
 

Vedlegg til høringsbrev – Tolltariffen 2016 
  

 
Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) har mottatt følgende innspill til tolltariffen 2016: 
 

1. Egne oppdelinger for levende fisk – fra Miljødirektoratet 

Bakgrunn for endringen 
Fremmede arter er en alvorlig miljøutfordring, og en av de største truslene mot biologisk 
mangfold. Tilførselen av fremmende arter til Norge skjer både tilsiktet gjennom import og 
utilsiktet, hvor arter kommer med som blindpassasjerer, men hvor den globale handelen og 
varestrømmen er viktige fellesfaktorer. Miljødirektoratet vurderer at det er et særskilt behov for 
å skille ut noen fiskearter under posisjon 03.01 – levende fisk.  
 
Endringen vil se slik ut: 
 
03.01   Levende fisk. 
 - annen levende fisk: 
 - - annen: 
.9909 - - - ellers 
.9903 - - - stør (Acipenser spp) 
.9904 - - - leppefisk (Labridae spp) 
.9905  - - - rognkjeks, rognkall (Cyclopterus lumpus)  
.9906 - - - røye (Salvelinus alpinus) 
.9908 - - - ellers 
 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  
 

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  
 



Direktoratets kommentarer 
Undersøkelser viser at rognkjeks og rognkall er samme art. Ordet «kall» er brukt om «mann», 
og derfor er rognkallen navnet på artens menn. Vi antar at det ikke kun er den kvinnelige arten 
Miljødirektoratet er interessert i og vi har derfor lagt til rognkall i forslaget. Vi støtter forslaget 
slik det er utformet av oss.  
 

2. Egne oppdelinger for levende krepsdyr – fra Miljødirektoratet 

Bakgrunn for endringen 
Fremmede arter er en alvorlig miljøutfordring, og en av de største truslene mot biologisk 
mangfold. Tilførselen av fremmende arter til Norge skjer både tilsiktet gjennom import og 
utilsiktet, hvor arter kommer med som blindpassasjerer, men hvor den globale handelen og 
varestrømmen er viktige fellesfaktorer. Miljødirektoratet vurderer at det er et særskilt behov for 
å skille ut levende languster, hummer, kongekrabbe, snøkrabbe, sjøkreps og kaldtvannsreker 
under posisjon 03.06.   
 

Direktoratets kommentarer 
I utgangspunktet støtter direktoratet forslaget, men vi foreslår at det utsettes til 2017.  
I 2017 kommer det en ny oppdatering av HS-nomenklaturen, som tolltariffen bygger på. Under 
oppdelingene for ikke-fryste (underposisjon 0306.2) vil det komme en helt ny struktur. 
Direktoratet ser det som uheldig å lage nasjonale oppdelinger for 2016, for så å endre disse 
allerede i 2017.  
Med dagens struktur er det heller ikke mulig å få til eget varenummer for andre levende 
krabber enn snøkrabbe og kongekrabbe, noe vi antar Miljødirektoratet også er interessert i selv 
om det ikke er nevnt. Med den nye strukturen i 2017 vil dette være mulig.   
 
 
Importtall for de tre siste år: 
   

   2012 2013 2014 
  Verdi (kr) Verdi (kr) Verdi (kr) 

03062401  Import 0 53114 0 
 

 0        53114                 0 
03062409   55918 787233 3970221 
 
Varenummer 03.06.2409 omfatter også snøkrabbe (som i 2015 har fått eget varenummer). 
 



3. Egne oppdelinger for produkter av antarktisk krill – fra 
Fiskeridirektoratet 

Bakgrunn for endringen 

Den antarktiske krillen (Euphausia superba) er et lite krepsdyr som lever i Antarktisk. Norske 
fartøy fisker og lander produkter som delvis er bearbeidet om bord på fiskefartøyene under 
fiske i Antarktisk. Noen produkter går videre til Norge, spesielt som fòr til oppdrettsnæringen. 
Andre produkter videreforedles i utlandet og blir innført til Norge som helsekostprodukter. 
Hovedkategoriene ut i markedet er i følge Fiskeridirektoratet krillfòr til oppdrettsfisk, krillmel 
til bruk til dyrefòr for hund og katt og krillolje til helsekostprodukter.  
 

Direktoratets kommentarer 
Klassifisering av varer i tolltariffen følger etter de bestemmelsene som er gitt i de alminnelige 
fortolkningsreglene. Regel 1 sier at klassifiseringen skal bestemmes av ordlyden i posisjonene 
og notene til vedkommende avsnitt eller kapittel.  
De opplysninger som Fiskeridirektoratet har gitt er altfor snevre til at TAD kan foreta en 
vurdering for hvor de forskjellige produktkategoriene som er oppgitt vil havne i tolltariffen.  
F.eks. kan en krillolje til helsekostprodukter føres under 3 forskjellige posisjoner i tolltariffen, 
avhengig av hvordan den er bearbeidet.  
Krillfòr og krillmel til bruk til dyrefòr kan også føres under flere forskjellige plasser i 
tolltariffen, alt avhengig av hvor mye den er bearbeidet.  
Fiskeridirektoratet har ikke fremlagt nok informasjon om de forskjellige produktene og vi kan 
derfor ikke anbefale forslaget.    
 
 

4. Egen oppdeling for frukt og grønnsakplanter – fra Toll- og 
avgiftsdirektoratet 

Bakgrunn for endringen 
Under posisjon 06.02 har vi betegnelsene «potteplanter eller utplantingsplanter». Begge disse 
uttrykkene er definert i tolltariffens grønne vedlegg: 
 
D 06 Potteplanter i blomst: Potteplanter som bærer eller skal bære blomster som er av betydning for 
plantens egnethet som prydplante. Blomsterplanter som har utviklet knopp omfattes av varenumrene for 
potteplanter i blomst.  
 
