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K A P I T T E L 4 2 

VARER AV LÆR; SALMAKERARBEIDER; REISEEFFEKTER, 
HÅNDVESKER OG LIKNENDE BEHOLDERE; VARER AV TARMER 

(UNNTATT AV WORMGUT)

Alminnelige bestemmelser

Dette kapitlet omfatter hovedsakelig varer av lær eller kunstlær. Posisjonene 42.01 og 42.02 omfatter 
imidlertid også visse varer som er typiske for lærvarebransjen, men som er tilvirket av andre materialer. 
Kapitlet omfatter videre visse varer av tarmer, gullslagerhinner, blærer eller sener. 

Lær 

Betegnelsen ”lær” er i dette kapitlet definert i kapittelnote 1. Med ”lær” i dette kapitlet forstås også 
semsket (oljegarvet) lær (herunder kombinasjonssemsket lær), lakklær, imitert lakklær og metallisert lær, 
dvs. produktene nevnt i posisjon 41.14.  

Visse lærvarer hører imidlertid under andre kapitler, jfr. kommentarene til de forskjellige posisjoner i 
dette kapitlet. 
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42.01 SALMAKERARBEIDER FOR ALLE SLAGS DYR (HERUNDER TREKKREIMER, 
HALSBÅND, KNEPUTER, MUNNKURVER, SALTEPPER, SALTASKER, HUNDEFRAKKER 
OG LIKNENDE), UANSETT MATERIALE.

Denne posisjonen omfatter utstyr for alle slags dyr, tilvirket av lær, kunstlær, pelsskinn, tekstiler eller 
andre materialer. 

Dette utstyr omfatter bl.a. saler og seletøy (herunder tømmer, bisler og trekkreimer) for ride-, trekk- og 
pakkdyr, kneputer og skylapper for hester, dekorerte saldekkener til sirkusdyr, munnkurver for alle slags 
dyr, halsbånd og reimer for hunder eller katter, saltepper, salputer og saltasker, hestedekkener som er 
tilskåret til dette formål, hundefrakker. 

Posisjonen omfatter ikke:

a. Utstyr og tilbehør til seletøy, for eksempel stigbøyler, munnbitt, spenner og beslag, som foreligger 
særskilt (vanligvis avsnitt XV), samt dekorasjoner, for eksempel pyntefjær til sirkusdyr (klassifiseres 
under sine respektive posisjoner). 

b. Seler for barn eller voksne (posisjonene 39.26, 42.05, 63.07 etc.). 

c. Sveper, ridepisker eller andre varer som hører under posisjon 66.02. 
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42.02 GARDEROBEKOFFERTER, HÅNDKOFFERTER, TOALETTKOFFERTER, ATTACHÉ-
KOFFERTER, 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, HANDLE-
VESKER, LOMMEBØKER, PENGEPUNGER, KARTMAPPER, SIGARETTETUIER, 
TOBAKKSPUNGER, VERKTØYVESKER, SPORTSVESKER, FLASKEFUTTERALER, 
SMYKKESKRIN, PUDDERDÅSER, ETUIER FOR BESTIKK OG LIKNENDE BEHOLD-
ERE, AV LÆR, KUNSTLÆR, PLAST (SOM PLATER, DUK ELLER FOLIER), TEKSTIL-
MATERIALE, VULKANFIBRER ELLER PAPP ELLER HELT ELLER HOVEDSAKELIG 
OVERTRUKKET MED SLIKE MATERIALER ELLER MED PAPIR. (+). 

Denne posisjonen omfatter bare varer som er spesielt nevnt i posisjonsteksten og liknende beholdere. 

Disse beholdere kan være stive eller ha et stivt innlegg eller være myke og mangle innlegg. 

Med forbehold av notene 2 og 3 til dette kapitlet, kan varer som omfattes av første del av posisjonsteksten, 
være av ethvert materiale. Med betegnelsen ”liknende beholdere” i første del av teksten forstås hatteesker, 
etuier og vesker for kameratilbehør og patroner, slirer for jakt- eller campingkniver, bærbare 
verktøykasser spesielt tilformet eller innvendig tilpasset bestemte verktøy med eller uten tilbehør, etc. 

