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KAPITTEL 83
FORSKJELLIGE VARER AV UEDELT METALL
Alminnelige bestemmelser
Mens varer under kapitlene 73 til 76 og 78 til 81 klassifiseres etter det metall som varen består av,
omfatter dette kapitlet, i likhet med kapittel 82, en rekke spesielle varer uansett hvilket uedelt metall
de består av.
I alminnelighet skal deler av uedelt metall klassifiseres sammen med varene de tilhører (se note 1 til
dette kapitlet). Kapitlet omfatter imidlertid ikke fjærer (selv om de er spesielle låsfjærer), kjeder,
kabler, muttere, bolter, skruer eller spiker. Disse varer føres under sine respektive posisjoner i
kapitlene 73 til 76 og 78 til 81 (se note 2 til avsnitt XV og note 1 til dette kapitlet).
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83.01 HENGELÅSER OG LÅSER (NØKKELLÅSER, KOMBINASJONSLÅSER ELLER
ELEKTRISKE LÅSER), AV UEDELT METALL; BØYLER OG RAMMER MED LÅS,
AV UEDELT METALL; NØKLER TIL OVENNEVNTE VARER, AV UEDELT
METALL (+).
Denne posisjonen omfatter lukkemekanismer som låses med nøkkel (for eksempel låser av sylinder-,
rigel- eller tilholdertypen) eller åpnes og lukkes ved kombinasjon av bokstaver eller tall
(kombinasjonslåser).
Den omfatter også elektriske låser (for eksempel til gatedører i leiegårder eller for dører til heiser).
Disse låsene kan betjenes for eksempel ved innsetting av magnetkort, ved å avgi en datakode på et
elektronisk tastatur eller ved hjelp av radiosignaler.
Posisjonen omfatter derfor blant annet:
A. Hengelåser, alle slags, til dører, kofferter, kister, vesker, sykler etc., herunder hasper som kan låses
med nøkkel.
B. Låser til dører og porter, postkasser, safer, skuffer, skrin, møbler, pianoer, kofferter, håndvesker,
dokumentmapper etc.; til automobiler, jernbanevogner, sporveger etc.; til heiser, vinduslemmer,
skyvedører etc.
C. Bøyler og rammer med lås.
Posisjonen omfatter også:
1. Deler av uedelt metall til varer som nevnt foran, når de tydelig er gjenkjennelige som slike deler
(for eksempel låskasser, bolter, skjold, tilholdere, plater, knaster, festeplater, mekanismer og
sylindrer).
2. Nøkler av uedelt metall til ovennevnte låser, også uferdige (herunder råstøpte, smidde eller
stansede emner).
Posisjonen omfatter også spesielle nøkler for jernbanekupeer, dirker etc.
Posisjonen omfatter imidlertid ikke enkle smekklåser eller skåter etc. (posisjon 83.02), eller knepplåser (uten nøkkel eller kombinasjonslås) til håndvesker, attachékofferter etc. (posisjon 83.08).
o
o

o

Kommentar til underposisjon.
Underposisjon 8301.30 (varenummer 83.01.3000)
Denne underposisjon omfatter ikke bare låser for boligmøbler, men også for kontormøbler.
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83.02 BESLAG OG LIKNENDE VARER, AV UEDELT METALL, TIL MØBLER, DØRER,
TRAPPER, VINDUER, RULLEGARDINER, KAROSSERIER, SALMAKERARBEIDER, KOFFERTER, KISTER, SKRIN ELLER LIKNENDE; KNAGGREKKER,
KNAGGER, KNEKTER OG LIKNENDE UTSTYR, AV UEDELT METALL; TRINSER
MED FESTEINNRETNINGER AV UEDELT METALL; AUTOMATISKE DØRLUKKERE AV UEDELT METALL.
Denne posisjonen omfatter beslag og liknende varer som er egnet til alminnelig bruk, av en slik art
som vesentlig brukes på møbler, dører, vinduer, karosserier etc. De føres fortsatt under denne
posisjonen selv om de er bestemt til spesiell bruk (for eksempel dørhåndtak og hengsler til biler).
Posisjonen omfatter imidlertid ikke varer som utgjør en vesentlig del av andre varer, for eksempel
vindusrammer, svingmekanismer til dreibare stoler etc.