D 10 Utplantingsplanter: Planter med forkultur i regulert klima for senere utplanting. Omfattes av 
planter som, med spesifikke unntak, ikke overlever vinteren i norsk klima.  
 
Definisjonen for potteplanter i blomst, og også den som gjelder for «grønne potteplanter» 
(grønne potteplanter er potteplanter som hovedsakelig er til innendørs bruk, og hvor blomsten 



ikke har betydning for plantens prydverdi) viser tydelig at oppdelingene og underliggende 
varenummer er ment for prydplanter.  
 
Basert på dette mener TAD at varenumrene fra og med 06.02.9023 til 06.02.9049 utelukkende 
omfatter planter som dyrkes på grunn av sin egenhet som prydplanter. Frukt- og 
grønnsakplanter skal derfor klassifiseres i varenummer 06.02.9099. For å lette klassifiseringen 
av frukt- og grønnsakplanter foreslår vi at det opprettes et eget varenummer for disse plantene. 
Samtidig ønsker vi å ta inn følgende tillegg til teksten til tre-streksoppdelingen foran 
varenummer 06.02.9031 andre potteplanter eller utplantingsplanter, unntatt frukt- og 
grønnsakplanter (tillegg i fet skrift). 
 
 
Endringen vil se slik ut:  
06.02 Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister; mycelium. 
 - andre: 
 - - med klump av jord eller annet vekstmedium: 
 - - - ellers: 
.9099 - - - - andre 
.9092 - - - - frukt- eller grønnsakplanter 
.9098 - - - - andre 
 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  
 

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  
 

Direktoratets kommentarer 
Forslaget innebærer ingen overføring av varer fra andre tollbindinger (f.eks. 06.02.904 eller 
06.02.905). Det vil etter TADs syn lette klassifiseringen av slike planter for både næringslivet og 
Tollvesenet. Vi gjør høringsinstansene oppmerksom på at jordbærplanter er å anse som en 
staude og vil ikke bli berørt av forslaget.  
 
 



5. Nye oppdelinger for tømmer – fra Miljødirektoratet 

Bakgrunn for endringen 
Av handelsstatistikken fremgår det per dags dato at det er lite import av tømmer til Norge, men 
det er ikke mulig å skille mellom barka og ubarka tømmer (Hagen et al. 2013). Selv om import 
av tømmer i dag dekkes gjennom tømmer fra Sverige (Pers. kom B. Økland 2014, Institutt for 
Skog og Landskap), så vurderer Miljødirektoratet det som viktig å legge til rette for en finere 
oppdeling av tolltariffen, da denne næringen er svært konjunkturavhengig og man vet av 
erfaring at importen etter hvert vil ta seg opp. 
 
Flere forskningsgrupper understreker at det er en forskjell i miljørisiko mellom disse gruppene 
og det er derfor av betydning for ivaretakelse av naturmangfoldet at dette kommer frem i en 
bedre oppdeling av tolltariffen (Økland et al. 2012). For eksempel, tømmer som ankommer 
Norge med bark inneholder vesentlig flere fremmede arter og i større mengder enn tømmer 
uten bark. Identifisering av disse importene vil gjøre Miljødirektoratet i stand til å følge 
utviklingen og iverksette tiltak basert på en analyse av miljørisikoen.  
 
Endringen vil se slik ut: 
 
44.03 Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret. 
 - annet, av bartrær: 
.2001 - - skurtømmer 
 - - skurtømmer: 
.2002 - - - befridd for bark 
.2003 - - - ellers 
 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  
 

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Direktoratets kommentarer 
Vi støtter forslaget slik det er utformet av TAD.  
 



6. Egen oppdeling for fettstoffer fra hhv fisk og sjøpattedyr – fra 
Mattilsynet 

Bakgrunn for endringen 
I varenummer 15.16.1012 og 15.16.1020 går animalske fettstoffer og oljer, samt dere fraksjoner, 
fra fisk eller sjøpattedyr. Da det kun er fettstoffer fra sjøpattedyr som skal til 
grenseveterinærkontroll dersom de kommer fra Færøyene eller Grønland, mener Mattilsynet at 
med en slik oppdeling vil det ikke være nødvendig med masker på fettstoffer fra fisk fra disse 
to landene. Det anføres at tilsvarende produkter hører under posisjon 15.04 i EUs tolltariff, og at 
det her skilles mellom fett og oljer fra fisk og fett og oljer fra sjøpattedyr.  
 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av forslaget.  
 

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
En slik endring vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
En slik endring vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 
 

Direktoratets kommentarer 
Det er ikke korrekt det Mattilsynet hevder, at tilsvarende fettstoffer føres under posisjon 15.04 i 
EU. Både EU og Norge baserer sine tolltariffer på HS-nomenklaturen, og det er derfor ingen 
forskjeller i vareomfanget.  
I posisjon 15.04 går fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte, men ikke 
kjemisk omdannede.  
I posisjon 15.16 går animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller 
delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller eladinisete, også raffinerte, men ikke videre 
bearbeidde. Dette er to forskjellige varegrupper. 
 
Det er imidlertid korrekt at det i posisjon 15.04 er oppdelinger for hhv. fett og oljer av fisk, og 
fett og oljer av sjøpattedyr. Disse oppdelingene er også internasjonale, mens det i posisjon 15.16 
ikke er en tilsvarende internasjonal oppdeling. 
 
Det har de tre siste år ikke vært importert varer under disse to varenumrene fra hverken 
Færøyene eller Grønland. Dersom det ankommer slike varer til Norge er det mekanismer i 
TVINN som ivaretar Mattilsynets krav til at tollvesenet kontrollerer at varen har vært til 
grenseveterinærkontroll.  
 



TAD ser ikke at det er behov for en slik oppdeling og støtter derfor ikke forslaget.  
 