Varer som omfattes av annen del av posisjonsteksten kan imidlertid bare bestå av de materialer som er 
nevnt i teksten, eller de må helt eller hovedsakelig være overtrukket med slike materialer eller med papir, 
(stammen kan bestå av tre, metall etc.). Betegnelsen ”lær” omfatter semsket (oljegarvet) lær (herunder 
kombinasjonssemsket lær), lakklær, imitert lakklær og metallisert lær (se note 1 til dette kapitlet). Med 
betegnelsen ”liknende beholdere” i annen del av posisjonsteksten forstås skrivemapper, penaler, 
billettvesker, etuier for sysaker, nøkkelpunger, sigaretuier, pipeetuier, etuier for verktøy og smykker, 
skoetuier, børsteetuier etc. 

Varer som hører under denne posisjonen kan ha deler av edelt metall, eller metall plettert med edelt 
metall, av natur- eller kulturperler, av edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte), 
selv om slike deler utgjør mer enn bare mindre vesentlig utstyr eller tilbehør, forutsatt at disse delene 
ikke gir varene deres vesentlige karakter. Således hører for eksempel en håndveske av lær med bøyle av 
sølv, og med spenne av onyks under denne posisjonen (se note 3.B til dette kapitlet). 

Med betegnelsen ”sportsvesker” forstås for eksempel vesker (bager) for golfkøller, gymnastikklær, tennis-
racketer, ski eller fiskeredskap. 

Begrepet ”smykkeskrin” omfatter ikke bare skrin som er spesielt laget for å oppbevare smykker, men også 
liknende beholdere (i forskjellige størrelser) med lokk, også med hengsler eller festeanordninger, spesielt 
tilformet eller utstyrt for å inneholde ett eller flere smykker. Beholderne er vanligvis fôret med tekstil-
materiale, og av det slag som smykkevarer blir fremvist og solgt i, og som er egnet for langsiktig bruk. 

Uttrykket ”isolerte vesker (bager) for mat eller drikke” omfatter isolerte vesker og bager som er egnet til 
gjentatt bruk, og som anvendes til å opprettholde temperaturen på mat og drikke under transport eller 
midlertidig lagring.  

Posisjonen omfatter ikke:

a. Bæreposer, herunder vesker eller bager som består av to ytre lag av plast som omslutter et indre lag av 
skumplast, uegnet til langtidsbruk. Slike produkter er beskrevet i note 3.A.a til dette kapitlet (posisjon 
39.23). 

b. Varer av flettematerialer (posisjon 46.02). 
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c. Varer som ikke likner de som er oppregnet i posisjonsteksten, selv om de kan ha karakter av beholdere, 
for eksempel bokpermer, smussomslag, dokumentomslag (også til kartoteker), skriveunderlag, foto-
rammer, esker til sukkertøy, tobakkskrukker, askebegre, lommelerker av keramikk, glass etc., og som 
er helt eller hovedsakelig overtrukket med lær, plastfolie etc. Slike varer hører under posisjon 42.05
hvis de er fremstilt av (eller overtrukket med) lær eller kunstlær, og under andre kapitler hvis de er 
fremstilt av (eller overtrukket med) andre materialer. 

d. Ferdige nett (posisjon 56.08). 

e. Andre smykkevarer (bijouterivarer) (posisjon 71.17). 

f. Verktøyesker- eller kasser, ikke spesielt tilformet eller innvendig utstyrt for å inneholde bestemte 
verktøy med eller uten tilbehør (i alminnelighet posisjon 39.26 eller 73.26). 

g. Slirer og skjeder til kårder, sabler, bajonetter og huggerter eller liknende våpen (posisjon 93.07). 

h. Varer som hører under kapittel 95 (for eksempel leketøy, spill, sportsartikler). 

o 
o    o 

Kommentar til underposisjoner 

Underposisjonene 4202.11, 4202.21, 4202.31 og 4202.91 (varenumrene 42.02.1101 – 42.02.1109, 
42.02.2100, 42.02.3100, 42.02.9101 og 42.02.9109) 

Med betegnelsen ”med ytterside av lær” i disse underposisjonene forstås lær belagt med et tynt lag av 
plast eller syntetisk gummi som er usynlig med det blotte øyet (vanligvis med en tykkelse mindre enn 0,15 
mm), som skal beskytte læroverflaten, uten at det tas hensyn til farge- eller glansforandring.  

