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K A P I T T E L  6 6 

PARAPLYER, PARASOLLER, SPASERSTOKKER, SITTESTOKKER, 
SVEPER, RIDEPISKER OG DELER DERTIL

66.01 PARAPLYER OG PARASOLLER (HERUNDER STOKKPARAPLYER, HAGE-
PARASOLLER OG LIKNENDE (+).

Med unntak av paraplyer og parasoller som tydelig har karakter av leketøy eller karnevalsartikler 
(kapittel 95), omfatter denne posisjonen paraplyer og parasoller, alle slags (for eksempel paraplyer til 
bruk ved seremonier, ”paraplytelt”, stokk- og sitteparaplyer, hageparasoller og parasoller som brukes på 
friluftsrestauranter, torg og liknende), uansett hvilket materiale de ulike delene er fremstilt av (herunder 
også påsatt tilbehør og utstyr). Således kan trekket være av alle slags tekstilstoffer, plast, papir etc., og det 
kan være brodert, utstyrt med blonder, kniplinger, frynser eller pyntet på annen måte. 

Stokkparaplyer er paraplyer med et stivt futteral som gir varen utseende av spaserstokk. 

Paraplytelt består av store paraplyer som er forsynt med et rundt ”forheng” som kan festes til jorden (for 
eksempel ved hjelp av plugger som et vanlig telt eller holdt på plass ved hjelp av sandlommer på innsiden 
av ”forhenget”). 

Paraplyskaft består vanligvis av tre, bambus, plast eller metall. Håndtakene kan være av samme materiale 
som skaftet, eller de kan helt eller delvis bestå av edelt metall eller metall belagt med edelt metall, 
elfenben, horn, bein, rav, skilpaddeskall, perlemor etc., og de kan være utstyrt med edle eller halvedle 
steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte) etc. Håndtakene kan også være overtrukket med lær eller 
andre materialer, og de kan være utstyrt med dusker eller portepéer (bånd). 

Denne posisjonen omfatter ikke:

a. Futteraler til paraplyer og liknende varer, også når de foreligger sammen med, men ikke er påsatt 
varene. (Disse klassifiseres etter sin beskaffenhet.) 

b. Strandtelt som ikke har karakter av paraplyer eller paraplytelt (posisjon 63.06). 

o 
o    o 

Kommentar til underposisjon. 

Underposisjon 6601.10 (varenummer 66.01.1000) 

Med betegnelsen ”hageparasoller eller liknende” forstås parasoller som ikke er konstruert til å holdes i 
hånden, men til å festes for eksempel i bakken, til et bord eller på et stativ. Denne underposisjonen 
omfatter derfor parasoller til utendørs sittemøbler, staffelier, hagebord, bord som brukes av oppmålere etc. 
samt paraplytelt. 
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66.02 SPASERSTOKKER, SITTESTOKKER, SVEPER, RIDEPISKER OG LIKNENDE.

Bortsett fra de varer som er nevnt i unntakene nedenfor, omfatter denne posisjonen spaserstokker, sveper 
(herunder sveper som kan brukes som hundebånd), ridepisker og liknende varer, uansett materiale. 

A. Spaserstokker, sittestokker og liknende varer. 

I tillegg til vanlige spaserstokker, omfatter denne gruppe dessuten sittestokker (med håndtak som kan 
åpnes og brukes til sete), spaserstokker som er spesielt konstruert for funksjonshemmede og eldre, 
stokker som brukes av speidergutter, hyrdestaver etc. 

Under denne gruppe hører også uferdige spaserstokker av bambus og lignende gressarter eller tre som 
er dreid, bøyd eller bearbeidd på annen måte, men den omfatter ikke emner av bambus og liknende 
gressarter eller tre som brukes til fremstilling av spaserstokker, og som bare er grovt tilformet eller 
avrundet (posisjon 14.01 eller kapittel 44). Emner som kan identifiseres som uferdige håndtak er også
unntatt fra denne posisjonen (posisjon 66.03). 

Håndtak og skaft til spaserstokker etc. kan fremstilles av forskjellige materialer og kan være utstyrt 
med edelt metall eller metall belagt med edelt metall, edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske 
eller rekonstruerte). De kan også være helt eller delvis overtrukket med lær eller andre materialer. 

B. Sveper, ridepisker og liknende varer. 

Denne gruppen omfatter: 

1. Sveper, alle slags, som i alminnelighet består av skaft og piskesnert. 

2. Ridepisker som består av et skaft og i alminnelighet en kort lærløkke i stedet for piskesnert. 

* 
*    * 

Alle disse varene kan være utstyrt med portepéer (bånd) eller annet tilbehør av ethvert materiale. 

Posisjonen omfatter ikke:

a. Stokker og liknende med måleinndeling (posisjon 90.17). 

b. Krykker og krykkestokker (posisjon 90.21). 

c. Spaserstokker med skytevåpen, kårder eller liknende (kapittel 93). 

d. Varer som hører under kapittel 95 (for eksempel golfkøller, hockeykøller, skistaver, alpine isøkser). 
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66.03 DELER, UTSTYR OG TILBEHØR TIL VARER SOM HØRER UNDER POSISJON 66.01 
ELLER 66.02.

Denne posisjonen omfatter ikke deler, utstyr eller tilbehør av tekstilmateriale, og heller ikke trekk, 
dusker, stropper, futteraler eller liknende av ethvert materiale. Slike varer som foreligger sammen med, 
men ikke er påsatt paraplyer, parasoller, spaserstokker etc., klassifiseres særskilt etter materialets 
beskaffenhet (se note 2 til dette kapitlet). Med disse unntak omfatter posisjonen deler, utstyr og tilbehør 
som kan gjenkjennes som deler etc. til varer som hører under posisjon 66.01 eller 66.02. 

Disse deler etc. føres fortsatt under denne posisjonen uansett materialets beskaffenhet (herunder edelt 
metall eller metall belagt med edelt metall, eller naturlige, syntetiske eller rekonstruerte edle eller halvedle 
steiner). De omfatter: 

1. Håndtak (herunder emner som kan gjenkjennes som uferdige håndtak) etc. til paraplyer, parasoller, 
spaserstokker, sveper etc. 

2. Paraplystell, også montert på skaft, samt spiler og gafler til paraplystell. 

3. Skaft, også med håndtak etc., til paraplyer og parasoller. 

4. Skaft til sveper eller ridepisker. 

5. Løpere, dubber (til å sette på tuppen av spilene), klokker, doppsko, fjærer, ringer, kroner, innretninger 
til å stille toppen av paraplyer på skrå, spisser til doppsko, plater til sittestokker etc. 

Denne posisjonen omfatter ikke:

a. Uferdige spaserstokker (se kommentarene til posisjon 66.02). 

b. Rør og tråd av jern eller stål til spiler eller gafler, bare kuttet i lengder (kapittel 72 eller 73). 
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