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KAPITTEL 52
BOMULL
Alminnelige bestemmelser
Foruten de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet, se også de alminnelige bestemmelser til
avsnitt XI.
Dette kapitlet omfatter i alminnelighet bomullsfibrer på de forskjellige bearbeidingstrinn fra råstoff til
vevnader, herunder blandede tekstilvarer som klassifiseres som bomull.

52.01 BOMULL, IKKE KARDET ELLER KJEMMET.
Frøene som ligger i kapselen (frukten) på bomullsplanten (Gossypium), er dekket med bomullsfibrer.
Disse består hovedsakelig av cellulose og er dekket med et voksliknende stoff. De har en glatt overflate,
og den naturlige fargen er hvit eller gulaktig, men kan også være brun- eller rødaktig. Bomullsfibrene blir
høstet når den modne kapsel er mer eller mindre åpen, og blir i alminnelighet fjernet fra kapslene mens
disse sitter på planten. Frøene som følger med bomullsfibrene, må fjernes ved en etterfølgende mekanisk
prosess som kalles egrenering.
Denne posisjonen omfatter ukardede og ukjemmede bomullsfibrer i innhøstingstilstand eller bare atskilt
fra frøene ved egrenering (hvor rester av kapsel, blad og jordaktige forurensninger fremdeles er til stede).
Posisjonen omfatter også bomullsfibrer (unntatt linters og avfall) som er renset, bleiket, farget eller gjort
absorberende.
I internasjonal handel forekommer ubearbeidd bomull (råbomull) nesten utelukkende som egrenert bomull
som vanligvis er sterkt sammenpresset i baller. Bomull som er renset i åpnings- eller slagmaskiner, forekommer i løse, brede og endeløse plater.
Bomull-linters hører under posisjon 14.04. Fibrene som hører under denne posisjonen, måler i
alminnelighet fra 1 til 5 cm, og kan derfor lett skjelnes fra bomull-linters hvis fibrer som oftest er under 5
mm lange.
Posisjonen omfatter heller ikke:
a. Vatt (posisjon 30.05 eller 56.01).
b. Avfall av bomull (posisjon 52.02).
c. Bomull, kardet eller kjemmet (posisjon 52.03).
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52.02 AVFALL AV BOMULL (HERUNDER GARNAVFALL OG OPPREVNE FILLER).
Denne posisjonen omfatter i alminnelighet avfall av bomull som dannes under bearbeiding før spinning
eller under spinning, veving, strikking etc, eller ved oppriving av bomullsvarer.
Posisjonen omfatter derfor:
Avfall fra kjemming; avfall fra kardebeslag eller kjemmemaskin; avkuttede fibrer fra strekkprosessen;
avfall av forgarn og lunter; avfall fra karding; sammenfiltret garn og annet garnavfall; garn og fibrer fra
opprevne filler.
Dette avfall kan være tilsmusset av fettaktige stoffer, støv og andre forurensninger, men kan også være
renset, bleiket eller farget. Det kan brukes til spinning eller til andre formål.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Bomull-linters (posisjon 14.04).
b. Vatt (posisjon 30.05 eller 56.01).
c. Avfall av bomull, kardet eller kjemmet (posisjon 52.03).
d. Fnugg, støv og nupping av tekstilmaterialer (posisjon 56.01).
e. Nye eller brukte filler og annet tekstilavfall (posisjon 63.10).
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52.03 BOMULL, KARDET ELLER KJEMMET.
Denne posisjonen omfatter bomull (herunder opprevne filler og annet avfall av bomull) som er kardet
eller kjemmet, og som også kan være videre behandlet før spinningen.
Hensikten med kardingen er i første rekke å ordne eller greie ut fibrene, legge dem mer eller mindre
parallelle og i størst mulig grad fjerne forurensninger som fremdeles måtte være til stede. På kardemaskinen fordeles fibrene til et jevnt, bredt flor som til slutt samles i en lunte (bånd). Disse luntene kan
kjemmes før de omdannes til forgarn.
Ved kjemmingen, som hovedsakelig anvendes ved spinning av lange bomullsfibrer, fjernes de siste rester
av forurensninger. Korte fibrer blir skilt ut som kamavfall, og bare de lange fibrene som ligger parallelle,
blir tilbake.
Lunter, også kjemmede, gjennomgår en rekke dublerings- og strekkprosesser på strekk- og forspinnemaskiner, hvor lunten endelig omdannes til forgarn. Det gjøres oppmerksom på at forgarn kan ha nesten
samme tverrmål som enkelt garn som hører under posisjon 52.05 eller 52.06, og kan dessuten være lett
snodd, men da det ennå ikke er spunnet, kan det ikke anses som garn og blir å føre under denne
posisjonen.
Lunter blir i alminnelighet viklet opp på spoler, og forgarn blir vanligvis lagt opp på store bobiner. Flor
blir som regel rullet opp på ruller av tre.
Varer under denne posisjonen kan være bleiket eller farget.
Kardet bomull i lunter som brukes av frisører (også kalt frisørvatt), føres under denne posisjonen.
Bomullsvatt hører under posisjon 56.01 eller, hvis den er impregnert eller belagt med farmasøytiske
stoffer eller foreligger i detaljpakninger til medisinsk eller kirurgisk bruk, under posisjon 30.05.