Underposisjonene 4202.31, 4202.32 og 4202.39 (varenumrene 42.02.3100, 42.02.3200 og 42.02.3900) 

Disse underposisjonene omfatter varer av det slag som vanligvis bæres i lommen eller håndvesken. De 
omfatter brilleetuier, lommebøker (seddelpunger), portemoneer, nøkkelpunger, sigarett- og sigaretuier, 
pipefutteraler og tobakkspunger. 



42

42-5

42.03 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, AV LÆR ELLER KUNSTLÆR (+).

Denne posisjonen omfatter alle slags klær og tilbehør til klær (med de unntak som er nevnt nedenfor) av 
lær eller kunstlær. Posisjonen omfatter for eksempel jakker, frakker, hansker, vanter og votter (herunder 
sportshansker og beskyttelseshansker), forklær, ermer og andre beskyttelsesklær, seler, belter, bandolærer, 
slips og håndleddsreimer 

Posisjonen omfatter også tilskjærte lærstrimler som er spisset i den ene enden og gjenkjennelige som halv-
fabrikata for fremstilling av belter. 

Hansker, vanter og votter av både lær og pelsskinn eller av både lær og kunstig pelsskinn, klassifiseres 
alltid under denne posisjonen. 

Med unntak av hansker, vanter og votter hører klær og tilbehør til klær av lær eller kunstlær som er fôret 
med pelsskinn eller kunstig pelsskinn, eller som utvendig er forsynt med pelsskinn eller kunstig pelsskinn 
i et omfang som er mer enn bare besetning, under posisjon 43.03 eller 43.04. 

Varer hører fortsatt under denne posisjonen selv om de inneholder elektriske varmeelementer. 

Varer som hører under denne posisjonen kan ha deler av edelt metall, eller metall plettert med edelt 
metall, av natur- eller kulturperler, av edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte), 
selv om slike deler utgjør mer enn mindre vesentlig utstyr eller tilbehør, forutsatt at disse delene ikke gir 
varene deres vesentlige karakter. Således hører for eksempel et belte av lær med en spenne av gull under 
denne posisjonen (se note 3.B til dette kapitlet). 

Posisjonen omfatter heller ikke:

a. Klær og tilbehør til klær, fremstilt av garvet skinn som er dekket med hår eller ull, særlig lamme- eller 
saueskinn (kapittel 43). 

b. Klær av tekstilmaterialer, forsterket med lær (kapittel 61 eller 62). 

c. Varer som hører under kapittel 64 (for eksempel fottøy og deler til fottøy). 

d. Hodeplagg eller deler dertil som hører under kapittel 65. 

e. Mansjettknapper, armbånd eller andre smykkevarer (bijouterivarer) (posisjon 71.17). 

f. Urarmbånd (posisjon 91.13). 

g. Varer som hører under kapittel 95 (for eksempel sportsartikler som leggbeskyttere for cricket, hockey 
etc. eller annet beskyttelsesutstyr for sport, for eksempel ”brystlær” og masker som brukes under 
fekting). (Sportsklær og sportshansker, -vanter og -votter av lær klassifiseres imidlertid under denne 
posisjonen.) 

h. Knapper, trykknapper og liknende, knappeformer og andre deler til disse varer, knappeemner 
(posisjon 96.06). 

o 
o    o 
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Kommentar til underposisjon 

Underposisjon 4203.21 (varenummer 42.03.2100) 

Med betegnelsen ”hansker, vanter og votter, spesiallaget for sportsbruk” forstås hansker, vanter og votter, 
som selges én og én eller som par, og som har en funksjonell utforming som gjør dem særlig egnet til 
sportsbruk (for eksempel ishockeyhansker som beskytter hendene og gjør det lettere å holde kølla, samt 
boksehansker). 

42.04 (Utgått) 
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42.05 ANDRE VARER AV LÆR ELLER KUNSTLÆR.

Denne posisjonen omfatter varer av lær eller kunstlær som ikke hører under noen av de foregående 
posisjonene i dette kapitlet eller under andre kapitler i tolltariffen. 