7. Egen oppdeling for visse miljøgasser – fra Toll- og avgiftsdirektoratet 

Bakgrunn for endringen 
Det følger av Stortingets årlige vedtak om avgift på HFK og PFK at det er avgift på HFK- og 
PFK-gasser. Det følger av særavgiftforskriften § 3-18-1 hvilke av slike gasser som er 
avgiftspliktige. I tolltariffens varenummer 29.03.3903 er de fleste HFK-gassene som er 
avgiftspliktige positivt nevnt, men det er noen gasser som ikke er nevnt ved navn/betegnelse. I 
dag blir disse klassifisert under tolltariffens varenummer 29.03.3909. 
 
Vi foreslår derfor at de gasser som per i dag ikke er spesifisert blir tatt i inn i samme 
varenummer som de andre HFK-gassene. 
 
Endringen vil se slik ut: 
 
29.03 Halogenderivater av hydrokarboner. 
 -fluor-, brom- eller jodderivater av asykliske hydrokarboner: 
 - - andre: 
.3903 - - - HFK-23, HFK-32, HFK-41, HFK-43-10mme, HFK-125, HFK-134, HFK-134a, HFK-143, 

HFK-143a, HFK-152a, HFK-227ea, HFK236fa og HFK-245ca 
.3909 - - - andre 
.3905 - - - HFK-23, HFK-32, HFK-41, HFK-43-10mme, HFK-125, HFK-134, HFK-134a, HFK-143, 

HFK-143a, HFK-152, HFK-152a, HFK-161, HFK-227ea, HFK-236a, HFK236fa, HFK-245a,  
HFK-245ca og HFK-365mfc 

.3908 - - - andre 
 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av forslaget.  
 

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
En slik endring vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
En slik endring vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 
 

Direktoratets kommentarer 
Vi støtter forslaget.  



8. Fjerne oppdelinger for varer som ikke eksisterer – fra Toll- og 
avgiftsdirektoratet 

Bakgrunn for endringen 
I posisjon 15.17 er det nasjonale oppdelinger for margarin som inneholder over 10 vektprosent, 
men ikke over 15 vektprosent melkefett (varenummer 15.17.1021, 15.17.1031 og 15.17.9032). Det 
er internasjonale standarder for margarin. I Codex Alimentarius Standard1 er margarin definert 
slik: “For these products, any milk fat content must be no more than 3% of the total fat content». 
Tilsvarende bestemmelser finnes i EU-direktiv 2991/94.  
 
Disse definisjonene viser tydelig at margarin kan inneholde høyst 3 % melkefett og det er derfor 
feilaktig å ha oppdelinger i tolltariffen for margarin med innhold mellom 10 og 15 vektprosent 
melkefett. De berørte varenummer er omfattet av en rekke frihandelsavtaler, men da slike varer 
i realiteten ikke eksisterer er vi av den oppfatning at dette er uten betydning. 
 
Endringen vil se slik ut: 
 
15.17 Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske eller vegetabilske 

fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer og oljer som hører 
under dette kapittel, unntatt spiselige fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, som 
hører under posisjon 15.16 

 - margarin, unntatt flytende margarin: 
 - - ellers: 
 - - - animalsk: 
.1021 - - - - som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent melkefett 
.1029 - - - - annen 
.1022 - - - animalsk 
 - - - vegetabilsk: 
.1031 - - - - som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent melkefett 
.1039 - - - - annen 
.1032 - - - vegetabilsk 
 - ellers: 
 - - ellers: 
 - - - flytende margarin: 
.9032 - - - - som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent melkefett 
.9039 - - - - annen 
.9033 - - - flytende margarin 
 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av forslaget.  

                                                      
1 Standard for fat spreads and blended spreads» - Codex stan 256-2007 (som også gjelder margarin), pkt 3.1.1.1 



 

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
En slik endring vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
En slik endring vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 
 

Videre i posisjon 15.17 
I den samme posisjonen er det også oppdelinger for spiselige blandinger og spiselige produkter 
av animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer.  

• En blanding som består hovedsakelig av vegetabilske oljer vil høre under varenummer 
15.17.9041 eller 15.17.9049.  

• En blanding som består hovedsakelig av animalske oljer vil høre under varenummer 
15.17.9091 eller 15.17.9098.  

• Spiselige produkter vil høre under varenummer 15.17.9091, 15.17.9097 
(formslippmiddel) eller 15.17.9098. 

 
Vi er av den oppfatning at en oljeblanding som er tilsatt 10-15 % melkefett har mistet sin 
karakter av å være en oljeblanding, og vil derfor ikke kunne føres under varenummer 
15.17.9041. Vi mener at slike varer må føres under varenummer 15.17.9091. 
 
Dette er tidligere tatt opp i møte med Landbruksdirektoratet, som ikke er uenige i vart syn på 
klassifiseringen. Deres argument for ikke å fjerne disse oppdelingene er at de er tatt inn i 
eksisterende frihandelsavtaler.  
 
Endringen vil se slik ut: 
 - - - spiselige, flytende blandinger av animalske og vegetabilske oljer bestående 

hovedsakelig av vegetabilske oljer: 
.9041 - - - - som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent melkefett 
.9049 - - - - andre 
.9042 - - - spiselige, flytende blandinger av animalske og vegetabilske oljer bestående 

hovedsakelig av vegetabilske oljer 

Direktoratets kommentarer 
Vi er av den oppfatning at vi ikke kan ha oppdelinger i tolltariffen for produkter som ikke 
eksisterer, selv om det er frihandelstollsatser for disse. Handelstall for 15.17.1021, 15.17.1031, 
15.17.9032 og 15.17.9041 de tre siste år støtter vårt syn, da det knapt er innført slike varer i 
denne perioden. Vi antar at der det er registrert handelstall består dette av feilklassifisering.  
 