Posisjonen omfatter:
A. Hengsler, alle slags (for eksempel kanthengsler, avhektbare hengsler, vinkelhengsler og stabelhengsler).
B. Trinser, som definert i note 2 til dette kapitlet.
For å kunne føres trinser under denne posisjonen, må de ha beslag av uedelt metall, men hjulene
kan være av ethvert materiale (unntatt edelt metall).
Når det dreier seg om trinser med pneumatiske ytterringer, skal diameteren av trinsen måles med
ytterringen pumpet opp til normalt trykk.
Påsatte eiker påvirker ikke klassifiseringen av trinser under denne posisjonen.
Trinser som ikke oppfyller bestemmelsene i posisjonsteksten eller i note 2 til dette kapitlet er
unntatt (for eksempel kapittel 87).
C. Beslag og liknende varer til motorkjøretøyer (for eksempel personbiler, lastebiler eller busser)
som ikke utgjør deler eller tilbehør som hører under avsnitt XVII. For eksempel: tilpassende
pyntelister; fothvilere; rekkverk, håndtak og liknende; beslag til rullegardinstokker (holdere,
festebeslag, fjærmekanismer etc.); innvendige bagasjehyller; vindusåpnermekanismer; spesielle
askebeger; låseinnretninger til baklemmer på lastebiler.
D. Beslag og liknende varer til bygninger.
Denne gruppen omfatter:
1. Sikkerhetslenker og liknende anordninger til dører; espagnoletter (stengeinnretninger for dører
og vinduer) og liknende beslag; vindushasper og -kroker; åpnere, kroker og beslag for
takvinduer og overlysvinduer; kroker og beslag for doble vinduer; kroker, beslag, feste- og
endebeslag til persienner og rullegardiner; brevklaffer til dører; dørhammere, kikkhull til dører
etc. (unntatt slike som er forsynt med optiske element).
2. Smekklåser (herunder slike av kulefjærtypen), bolter, holdere, klinker etc. til dører (unntatt
bolter som kan låses med nøkkel og som hører under posisjon 83.01).
3. Beslag til skyvedører eller vinduer for butikker, garasjer, skur, hangarer etc. (for eksempel
skinner, løpere og ruller).
4. Nøkkelhullbeslag og fingerplater til dører i bygninger.

83-3

83
5. Beslag til gardiner, persienner og portierer (for eksempel stenger, rør, rosetter, holdere, klyper,
glide- og løperinger, stoppere); kryssfester, førere og liknende for persienne- og gardinsnorer
etc.; trappebeslag, for eksempel beskyttelsesinnretninger til trappeskinner; klyper for å holde
tepper på plass i trapper, trappeskinner, gelenderkuler.
Stenger og rør som er anvendelige til gardinstenger og trappeskinner etc., og som bare er skåret
i lengder og forsynt med hull, blir fortsatt å klassifisere etter materialets beskaffenhet.
6. Hjørnestøtter, forsterkningsplater, vinkler etc. til dører, vinduer eller vinduslemmer.
7. Hasper og kramper til dører; håndtak og knotter til dører, også slike til låser eller skåter.
8. Dørstoppere og dørlukkere (unntatt slike som hører under punkt H nedenfor).
E. Beslag og liknende varer til møbler.
Denne gruppen omfatter:
1. Beskyttelsesbeslag for møbelbein (med én eller flere stifter) etc.; pyntebeslag av metall;
stillbare hyllebeslag for bokreoler etc.; beslag til skap, senger etc.; nøkkelhullbeslag.
2. Hjørnestøtter, forsterkningsplater, vinkler etc..
3. Smekklåser (herunder slike av kulefjærtypen), bolter, holdere, klinker etc. (unntatt bolter som
kan låses med nøkkel og som hører under posisjon 83.01).
4. Hasper og kramper til kister etc.
5. Håndtak og knotter, også slike til låser eller skåter.
F. 1. Beslag og liknende artikler for garderobekofferter, kister, håndkofferter og liknende
reiseeffekter, for eksempel lokkbeslag (men ikke knepplåser); håndtak; hjørnebeskyttere;
avstivere og skinner; låsestenger for kurvkofferter; beslag for uttrekkofferter; pynt til
håndvesker føres imidlertid under posisjon 71.17.