Posisjonen omfatter følgende varer av det slag som brukes i maskiner eller mekaniske apparater eller til 
andre tekniske formål: 

1. Transport- eller drivreimer for maskiner (herunder flettede reimer) av ethvert tverrsnitt, enten de er 
laget til ferdige reimer eller i lengder. Flate reimer er sammensatt av remser av utsøkt lær som er skjøtt 
og limt sammen. Runde reimer blir vanligvis satt sammen av smale remser som rulles sammen på langs 
og limes. Bøtter for paternosterverk er også omfattet.  

Transport- og drivreimer som foreligger sammen med den maskin eller det apparat som de er bestemt 
for, klassifiseres under samme posisjon som maskinen eller apparatet (for eksempel avsnitt XVI), selv 
om de ikke er monterte. 

2. Slagreimer, vevskytteldrivere, lærreimer til kardeduk (kardeduk med nåler hører under posisjon 
84.48.), skaftreimer og andre lærvarer for tekstilmaskiner; tannhjul, pakninger, underlagsskiver, 
ventilskiver, pumpe- eller presslær, valseoverdrag for trykkeripresser og perforert lær for 
sorteringsmaskiner; råhudshammere; membraner til gassmålere og andre deler av lær til instrumenter 
og apparater som hører under kapittel 90; rør og slanger av lær. 

Den omfatter også følgende varer: 

Merkelappholdere til reiseeffekter; barberreimer; støvellisser; bærehåndtak; hjørneforsterkere (til 
garderobekofferter, håndkofferter etc.); ustoppede puffer (stoppede puffer hører under posisjon 94.04); 
reimer til alminnelig bruk (unntatt de som hører under posisjon 42.01); seler for barn eller voksne; lær-
render i lengder (for sko); lærtepper (unntatt saltepper som hører under posisjon 42.01); smussomslag til 
bøker; skriveunderlag; vannflasker av lær eller geiteskinn og andre beholdere (herunder slike som helt 
eller hovedsakelig er overtrukket med lær eller kunstlær) som ikke likner de som er spesielt nevnt i
posisjon 42.02; deler til seler; spenner og liknende som er overtrukket med lær; futteraler, dusker og 
liknende til paraplyer, parasoller og spaserstokker; portepéer; semsket lær med sagtakkede kanter eller 
som er sammensydd (semsket lær som derimot ikke er skåret til bestemte stykker eller uten sagtakkede 
kanter, for eksempel til bruk som støvekluter, klassifiseres i posisjon 41.14); neglepolerere overtrukket 
med semsket lær; stykker tilskåret i bestemt form til fremstilling av varer av lær eller kunstlær (for 
eksempel klær), ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 

Posisjonen omfatter heller ikke:

a. Deler til fottøy som hører under kapittel 64. 

b. Sveper, ridepisker eller andre varer som hører under posisjon 66.02. 

c. Kunstige blomster, lauvverk eller frukter samt deler derav (posisjon 67.02). 

d. Mansjettknapper, armbånd eller andre smykkevarer (bijouterivarer) (posisjon 71.17). 

e. Varer som hører under kapittel 94 (for eksempel møbler, deler til møbler, lamper og belysningsutstyr). 

f. Varer som hører under kapittel 95 (for eksempel leketøy, spill, sportsartikler). 

g. Knapper, trykknapper etc. som hører under posisjon 96.06. 
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42.06 VARER AV TARMER (UNNTATT AV WORMGUT), GULLSLAGERHINNER, BLÆRER 
ELLER SENER.

Denne posisjonen omfatter: 

1. Katgut som er fremstilt ved å tvinne strimler av rensede og tørkede tarmer, særlig sauetarmer. Katgut 
brukes hovedsakelig i produksjon av racketer, fiskeutstyr og maskindeler. 

Posisjonen omfatter imidlertid ikke steril, kirurgisk katgut eller liknende sterile suturmaterialer 
(posisjon 30.06) eller tarmer som er pakket eller preparert som strenger til musikkinstrumenter 
(posisjon 92.09). 

2. Gullslagerhinner i kvadratiske eller rektangulære stykker eller skåret til andre former samt andre varer 
av gullslagerhinner. (Gullslagerhinner er preparerte blindtarmer fra sauer eller andre drøvtyggende 
dyr.) 

3. Varer laget av blærer, for eksempel tobakkspunger; maskindrivreimer, syreimer til maskindrivreimer 
etc. som er fremstilt av sener. Kunsttarmer som er fremstilt ved å lime sammen splittede naturlige 
tarmer hører også under denne posisjonen.