 



  
2012 2013 2014 

  
Verdi (kr) Verdi (kr) Verdi (kr) 

     

     15171021 Import 0 0 0 

 
Eksport 0 0 0 

15171029 Import 0 0 0 

 
Eksport 0 0 0 

15171031 Import 0 0 0 

 
Eksport 0 0 0 

15171039 Import 12187004 9673286 13600973 

 
Eksport 0 0 0 

15179032 Import 0 0 0 

 
Eksport 0 4947 1537 

15179039 Import 53686 162423 616294 

 
Eksport 0 0 60670 

15179041 Import 0 0 0 

 
Eksport 0 0 0 

15179049 Import 230959 1034559 417202 

 
Eksport 0 108803 64500 

     
 
 
For å ivareta landbruksmyndighetenes ønske om fortsatt å reflektere konsesjoner som er gitt i 
frihandelsavtalene, og samtidig fjerne oppdelinger for varer som ikke finnes, foreslår vi å 
synliggjøre konsesjonene ved å gjøre en henvisning til grønt vedlegg for de nye varenumrene. 
På den måten vil disse varene i teorien kunne innføres til den gitte tollsatsen ved å henvise til 
denne.  
 

9. Egen oppdeling for nettbrett – fra Toll- og avgiftsdirektoratet 

Bakgrunn for endringen 
Da nettbrett ble lansert i 2010, fikk vi et helt nytt marked for håndholdte datamaskiner. Det må 
kunne antas at importen av slike maskiner representerer store verdier. Direktoratet foreslår 
derfor at det opprettes et eget varenummer for nettbrett. Den foreslåtte endringen vil dessuten 
klargjøre klassifiseringen av slike apparater.  
 
 
 
 
 
 



Endringen vil se slik ut: 
 
84.71 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. 

.3000 - bærbare automatiske databehandlingsmaskiner, med vekst høyst 10 kg, som består av 
minst en sentralenhet, et tastatur og en skjerm 
- bærbare automatiske databehandlingsmaskiner, med vekst høyst 10 kg, som består av   
minst en sentralenhet, et tastatur og en skjerm: 

.3001 - - nettbrett («tablets») 

.3009 - - ellers 
 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av forslaget.  
 

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
En slik endring vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
En slik endring vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 
 

Direktoratets kommentarer 
Vi støtter forslaget.  
 

10. Endringer av eget tiltak 

Bakgrunn for endringen 
TAD har fått i oppdrag av Finansdepartementet å foreta en gjennomgang av hele tolltariffen og 
fjerne varenummer det er lav eller ingen handel med. Samtidig har vi sett på enkelte posisjoner 
og foretatt sammenslåinger av varenummer for å få en enklere oppbygning. 
 For enkelte av de foreslåtte sammenslåingene er det forskjellige tollbindinger. Endringene må 
derfor notifiseres til WTO selv om anvendt tollsats er 0. Dette gjøres av TAD.  
 
 
 
 
 
 



Vi foreslår å slå sammen følgende varenummer: 
 
 
20.09 Frukt og grønnsaksafter (herunder druemost), ugjærede og ikke tilsatt alkohol, også 

tilsatt sukker eller annet søtningsstoff.  
 - appelsinsaft: 
 - - fryst: 
.1110 - - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 
 - - - ellers: 
.1120 - - - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg 
 - - - - annen: 
.1130 - - - - - med en Brix-verdi over 67 (konsentrert) 
.1190 - - - - - ellers 
.1100 - - fryst 
 - - ikke fryst, med en Brix-verdi på høyst 20: 
.1210 - - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 
.1220 - - - annen, i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg 
.1290 - - - ellers 
.1200 - - ikke fryst, med en Brix-verdi på høyst 20 
 - - annen: 
.1910 - - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 
 - - - ellers: 
.1920 - - - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg 
.1990 - - - - annen 
.1900 - - annen 
 - blandet saft av andre sitrusfrukter: 
 - - med en Brix-verdi på høyst 20: 
.3110 - - -  i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg 
.3190 - - - annen 
.3100 - - med en Brix-verdi på høyst 20 
 - - ellers: 
.3910 - - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg 
.3990 - - - annen 
.3900 - - ellers 
 - ananassaft: 
 - - med en Brix-verdi på høyst 20: 
.4110 - - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg 
.4190 - - - annen 
.4100 - - med en Brix-verdi på høyst 20 
 - - ellers: 
.4910 - - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg 
.4990 - - - annen 
.4900 - - ellers 



33.01 Flyktige, vegetabilske oljer (også terpentinfrie) herunder «konkreter», og 
«absolutter»; resinoider; ekstraherte oleoresiner; konsentrater av flyktige, 
vegetabilske oljer i fett, fete oljer, voks eller liknende stoffer, utvunnet ved 
enfleurage eller maserasjon; terpenholdige biprodukter fra avterpenisering av 
flyktige, vegetabilske oljer; vandige destillater og vandige oppløsninger av flyktige, 
vegetabilske oljer. 

 - flyktige, vegetabilske oljer, unntatt av sitrusfrukter: 
 - - andre: 
.2910 - - - av einebær, bjørk og furunål 
.2920 - - - av rosmarin 
.2930 - - - av sitrongras, palmarosa og sandeltre 
.2990 - - - ellers 
.2900 - - andre 
 
 
37.05 Fotografiske plater og film, eksponerte og fremkalte, unntatt kinematografisk 
film.  
 - ellers: 
.9010 - - røntgenfilm og –plater 
.9090 - - annet 
.9000 - ellers 
 
 
38.03 Tallolje, også raffinert. 
.0001 - rå 
.0009 - annen 
.0000 
 
 
38.07 Tretjære; tretjæreoljer; trekreosot; rå metanol; vegetabilsk bek; bryggeribek og 
liknende preparater på basis av kolofonium, harpikssyrer eller vegetabilsk bek. 
.0001 - tretjæreolje 
.0002 - talloljebek 
.0009 - andre 
.0000 
 
 
 
 
 
 
 



38.10 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. 
 - ellers: 
.9010 - - flussmidler 
.9090 - - andre 
.9000 - ellers 
 