2. Hjørnestøtter, forsterkningsplater, vinkler etc. for kister, garderobekofferter, skrin, kasser,
håndkofferter etc.
3. Beslag og liknende varer til salmakerarbeid, for eksempel bisler, stangbisler, salbuer,
stigbøyler; drag-, seletøy- og tømmeringer; andre beslag for seletøy etc.
4. Beslag og liknende varer for kister og likkister.
5. Beslag og liknende varer til fartøyer (skip og båter).
G. Knaggrekker, knagger, knekter (faste, svingbare eller med takker etc.) og liknende utstyr, for
eksempel knagger for klær, håndklær, oppvaskhåndklær, børster, nøkler.
Knaggrekker etc. som har karakter av møbler, for eksempel knaggrekker med en hylle, hører under
kapittel 94.
H. Automatiske dørlukkere, av fjær- eller hydraulikktypen, til dører, porter etc.
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83.03 PANSREDE ELLER FORSTERKEDE PENGESKAP OG SAFER, DØRER OG
SIKKERHETSBOKSER FOR KASSAHVELV, PENGE- ELLER DOKUMENTSKRIN
OG LIKNENDE, AV UEDELT METALL.
Denne posisjonen omfatter skap o.l. og dører til kassahvelv som er bestemt til å sikre verdipapirer,
smykker, dokumenter etc. mot brann og tyveri.
Pengeskap og safer som hører under denne posisjonen er stålbeholdere med pansrede vegger (dvs. av
legert stål med stor styrke), eller av stålplater som er forsterket med for eksempel armert betong. De
blir brukt i banker, på kontorer, i hoteller etc. De er utstyrt med meget sikre låser og ofte med lufttette
dører og doble vegger, hvor det mellomliggende rom ofte er fylt med ildfast materiale. Posisjonen
omfatter dører for kassahvelv (med eller uten dørkarmer) og sikkerhetsbokser for kassahvelv av de
slag som brukes i banker, fabrikker etc. hvor større lagringsplass trengs.
Posisjonen omfatter også pengeskrin og dokumentskrin av uedelt metall (med eller uten oppdeling i
rom). Disse er bærbare (med nøkkel- eller kombinasjonslås) og av og til utstyrt med doble vegger. I
kraft av sin konstruksjon, materiale etc., gir de en temmelig god beskyttelse mot tyveri og brann.
Kollektbøsser, sparebøsser og liknende føres også under denne posisjonen, forutsatt at de har
liknende utstyr for sikring av innholdet. Ellers skal de klassifiseres etter materialets beskaffenhet eller
som leketøy.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Sikkerhetsdører av stål, for alle slags boliger (posisjon 73.08).
b. Skap som er spesielt konstruert for å motstå brann, støt, slag eller sammenpressing, og hvor særlig
veggene er av en slik beskaffenhet at det ikke er vanskelig å bryte dem opp ved boring eller
skjæring (posisjon 94.03).
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83.04 ARKIV- OG KARTOTEKSKAP, BREVKURVER, MANUSKRIPTHOLDERE, PENNESKÅLER,
STEMPELOPPSATSER
OG
LIKNENDE
KONTORELLER
SKRIVEBORDUTSTYR, AV UEDELT METALL, UNNTATT KONTORMØBLER
SOM HØRER UNDER POSISJON 94.03.
Denne posisjonen omfatter arkiv- og kartotekskap, sorteringsbokser og liknende kontorutstyr som
brukes til oppbevaring og arkivering av korrespondanse, kartotekkort eller andre papirer, forutsatt at
utstyret ikke er innrettet til å stå på golv eller på annen måte er dekket av note 2 til kapittel 94
(posisjon 94.03) (se de alminnelige bestemmelser til kapittel 94). Posisjonen omfatter også
brevkurver, manuskriptholdere, reoler og hyller for plassering på skrivebord, og skrivebordsutstyr (for
eksempel bokstøtter, brevpresser, blekkhusoppsatser og blekkhus, penneskåler, stempeloppsatser og
løsjere (buede metallplater med trekkpapir på)).
