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KAPITTEL 46
VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE
FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER
Alminnelige bestemmelser
Dette kapitlet omfatter (foruten varer av luffa) halvfabrikater (posisjon 46.01) og visse ferdigvarer
(posisjonene 46.01 og 46.02) som er fremstilt ved fletting, veving eller liknende av visse materialer,
særlig:
1. Strå, halm, vidjer, bambus, siv, rotting, rør, trespon (dvs. tre i tynne strimler), tretråd, strimler av andre
vegetabilske materialer (f.eks. av bark, smale blad og raffia eller strimler som er skåret av bredere blad,
f.eks. banan- eller palmeblad), forutsatt at de er i en tilstand eller form som er egnet til fletting, snoing
eller liknende fremstillingsmåter.
2. Uspunne, naturlige tekstilfibrer.
3. Monofilamenter, strimler og liknende av plast som hører under kapittel 39 (men ikke monofilamenter
med største tverrmål høyst 1 mm, og heller ikke strimler eller liknende med en synlig bredde høyst
5 mm, av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer som hører under kapittel 54).
4. Papirstrimler (herunder plastbelagt papir).
5. Visse materialer som består av en tekstilkjerne (uspunne fibrer, fletninger etc.), omviklet eller belagt
med plaststrimler eller overtrukket med et tykt lag av plast slik at kjernen ikke lenger gir varen dens
karakter.
Noen av disse materialer, spesielt de vegetabilske produkter, kan være bearbeidde (f.eks. ved spalting,
trekking, skrelling etc., eller ved impregnering med voks, glyserol etc.) for å gjøre dem mer egnet til
fletting, snoing eller liknende fremstillingsmåter.
Følgende materialer anses ikke som flettematerialer, og varer av disse materialer er derfor unntatt fra
kapitlet:
a. Tagl (posisjon 05.11 eller avsnitt XI).
b. Monofilamenter med største tverrmål høyst 1 mm eller strimler og flattrykte rør (herunder strimler og
flattrykte rør brettet i lengderetningen), også sammentrykte eller tvunnet (kunstig strå og liknende), av
syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer, forutsatt at den synlige bredde (dvs. i brettet, flattrykt,
sammentrykt eller tvunnet stand) er høyst 5 mm (avsnitt XI).
c. Forgarn av tekstilmateriale (unntatt når det er helt plastbelagt som beskrevet i punkt 5 ovenfor)
(avsnitt XI).
d. Tekstilgarn som er impregnert, belagt, overtrukket eller omsluttet med plast (avsnitt XI).
e. Strimler av lær eller kunstlær (vanligvis kapittel 41 eller 42), filt eller fiberduk (”non-wovens”)
(avsnitt XI) eller menneskehår (kapittel 5, 59, 65 eller 67).
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I tillegg omfatter dette kapitlet ikke:
a. Salmakerarbeider (posisjon 42.01).
b. Varer av bambus, som hører under kapittel 44.
c. Tapeter som hører under posisjon 48.14.
d. Hyssing, snører, liner og tau, også flettede eller av uspunne fibrer (posisjon 56.07).
e. Bånd uten veft som består av sammenklebte, parallellagte varptråder (”bolduc”) (posisjon 58.06).
f. Fottøy eller deler dertil som hører under kapittel 64.
g. Hodeplagg eller deler dertil, herunder hatteemner, som hører under kapittel 65.
h. Sveper (posisjon 66.02).
ij. Kunstige blomster (posisjon 67.02).
k. Kjøretøyer og karosserier av kurvmakerarbeider (kapittel 87).
l. Varer som hører under kapittel 94 (f.eks. møbler, lamper og belysningsutstyr).
m. Varer som hører under kapittel 95 (f.eks. leketøy, spill, sportsartikler).
n. Koster, børster, pensler og liknende (posisjon 96.03) eller modellfigurer, utstillingsfigurer etc.
(posisjon 96.18).
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46.01 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).
A. Fletninger og liknende produkter av flettematerialer, også sammenføyde til bånd.
Denne gruppen omfatter:
1. Fletninger. Disse varer, som ikke har varp eller veft, består av kordeler av flettematerialer flettet
sammen i lengderetningen for hånd eller med maskin. Ved å variere typen, fargen, tykkelsen og
antallet av kordeler samt fletningsmåten, kan det oppnås forskjellige dekorative effekter.
Fletninger av dette slag kan være lagt ved siden av hverandre og sammenføyd til bredere bånd ved
hjelp av søm etc.
2. Produkter som likner fletninger. Disse har samme eller liknende anvendelse som fletninger, men
er fremstilt på annen måte enn ved fletting. De er i likhet med fletninger fremstilt av flettematerialer
og formet til strimler etc. De omfatter:
a. Produkter fremstilt ved at to eller flere kordeler er tvunnet sammen eller sammenføyd på annen
måte (unntatt dekorative motiver som hører under posisjon 46.02).
b. Produkter (f.eks. slike som i handelen er kjent som ”China cord”) som består av en slags snor
fremstilt av ikke-defibrerte, vegetabilske materialer som bare er samlet ved tvinning.