 
39.20 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 cellulose eller dens kjemiske derivater: 
 - - av regenerert cellulose: 
.7110 - - - plater 
.7190 - - - ellers 
 - - av celluloseacetat: 
.7310 - - - plater 
.7390 - - - ellers 
 - - av andre cellulosederivater: 
.7910 - - - plater 
.7990 - - - ellers 
.7100 - - av regenerert cellulose 
.7300 - - av celluloseacetat 
.7900 - - av andre cellulosederivater 
 
  
39.23 Produkter av plast for transport eller emballering av varer; propper, lokk, 

kapsler og andre lukkeanordninger, av plast. 
 - esker, kasser og liknende varer: 
 - - med rominnhold 15 liter eller mer: 
.1003 med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller 

regulerte klorfluorkarboner (KFK) 
.1004 - - - ellers 
 - - med rominnhold under 15 liter: 
.1005 med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller 

regulerte klorfluorkarboner (KFK) 
.1006 - - - ellers 
.1007    - - - med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller 

regulerte klorfluorkarboner (KFK) 
.1008 - - - ellers 
 



40.02 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. 
 - butadiengummi (BR): 
.2010 - - i fast form 
.2090 - - ellers 
.2000 - butadiengummi (BR) 
 - isobuten-isoprengummi (butylgummi)(IIR); halogenert isobuten-isoprengummi 

(CIIR eller BIIR): 
 - - isobuten-isoprengummi (butylgummi)(IIR): 
.3110 - - - i fast form 
.3190 - - - ellers 
.3100 - - isobuten-isoprengummi (butylgummi)(IIR) 
 - - annen: 
.3910 - - - i fast form 
.3990 - - - ellers 
.3900 - - annen 
 - kloroprengummi (klorobutadiengummi)(CR): 
 - - annen: 
.4910 - - - i fast form 
.4990 - - - ellers 
.4900 - - annen  
 - akrylnitril-butadiengummi (NBR): 
 - - annen: 
.5910 - - - i fast form 
.5990 - - - ellers 
.5900 - - annen  
 - isoprengummi (IR): 
.6010 - - i fast form 
.6090 - - ellers 
.6000 - isoprengummi (IR) 
 
 
40.05 Blandet gummi, uvulkanisert, i ubearbeidde former eller i form av plater, duk 

eller bånd.  
 - blandet med carbon black eller silisiumdioksid: 
 - - andre: 
.1020 - - - av naturlig gummi 
.1090 - - - ellers 
.1080 - - andre 
 
 



40.06 Uvulkanisert gummi i andre former (f.eks. stenger, rør og profiler) og varer av 
uvulkanisert gummi (f.eks. skiver og ringer).  
 - slitebaner («camelback») som brukes ved regummiering av dekk: 
.1010 - - av naturlig gummi 
.1090 - - ellers 
 - annen: 
.9010 - - av naturlig gummi 
 - - ellers: 
.9020 - - - maskinpakninger 
.9090 - - - annet 
.1000 - slitebaner («camelback») som brukes ved regummiering av dekk 
.9000 - annen 
 
 
40.08 Plater, duk, bånd, stenger og profiler, av vulkanisert bløtgummi. 
 - av skumgummi: 
 - - andre: 
.1910 - - - av naturlig gummi 
.1990 - - - ellers 
.1900 - - andre 
 
 
43.02 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: 
 - - andre: 
.1902 - - - av coyote (prærieulv) 
.1909 - - - ellers 
.1908 - - - ellers 
 
 
44.08 Plater for finéring (herunder slike fremstilt ved å skjære laminert tre), for 

kryssfinér eller liknende laminert tre eller trelast, saget i lengderetningen, 
knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset, sammenspleiset eller endeskjøtt, av 
tykkelse høyst 6 mm.  

 - av bartrær: 
.1010 - - finér med forsterkning 
.1090 - - ellers 
.1000 - av bartrær 
 - av tropiske tresorter som beskrevet i varenummernote 2 til dette kapittel: 
 - - dark red meranti(mørkerød meranti), light red meranti (lyserød meranti) og 

meranti baku: 



.3110 - - finér med forsterkning 

.3190 - - - andre 

.3100 - - dark red meranti(mørkerød meranti), light red meranti (lyserød meranti) og 
meranti baku 

 - - ellers: 
.3910 - - - finér med forsterkning 
.3990 - - - andre 
.3900 - - ellers 
 - andre: 
.9010 - - finér med forsterkning 
 - - ellers: 
.9099 - - - annen 
.9098 - - - annen 
 
 
44.10 Sponplater, «oriented strand board» (OSB) og liknende plater (f.eks. 

«waferboard») av tre eller andre treaktige materialer, også agglomererte med 
harpikser eller andre organiske bindemidler. 

 - av tre: 
 - - andre: 
.1901 - - - ubearbeidde eller ikke videre bearbeidde enn slipt 
.1902 - - - profilerte (med utfresing på en eller flere kanter), ikke videre bearbeidd 
.1904 - - - overflatebelagt med melaminimpregnert papir 
.1909  - - - ellers 
.1908 - - - ellers 
 
 
44.12 Kryssfinér, finerte plater og liknende laminert tre. 
 - ellers: 
 - - laminerte plater («blockboard», «laminboard» og «battenboard»): 
.9402 - - - ellers, med minst ett lag sponplate 
.9409 - - - andre 
.9408 - - - andre 
 - - andre: 
.9902 - - - ellers, med minst ett lag sponplate 
.9909 - - - andre 
.9908 - - - andre 
 
 
 
 



48.19 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. 

 - annen emballasje, herunder omslag for grammofonplater: 
.5010 - - ferdige omslag til sigarettpapir 
 - - ellers: 
.5091 - - - bokser og begre, sylindriske eller koniske 
.5099 - - - andre 
.5001 - - bokser og begre, sylindriske eller koniske 
.5009 - - andre 
 
 
48.20 Protokoller, regnskapsbøker, notisbøker, ordrebøker, kvitteringsblokker, 

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. 