Posisjonen omfatter imidlertid ikke papirkurver som klassifiseres etter materialet beskaffenhet (for
eksempel i posisjon 73.26).
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83.05 MEKANISMER AV UEDELT METALL TIL LØSBLADPERMER ELLER BREVMAPPER, BREVKLEMMER, HJØRNEKLEMMER, BINDERS, SIGNALMERKER
TIL REGISTRE OG LIKNENDE KONTORREKVISITTER, AV UEDELT METALL;
HEFTER I REMSER (F.EKS. TIL KONTORBRUK, MØBELSTOPNING,
EMBALLERING) AV UEDELT METALL.
Denne posisjonen omfatter mekanismer av uedelt metall av klemme-, tråd-, fjær-, ring- og skruetypen
til løsbladpermer eller brevordnere. Den omfatter også beskyttelseshjørner og beslag til protokoller og
kontorbøker. Kontorrekvisitter av metall av de typer som brukes til å hefte sammen eller indeksmerke
papir (for eksempel brevklyper, binders, stikkbinders, hjørneklemmer for sammenhefting av brev,
signalmerker til registre); hefter i remser av det slag som brukes i heftemaskiner til kontorbruk,
møbelstopning, emballering etc. er også omfattet.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Tegnestifter (for eksempel posisjon 73.17 eller 74.15).
b. Bøyler og lukkere til bøker, protokoller etc. (posisjon 83.01 eller 83.08).
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83.06 KLOKKER, BJELLER, GONGONGER OG LIKNENDE, IKKE ELEKTRISKE, AV
UEDELT METALL; STATUETTER OG ANDRE PYNTEGJENSTANDER, AV
UEDELT METALL; RAMMER TIL FOTOGRAFIER, MALERIER ELLER
LIKNENDE, AV UEDELT METALL; SPEIL AV UEDELT METALL.
A. KLOKKER, BJELLER, GONGONGER OG LIKNENDE, IKKE ELEKTRISKE.
Denne gruppen omfatter ikke-elektriske klokker, bjeller og gongonger av uedelt metall. Den omfatter
klokker til religiøse samlingssteder (kirker etc.), skoler, offentlige bygninger, fabrikker, skip,
brannbiler etc.; dørbjeller; bordklokker; håndbjeller; bjeller for dyr; bjeller til sykler, scootere eller
barnevogner; bjeller til fiskeredskaper (uten utvendige klemmer eller andre monterte anordninger);
dørklokkespill; bordgongonger; dekorerte bjeller, for eksempel turistsuvenirer.
Denne posisjonen omfatter også deler av metall, for eksempel knebler, håndtak og klokker uten
knebler (også slike som kan benyttes både til elektriske og ikke-elektriske klokker). Den omfatter
også knapper og opptrekksnøkler av uedelt metall til ikke-elektriske bord- og dørklokker.
Denne posisjonen omfatter ikke:
a. Jern- og stålkonstruksjoner for opphenging av kirkeklokker etc. (posisjon 73.08).
b. Klokkestrenger og beslag for mekaniske dørbjeller (for eksempel posisjon 73.25, 73.26).
c. Elektriske ringeklokker og annet signalutstyr som hører under posisjon 85.31.
d. Klokkespill og gongonger til urverk som hører under posisjon 91.14.
e. Klokkespill og gongonger som har karakter av musikkinstrumenter som hører under posisjon
92.06 eller 92.07.
f. Varer som er utstyrt med bjeller, for eksempel hundehalsbånd (posisjon 42.01), visse musikkinstrumenter (for eksempel tamburiner) (kapittel 92), leketøy (posisjon 95.03), bjeller til
fiskestenger (varselsbjeller) montert på utvendige klemmer eller andre anordninger (posisjon
95.07).
B. STATUETTER OG ANDRE PYNTEGJENSTANDER.
Denne gruppe omfatter en rekke pyntegjenstander av uedelt metall (også i forbindelse med mindre
deler av andre materialer enn metall) av slik art som vesentlig er egnet til dekorasjon, for eksempel i
hjem, på kontorer, i forsamlingsrom, religiøse samlingssteder (kirker etc.), i hager.
