensler og liknende (herunder børster som utgjør deler til

maskiner, apparater eller kjøretøyer), mekaniske gulvfeieapparater uten

motor, mopper og fjærkoster; ferdige bindler til framstilling av børster, koster og

pensler; malerputer og -ruller; naler (unntatt glatteruller).
960310 - koster, børster og liknende, som består av sammenbundne kvister eller andre

vegetabilske materialer, med eller uten skaft C

- tannbørster, barberkoster, hårbørster, neglebørster, øyenvippebørster og andre
toalettbørster for personlig bruk, herunder slike børster som utgjør deler til apparater:

960321 -- tannbørster, herunder børster for tannproteser B
960329 -- andre C

- pensler og koster for kunstnere samt pensler for skriving og liknende pensler til
kosmetisk bruk:

96033010 --- male- og skrivepensler B
96033090 --- andre C
960340 - malerkoster, malerpensler og liknende (unntatt koster, pensler og liknende som hører

under underposisjon 96.03.30); malerputer og -ruller B
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960350 - andre børster som utgjør deler til maskiner, apparater eller kjøretøyer A
960390 - ellers B
960400 Håndsikter og håndsåld. B
960500 Reiseetuier for toalettbruk, for sying eller for rengjøring av sko eller klær. C
9606 Knapper, trykknapper og liknende, knappeformer og andre deler til disse varer;

knappeemner.
960610 - trykknapper samt deler dertil B

- andre knapper:
960621 -- av plast, ikke overtrukket med tekstilmateriale C
960622 -- av uedelt metall, ikke overtrukket med tekstilmateriale C
960629 -- ellers C
960630 - knappeformer og andre deler til knapper; knappeemner C
9607 Glidelåser og deler dertil.

- glidelåser:
960711 -- forsynt med haker av uedelt metall C
960719 -- andre C
960720 - deler A
9608 Kulepenner; filtpenner og andre penner med porøse spisser; fyllepenner,

stylografer og andre penner; stensilpenner (styluspenner); mekaniske blyanter;

penneskaft, blyantforlengere og liknende; deler (herunder hetter og klips) til de

forannevnte varer, unntatt de som hører under posisjon 96.09.

960810 - kulepenner C
960820 - filtpenner og andre penner med porøse spisser B

- fyllepenner, stylografer og andre penner:
960831 -- tusjpenner B
960839 -- andre C
960840 - mekaniske blyanter C
960850 - sett av varer fra to eller flere av de foregående underposisjonene C
960860 - refiller (patroner) til kulepenner som består av kulespiss og blekkbeholder B

- ellers:
960891 -- pennesplitter og spisser til pennesplitter B

-- annet:
96089910 --- pennespisser A
96089990 --- andre B
9609 Blyanter, herunder fargeblyanter (unntatt blyanter som hører under posisjon

96.08), fargestifter, blyantstifter, pasteller, tegnekull, skrive- eller tegnekritt

samt skredderkritt.

960910 - blyanter, herunder fargeblyanter, med stiften innfattet i stivt hylster C
960920 - blyantstifter, svarte eller fargede B
960990 - ellers B
961000 Skrive- og tegnetavler, også med rammer. B
961100 Signeter, dateringsstempler, nummeringsstempler og liknende (herunder utstyr

for trykking eller preging av etiketter) bestemt til bruk for hånd; trykkerisett for

hånd. B
9612 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.
961210 - fargebånd C
961220 - stempelputer C
9613 Sigarettennere og andre tennere, også mekaniske eller elektriske samt deler

dertil, unntatt stifter og veker.
961310 - lommetennere med gass som brennstoff, ikke for etterfylling (engangs-tennere) C
961320 - andre lommetennere med gass som brennstoff, for etterfylling C
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- andre tennere:
96138010 --- til elektriske koke- og varmeapparater B
96138090 --- andre C
961390 - deler B
9614 Piper (herunder pipehoder), sigar- og sigarettmunnstykker samt deler dertil.

961420 - piper og pipehoder C
961490 - ellers C
9615 Kammer, hårspenner og liknende; hårnåler, krøllnåler, krøllspenner og liknende,

unntatt de som hører under posisjon 85.16 samt deler dertil.
- kammer, hårspenner og liknende:

961511 -- av hardgummi eller plast C
961519 -- andre C
961590 - ellers C
9616 Sprøyteflakonger og liknende til toalettbruk samt beslag dertil; pudderkvaster og

liknende til bruk for kosmetikk- eller toalettpreparater.
961610 - sprøyteflakonger og liknende til toalettbruk samt beslag dertil C
961620 - pudderkvaster og liknende til bruk for kosmetikk- eller toalettpreparater C
961700 Termosflasker og andre vakuumisolerte beholdere, komplette; deler dertil,

unntatt glassbeholdere. B
961800 Modellfigurer, utstillingsfigurer og liknende; automatiske eller andre bevegelige

gjenstander for vindusutstilling. A
97

9701 Malerier, tegninger og pasteller, utført helt for hånd, unntatt tegninger som hører

under posisjon 49.06, og unntatt varer som er dekorert for hånd; collager

(materialbilder) og liknende.
970110 - malerier, tegninger og pasteller C
970190 - andre C
970200 Originale stikk, avtrykk og litografier. C
970300 Originale skulpturer og statuer, uansett materiale. C
970400 Frimerker, stempelmerker, poststempelmerker, førstedagsbrev, frankerte

brevkort, konvolutter og liknende, brukte eller ubrukte, unntatt de som hører

under posisjon 49.07
C

970500 Samlinger og samlergjenstander av zoologisk, botanisk, mineralogisk,

anatomisk, historisk, arkeologisk, paleontologisk, etnografisk eller

numismatisk interesse A
970600 Antikviteter som er mer enn 100 år gamle. B

- 157 -