 - blankettsett eller flerlagspapir med mellomliggende kopipapir: 
.4001 - - datalister med 2 eller flere lag papir (se også varenr. 48.11.9001) 
.4002    - - blanketter med 2 eller flere lag papir, i sammenhengende baner (se også varenr. 

48.11.9002) 
.4009 - - ellers 
.4008 - - ellers 
 
 
49.04 Noter, håndskrevne eller trykte, med eller uten illustrasjoner, også innbundne. 
.0010 - innbundne, på norsk forlag 
.0090 - ellers 
.0000 
 
 
53.11 Vevnader av andre vegetabilske tekstilfibrer; vevnader av papirgarn. 
 - vevnader av rami: 
.0010 - - ubleikede eller bleikede 
.0020 - - andre 
.0090 - ellers 
.0000 
 
 
 
 



55.12 Vevnader av syntetiske stapelfibrer, som inneholder minst 85 vektprosent 
syntetiske stapelfibrer. 

 - ellers: 
 - - andre: 
.9910 - - - flerfargede, ikke trykte 
.9990 - - - ellers 
.9900 - - andre 
 
 
55.15 Andre vevnader av syntetiske stapelfibrer. 
 - av stapelfibrer av polyester: 
 - - blandet utelukkende eller hovedsakelig med stapelfibrer av viskoserayon: 
.1110 - - - flerfargede, ikke trykte 
.1190 - - - ellers 
.1100 - - blandet utelukkende eller hovedsakelig med stapelfibrer av viskoserayon 
 - - blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår: 
.1310 - - - flerfargede, ikke trykte 
.1390 - - - ellers 
.1300 - - blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår 
 - - ellers: 
.1910 - - - flerfargede, ikke trykte 
.1990 - - - ellers 
.1900 - - ellers 
 - av stapelfibrer av akryl eller modakryl: 
 - - blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige 

filamenter: 
.2110 - - - flerfargede, ikke trykte 
.2190 - - - ellers 
.2100 - - blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter 
 - - blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår: 
.2210 - - - flerfargede, ikke trykte 
.2290 - - - ellers 
.2200 - - blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår 
 - - ellers: 
.2910 - - - flerfargede, ikke trykte 
.2990 - - - ellers 
.2900 - - ellers 
 - andre vevnader: 
 - - blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige 

filamenter: 
.9110 - - - flerfargede, ikke trykte 
.9190 - - - ellers 
.9100 - - blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter 



 - - ellers: 
.9910 - - - flerfargede, ikke trykte 
.9990 - - - ellers 
.9900 - - ellers 
 
 
56.06 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». 

 - «chainettegarn»: 
.0010 - - av syntetiske eller kunstige filamenter 
.0020 - - ellers 
 - annet: 
.0091 - - omspunnet garn som inneholder elastomergarn eller gummitråd 
.0099 - - annet 
.0000 
 
 
56.08 Knyttet nettstoff fremstilt av hyssing, snører, liner eller tau; ferdige fiskenett og 

andre ferdige nett av tekstilmaterialer. 
 - av syntetiske eller kunstige filamenter: 
 - - andre: 
.1901 - - - nettstoff av monofilamenter av polyamid 
.1902 - - - nettstoff av multifilamenter av polyamid 
.1903 - - - nettstoff av polyetylen 
.1904 - - - annet nettstoff 
.1909 - - - ellers 
.1905 - - - nettstoff 
.1908 - - - ellers 
 
 
58.06 Håndvevde bånd, unntatt varer som hører under posisjon 58.07; bånd uten veft 

som består av sammenklebte, parallellagte varptråder («bolduc»). 
 - andre vevde bånd: 
 - - av andre tekstilmaterialer: 
.3910 - - - av jute 
.3990 - - - ellers 
.3900 - - av andre tekstilmaterialer 
 
 
 
 
 



59.01 Tekstilstoff overtrukket med naturlige gummier eller stivelsesholdige stoffer, 
av det slag som brukes til fremstilling av bokpermer eller liknende; 
kalkérlerret; preparert malerlerret; «rullebook» og liknende stivet tekstilstoff av 
det slag som brukes til fremstilling av hatter. 

 - ellers: 
.9010 - - kalkérlerret 
.9090 - - annet 
.9000 - ellers 
 
 
60.01 Fløyel- og plysjstoffer, herunder stoffer med lang luv og frottéstoffer, av 

trikotasje. 
 - stoffer med uoppskåret luv: 
 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer: 
.2210 - - - av syntetiske eller kunstige filamenter 
.2290 - - - ellers 
.2200 - - av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer 
 
 
60.03 Trikoterte stoffer av bredde høyst 30 cm, unntatt de som hører under 

posisjonene 60.01 eller 60.02. 
 - av syntetiske filamenter: 
.3010 - - av filamenter 
.3020 - - av stapelfibrer 
.3000 - av syntetiske filamenter 
 - av kunstige tekstilfibrer: 
.4010 - - av filamenter 
.4020 - - av stapelfibrer 
.4000 - av kunstige tekstilfibrer 
 
 
60.05 Varpstrikkede stoffer (herunder stoffer framstilt på galonstrikkemaskiner), 

unntatt de som hører under posisjonene 60.01 – 60.04. 
 - av syntetiske tekstilfibrer: 
 - - ubleikede eller bleikede: 
.3110 - - -av filamenter 
.3120 - - - av stapelfibrer 
.3100 - - ubleikede eller bleikede 
 - - ensfargede: 
.3210 - - - av filamenter 
.3220 - - - av stapelfibrer 
.3200 - - ensfargede 
 - - flerfargede: 