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52.04 SYTRÅD AV BOMULL, OGSÅ I DETALJOPPLEGGING.
Denne posisjonen omfatter sytråd av bomull i de former og på de vilkår som er beskrevet i punkt I.B.4 i
de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI.
Hvis slik tråd imidlertid kan defineres som hyssing etc. er den unntatt (posisjon 56.07)(se punkt I.B.2 i
de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI).
Sytråd føres under denne posisjonen også om den foreligger i detaljopplegging eller er bearbeidd som
angitt under punkt I.B.1 i de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI.
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52.05 GARN AV BOMULL (UNNTATT SYTRÅD), SOM INNEHOLDER MINST 85 VEKTPROSENT BOMULL, IKKE I DETALJOPPLEGGING.
Denne posisjonen omfatter garn av bomull (unntatt sytråd), enkelt eller flerlagt (tvunnet), fremstilt ved
spinning av forgarn som hører under posisjon 52.03, forutsatt at det inneholder minst 85 vektprosent
bomull.
Slikt garn føres imidlertid ikke under denne posisjonen hvis det kan defineres som hyssing, snører, liner
etc. (posisjon 56.07) eller er i detaljopplegging (se punktene I.B.2 og 3 i de alminnelige bestemmelser til
avsnitt XI).
Garn føres under denne posisjonen også når det er bearbeidd som angitt under punkt I.B.1 i de
alminnelige bestemmelser til avsnitt XI.
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52.06 GARN AV BOMULL (UNNTATT SYTRÅD), SOM INNEHOLDER MINDRE ENN
85 VEKTPROSENT BOMULL, IKKE I DETALJOPPLEGGING.
Kommentarene under posisjon 52.05 gjelder også, med nødvendige tillempninger, for garn som hører
under denne posisjonen.
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52.07 GARN AV BOMULL (UNNTATT SYTRÅD), I DETALJOPPLEGGING.
Denne posisjonen omfatter garn av bomull (unntatt sytråd) i detaljopplegging, dvs. i den form og på de
vilkår som er beskrevet under punkt I.B.3 i de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI.
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52.08 VEVNADER AV BOMULL, SOM INNEHOLDER MINST 85 VEKTPROSENT BOMULL,
MED VEKT HØYST 200 GRAM PR. M2.
Denne posisjonen omfatter vevnader (som definert under punkt I.C i de alminnelige bestemmelser til
avsnitt XI) som veier høyst 200 gram pr. m² og inneholder minst 85 vektprosent bomull.
Bomullsstoffer fremstilles i mange forskjellige kvaliteter og brukes etter beskaffenheten til klær, dekketøy, laken, håndklær og liknende, sengetepper, gardiner og andre utstyrsvarer, etc.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Bind impregnert eller belagt med farmasøytiske stoffer eller i detaljpakninger (posisjon 30.05).
b. Vevnader som hører under posisjon 58.01.
c. Håndklefrotté og liknende frottévevnader (posisjon 58.02).
d. Slyngvevnader (posisjon 58.03).
e. Vevnader til teknisk bruk som hører under posisjon 59.11.
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52.09 VEVNADER AV BOMULL, SOM INNEHOLDER MINST 85 VEKTPROSENT BOMULL,
MED VEKT OVER 200 GRAM PR. M2.
Kommentarene under posisjon 52.08 gjelder også, med nødvendige tillempninger, for varer som hører
under denne posisjonen.
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52.10 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.
Denne posisjonen omfatter vevnader som definert under punkt I C i de alminnelige bestemmelser til
avsnitt XI.
Posisjonen omfatter disse stoffer forutsatt at de klassifiseres som bomullsstoffer i henhold til note 2 til
avsnitt XI (se også punkt I A i de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI), og dessuten svarer til følgende
beskrivelse:
a. Inneholder mindre enn 85 vektprosent bomull.
b. Er blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige tekstilfibrer.
c. Veier høyst 200 gram pr. m².
Ved beregning av vektforholdet skal den samlede vekt av syntetiske og/eller kunstige tekstilfibrer
benyttes uten å skjelne mellom filamenter og stapelfibrer.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Bind impregnert eller belagt med farmasøytiske stoffer eller i detaljpakninger (posisjon 30.05).
b. Vevnader som hører under posisjon 58.01.
c. Håndklefrotté og liknende frottévevnader (posisjon 58.02).
d. Slyngvevnader (posisjon 58.03).
e. Vevnader til teknisk bruk som hører under posisjon 59.11.
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52.11 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.
Kommentarene under posisjon 52.10 gjelder også, med nødvendige tillempninger, for varer som hører
under denne posisjonen.
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52.12 ANDRE VEVNADER AV BOMULL.
Denne posisjonen omfatter vevnader (som definert under punkt I.C i de alminnelige bestemmelser til
avsnitt XI) fremstilt av bomullsgarn. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at posisjonen bare omfatter
blandede vevnader, unntatt de som hører under noen av de foregående posisjoner i dette kapitlet, eller
som er nevnt eller innbefattet i annen del av avsnitt XI (vanligvis kapittel 58 eller 59).
Bind impregnert eller belagt med farmasøytiske stoffer eller i detaljpakninger er unntatt (posisjon
30.05).
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