De varer som er nevnt ovenfor blir hovedsakelig brukt til fremstilling av hatter, men også til
fremstilling av visse møbler, sko, matter, kurver og liknende.
Varer som hører under denne posisjonen kan inneholde spunnet tekstilgarn som først og fremst tjener
til sammenføyning eller forsterkning, og som dessuten kan ha dekorativ effekt.
B. 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).
Varer som hører under denne gruppen er fremstilt enten direkte av flettematerialer som definert i de
alminnelige bestemmelser til dette kapitlet, eller av fletninger og liknende produkter av flettematerialer
som beskrevet under gruppe A ovenfor.
De som er fremstilt direkte av flettematerialer er enten formet som kordeler som er vevet sammen,
vanligvis på samme måte som vevnader med varp og veft, eller de kan være fremstilt av parallelle
kordeler plassert side om side, i form av plater som holdes på plass ved hjelp av tverrgående bindetråder eller kordeler.
De vevde varene kan bestå helt av flettematerialer eller ha varp av flettematerialer og veft av tekstilgarn eller omvendt, forutsatt at tekstilgarnets eneste oppgave er å holde flettematerialene sammen
(bortsett fra å gi tilfeldige innslag av fargeeffekter).
På samme måte kan bindetrådene i varer med parallelt sammenbundne kordeler, bestå av flettemateriale, tekstilgarn eller et annet materiale.
Liknende binde- eller vevemetoder anvendes også til fremstilling av varer i form av plater fremstilt av
fletninger og liknende produkter av flettematerialer som beskrevet under gruppe A ovenfor.
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Varer som hører under denne gruppen kan være forsterket med, fôret med eller forsynt med underlag
av tekstilstoff eller papir. Gruppen omfatter:
1. Halvfabrikater, f.eks. vevnader av raffia, rotting og liknende, samt finere produkter i form av
strimler eller bånd som brukes av modister, møbeltapetserere etc.
2. Visse ferdigvarer, f.eks.:
a. Matter (golvmatter etc.), herunder særlig de såkalte kinesiske eller indiske matter (også i andre
former enn rektangulære), fremstilt ved veving eller sammenbinding av parallellagte kordeler av
flettematerialer, (eller fletninger og liknende produkter av flettematerialer) med andre flettematerialer, hyssing, snorer etc.
b. Grove matter, f.eks. stråmatter til bruk i gartnerier.
c. Skjermbrett eller paneler, f.eks. av pil eller vidje; bygningspaneler av flettematerialer eller
fletninger og liknende produkter av flettematerialer (halm, siv etc.) som er parallellagte, presset
og bundet sammen i regelmessige mellomrom med tråd av uedelt metall. Disse bygningspaneler
eller plater kan være belagt på alle kanter med kraftpapp.
Unntatt fra denne posisjonen er matter av kokosfibrer, sisalfibrer eller liknende med underlag av
tauverk eller tekstilvevnad (kapittel 57).
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46.02 KURVMAKERARBEIDER OG ANDRE VARER FREMSTILT DIREKTE AV FLETTEMATERIALER ELLER AV VARER SOM HØRER UNDER POSISJON 46.01; VARER AV
LUFFA.
Med de unntak som er spesielt nevnt i de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet, omfatter denne
posisjonen:
a. Varer fremstilt direkte av flettematerialer.
b. Varer fremstilt av allerede sammensatte produkter som hører under posisjon 46.01, dvs. av fletninger
eller liknende produkter eller av produkter som er parallellagte, eller vevde i form av plater.
Posisjonen omfatter imidlertid ikke ferdige varer som hører under posisjon 46.01, dvs. flettematerialer, fletninger og liknende produkter av flettematerialer, som har fått karakter av ferdige varer
ved at er parallellagte eller vevde, i form av plater (f.eks. matter eller skjermbrett): se kommentarene til
posisjon 46.01, punkt B 2.
c. Varer av luffa (hansker, støtputer etc.), med eller uten fôr.
Slike varer omfatter bl.a.:
1. Kurver, bærekurver (til å ha på ryggen), store pakk-kurver og alle slags beholdere av kurvmakerarbeider, også forsynt med ruller eller trinser, herunder fiskekurver og fruktkurver.
2. Liknende kurver eller esker av flettet trespon. Sponkurver som ikke er flettet er unntatt
(posisjon 44.15).
3. Reisevesker og kofferter.
4. Håndvesker, shoppingvesker og liknende.
5. Hummerteiner og liknende varer; fuglebur og bikuber.
6. Brett, flaskeholdere, teppebankere, bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler.
7. Motiver til bruk for modister og andre dekorasjonsgjenstander, unntatt de som hører under
posisjon 67.02.
8. Flaskehylser av strå. Disse varer er oftest i form av hule kjegler av grove strå eller liknende materialer
som er lagt ujevnt ved siden av hverandre og bundet sammen ved hjelp av garn eller snorer.
9. Matter fremstilt ved sammenføyning av lange fletninger til firkanter, sirkler etc. og bundet sammen
ved hjelp av hyssing.
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