.3310 - - - av filamenter 

.3320 - - - av stapelfibrer 

.3300 - - flerfargede 
 - - trykte: 
.3410 - - - av filamenter 
.3420 - - - av stapelfibrer 
.3400 - - trykte 
 - av kunstige tekstilfibrer: 
 - - ubleikede eller bleikede: 
.4110 - - - av filamenter 
.4120 - - - av stapelfibrer 
.4100 - - ubleikede eller bleikede 
 - - ensfargede: 
.4210 - - - av filamenter 
.4220 - - - av stapelfibrer 
.4200 - - ensfargede 
 - - flerfargede: 
.4310 - - - av filamenter 
.4320 - - - av stapelfibrer 
.4300 - - flerfargede 
 - - trykte: 
.4410 - - - av filamenter 
.4420 - - - av stapelfibrer 
.4400 - - trykte 
 
 
60.06 Andre stoffer av trikotasje. 

- av syntetiske tekstilfibrer: 
 - - ubleikede eller bleikede: 
.3110 - - - av filamenter 
.3120 - - - av stapelfibrer 
.3100 - - ubleikede eller bleikede 
 - - ensfargede: 
.3210 - - - av filamenter 
.3220 - - - av stapelfibrer 
.3200 - - ensfargede 
 - - flerfargede 
.3310 - - - av filamenter 
.3320 - - - av stapelfibrer 
.3300 - - flerfargede 
 - - trykte: 
.3410 - - - av filamenter 
.3420 - - - av stapelfibrer 



.3400 - - trykte 
 - av kunstige tekstilfibrer: 
 - - ubleikede eller bleikede: 
.4110 - - - av filamenter 
.4120 - - - av stapelfibrer 
.4100 - - ubleikede eller bleikede 
 - - ensfargede: 
.4210 - - - av filamenter 
.4220 - - - av stapelfibrer 
.4200 - - ensfargede 
 - - flerfargede: 
.4310 - - - av filamenter 
.4320 - - - av stapelfibrer 
.4300 - - flerfargede 
 - - trykte: 
.4410 - - av filamenter 
.4420 - - av stapelfibrer 
.4400 - - trykte 
 
 
61.12 Treningsdrakter, skidresser, badedrakter og badebukser, av trikotasje. 
 - badedrakter og badebukser for herrer eller gutter: 
 - - av syntetiske tekstilfibrer: 
.3110 - - - gjort elastiske ved hjelp av elastomergarn eller gummitråder 
.3190 - - - ellers 
.3100 - - av syntetiske tekstilfibrer 
 - - av andre tekstilmaterialer: 
.3910 - - - gjort elastiske ved hjelp av elastomergarn eller gummitråder 
.3990 - - - ellers 
.3900 - - av andre tekstilmaterialer 
 - badedrakter for damer eller piker: 
 - - av syntetiske tekstilfibrer: 
.4110 - - - gjort elastiske ved hjelp av elastomergarn eller gummitråder 
.4190 - - - ellers 
.4100 - - av syntetiske tekstilfibrer 
 - - av andre tekstilmaterialer: 
.4910 - - - gjort elastiske ved hjelp av elastomergarn eller gummitråder 
.4990 - - - ellers 
.4900 - - av andre tekstilmaterialer 
 
 
 
 



62.09 Babyklær og tilbehør dertil. 
 - av bomull: 
.2020 - - tilbehør til klær 
.2090 - - ellers 
.2080 - - ellers 
 - av syntetiske tekstilfibrer: 
.3020 - - tilbehør til klær 
.3090 - - ellers 
.3080 - - ellers 
 - av andre tekstilmaterialer: 
.9020 - - tilbehør til klær 
.9090 - - ellers 
.9080 - - ellers 
 
 
63.05 Sekker og poser, av det slag som brukes som emballasje. 
 - av bomull: 
.2010 - - av trikotasje 
.2090 - - ellers 
.2000 - av bomull 
 - av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer: 
 - - andre, av strimler av polyetylen eller polypropylen eller liknende: 
.3310 - - - av trikotasje 
.3390 - - - ellers 
.3300 - - andre, av strimler av polyetylen eller polypropylen eller liknende 
 - - andre: 
.3910 - - - av trikotasje 
.3920 - - - av fiberduk («non-wovens») 
.3990 - - - andre 
.3900 - - andre 
 - av andre tekstilmaterialer: 
.9010 - - av trikotasje 
 - - ellers: 
.9020 - - - av hamp eller papirgarn 
.9090 - - - andre 
.9000 - av andre tekstilmaterialer 
 
63.07 Andre ferdige varer, herunder snittmønstre. 
 - ellers: 
 - - ellers: 
.9040 - - - paraply- og parasolltrekk 
.9090 - - - andre 
.9080 - - ellers 



64.05 Annet fottøy. 
 - ellers: 
.9010 - - dykkerstøvler 
 - - andre: 
.9090 - - - ellers 
.9080 - - ellers 
 
 
64.06 Deler til fottøy (herunder overdeler, også om det er festet til andre såler enn 

yttersåler); løse innleggsåler, kippekapper og liknende innlegg; gamasjer, 
leggings og liknende varer samt deler dertil. 

 - overdeler og deler dertil, unntatt stive hæl- og tåkapper: 
.1010 - - nåtlinger 
.1090 - - ellers 
.1000 - overdeler og deler dertil, unntatt stive hæl- og tåkapper 
 
 
68.10 Varer av sement, betong eller kunstig stein, også armerte. 
 - andre varer: 
 - - andre: 
.9903 - - - rør med diameter høyst 500 mm 
.9904 - - - rør med diameter over 500 mm 
.9905 - - - rør 
 
 
70.13 Husholdnings- og toalettartikler, kontorutstyr, innendørs 

dekorasjonsgjenstander eller liknende, av glass (unntatt varer som hører under 
posisjon 70.10 eller 70.18). 

 - av glasskeramikk: 
.1010 - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, unntatt 

ved forming eller pressing 
.1090 - - ellers 
.1000 - av glasskeramikk 
 - drikkeglass med stett, unntatt av glasskeramikk: 
 - - av blykrystall: 
.2210 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, 

unntatt ved forming eller pressing 
.2290 - - - ellers 
.2200 - - av blykrystall 
 - - ellers: 
.2810 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, 

unntatt ved forming eller pressing 
.2890 - - - ellers 



.2800 - - ellers 
 - andre drikkeglass, unntatt av glasskeramikk: 
 - - av blyglass: 
.3310    - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, 

unntatt ved forming eller pressing 
.3390 - - - ellers 
.3300 - - av blyglass 
 - - ellers: 
.3710 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, 

unntatt ved forming eller pressing 
.3790 - - - andre 
.3700 - - ellers 
 - husholdningsartikler av glass (unntatt drikkeglass), men ikke av blykeramikk: 
 - - av blykrystall: 
.4110 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, 

unntatt ved forming eller pressing 
.4190 - - - ellers 
.4100 - - av blykrystall 
 - - ellers: 
.4910 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, 

unntatt ved forming eller pressing 
.4990 - - - ellers 
.4900 - - ellers 
 - andre varer: 
 - - av blykrystall: 
.9110    - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, 

unntatt ved forming eller pressing 
.9190 - - - ellers 
.9100 - - av blykrystall 
 - - ellers: 
.9910 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, 

unntatt ved forming eller pressing 
.9990 - - - andre 
.9900 - - ellers 
 
73.05 Andre rør (f.eks. sveisede, naglede eller falsede) med sirkelrunde tverrsnitt og 

med ytre diameter over 406,4 mm, av jern eller stål. 
 - ellers: 
.9010 - - naglede eller falsede 
 - - ellers: 
.9020 - - - med godstykkelse over 1,8 mm 
.9090 - - - andre 
.9000 - ellers 



 
 
73.17 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. 

 - av lengde under 45 mm: 
.0013 - - spiker for boltepistol (drevet med kruttpatron) 
.0014 - - kramper i stavmagasin til tre- eller bygningsindustrien 
.0019 - - ellers 
.0018 - - ellers 
 - ellers: 
.0093 - - spiker for boltepistol (drevet med kruttpatron) 
.0094 - - kramper i stavmagasin til tre- eller bygningsindustrien 
.0099 - - ellers 
.0098 - - ellers 
 
 
74.07 Stenger og profiler av kobber. 
 - av kobberlegeringer: 
 - - andre: 
.2910 - - - hule profiler 
.2990 - - - ellers 
.2900 - - andre 
 
 
82.01 Håndverktøy og håndredskaper av følgende slag; spader, skuffer, rotøkser, 

hakker, skyfler, greip, høygafler, river og raker; økser og liknende 
hoggeredskaper; beskjæresaker, alle slags; ljåer, sigder, hekksakser, 
tømmerkiler og andre håndredskaper av de slag som brukes i jord-, hage- eller 
skogbruk. 

 - andre håndredskaper av de slag som brukes i jord-, hage- eller skogbruk: 
.9001 - - ljåer og sigder 
.9002 - - høygafler og greip 
.9009 - - ellers 
.9000 - andre håndredskaper av de slag som brukes i jord-, hage- eller skogbruk 
 
87.06 Understell med motor til motorkjøretøyer som hører under posisjonene 87.01 – 

87.05. 
.0010 - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01 
 - ellers: 
.0091 - -  til busser  
.0099 - - andre 
.0001 - til busser 



.0009 - andre 
 
 
87.07 Karosserier (herunder førerhus) til motorkjøretøyer som hører under 

posisjonene 87.01 – 87.05. 
 - andre: 
.9020 - - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.02 
.9090 - - ellers 
.9080 - - ellers 
 
 
87.08 Deler og tilbehør til motorkjøretøyer som hører under posisjonene 87.01 – 87.05. 
 - andre deler og tilbehør: 
 - - kollisjonsputer («safety airbags») som fungerer med oppblåsing; deler dertil: 
.9510 - - - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01 
.9590 - - ellers 
.9500 - - kollisjonsputer («safety airbags») som fungerer med oppblåsing; deler dertil 
 
 
87.15 Barnevogner og deler dertil. 
.0003 - understell 
.0009 - deler 
.0008 - andre 
 
 
89.01 Passasjerskip, ferger, lasteskip, lektere og liknende fartøyer for transport av 

personer eller last.  
 - kjøleskip, unntatt de som hører under varenumrene 89.01.2001 eller 89.01.2002: 
.3001 - - nybygde 
.3002 - - eldre 
.3000  - kjøleskip, unntatt de som hører under varenumrene 89.01.2001 eller 89.01.2002 
 
 
95.06 Apparater og utstyr for alminnelig fysisk trening, gymnastikk, friidrett, annen 

sport (herunder bordtennis) eller utendørsspill, ikke nevnt eller innbefattet 
annet sted i dette kapittel; badebasseng og plaskebasseng. 

 - ski (til bruk på snø) og annet skiutstyr: 
 - - ski: 
.1102 - - - hoppski 
.1108 - - - andre (bl.a jetski) 
.1107 - - - andre (bl.a jetski og hoppski) 
 - baller, unntatt golfballer og bordtennisballer: 
 - - andre: 



.6901 - - - badmintonballer 

.6909 - - - ellers 

.6900 - - andre 
 
 

Forholdet til norsk rett 
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte 
endringene.  
 

Nærings- og handelspolitiske konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser. 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  
 

Direktoratets kommentarer 
Dersom noen av de foreslåtte oppdelingene har betydning for enkelte aktører og det er et 
sterkt ønske om å beholde enkelte av disse ønsker vi at høringsinstansene gjør oss spesielt 
oppmerksom på dette. Statistikk over utenrikshandelen finnes hos www.ssb.no 
(statistikkbanken).  
 
 
 
 
 
 
  
   
  

http://www.ssb.no/
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