Det presiseres at gruppen ikke omfatter varer som er mer utførlig spesifisert under andre posisjoner i
tolltariffen, selv om disse varer på grunn av sin beskaffenhet er egnet til pyntegjenstander.
Gruppen omfatter varer som ikke har bruksverdi, men som bare er til pynt, og varer hvis eneste nytteverdi er å inneholde eller bære andre dekorasjonsgjenstander eller å øke deres dekorative effekt, for
eksempel:
1. Byster, statuetter og andre dekorative figurer; pyntegjenstander (herunder slike som er deler til ur)
til kamingesimser, hyller etc. (dyrefigurer, symbolske eller allegoriske figurer etc.); sportspremier
eller kunstpriser (pokaler etc.); veggdekorasjoner med utstyr for opphenging (plaketter, skåler, fat
samt medaljonger som ikke er egnet til personlig pynt); kunstige blomster, rosetter og liknende
dekorasjonsgjenstander av støpt eller smidd metall (vanligvis av smijern); nips til hyller eller skap
i hjemmene etc.
2. Varer til religiøst bruk, for eksempel relikvieskrin, alterkalker, hostiekalker, monstranser eller
krusifikser.
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3. Skåler, vaser, pynteblomsterpotter, jardinierer (herunder slike med cloisonné-emalje).
*
*

*

Gruppen omfatter også, under slike omstendigheter som er nevnt nedenfor, visse varer som tilhører
følgende to kategorier, selv om de kan ha bruksverdi:
A. Husholdningsartikler, enten de eventuelt er dekket av spesielle posisjoner for slike varer (dvs.
posisjonene 73.23, 74.18 og 76.16) eller av posisjoner for ”andre varer” (for eksempel særlig når
det gjelder artikler av nikkel og tinn). Disse husholdningsartikler er i alminnelighet først og fremst
ment som bruksgjenstander, og eventuell dekorasjon er vanligvis av underordnet betydning, slik at
den ikke svekker varens bruksverdi. Hvis derfor slike dekorerte varer har samme bruksverdi som
tilsvarende ikke-dekorerte varer, skal de klassifiseres som husholdningsartikler, og ikke under
denne posisjonen. På den annen side, hvis varens nytteverdi tydelig er underordnet dens dekorative
karakter, skal de føres under denne posisjonen, for eksempel skåler som er så sterkt relieffmønstret
at de faktisk ikke har bruksverdi; pyntegjenstander som er utstyrt med en liten skål eller liknende
som kan brukes for smykker eller som askebeger; miniatyrgjenstander som ikke har reell
bruksverdi (miniatyrkjøkkenredskaper).
B. Varer, andre enn husholdningsartikler, av slik art som ellers ville høre under posisjonen for ”andre
varer” ved slutten av hvert av metallkapitlene (for eksempel røykebordsutstyr, smykkeskrin,
sigarettskrin, holdere og skåler til røkelse, fyrstikkholdere). Disse varer føres under denne
posisjonen hvis de først og fremst tjener dekorative formål.
C. RAMMER TIL FOTOGRAFIER, MALERIER ELLER LIKNENDE;
SPEIL AV UEDELT METALL.
Denne gruppen omfatter rammer av uedelt metall til fotografier, malerier, speil etc., av enhver
form og størrelse. De hører under denne gruppe selv om de har rygg eller støtte av papp, tre eller
andre materialer. Gruppen omfatter rammer med glassplater, men glasspeil med metallrammer er
unntatt (posisjon 70.09).
Trykte bilder og fotografier satt inn i rammer av uedelt metall, blir også klassifisert i denne posisjonen
når det er rammen som gir varen dens vesentlige karakter. I andre tilfelle blir slike artikler klassifisert
i posisjon 49.11.
For å avgjøre om de innrammede varene - maleriene, tegningene, pastellene, collagene (materialbildene) og liknende, samt originale stikk, avtrykk og litografier - skal klassifiseres som en helhet
eller om rammene skal klassifiseres særskilt, se note 5 til kapittel 97 og kommentarene til posisjonene
97.01 og 97.02.
Denne gruppen omfatter også metallspeil (unntatt optiske elementer, se kommentarene til
posisjonene 90.01 og 90.02), for eksempel vegg- eller lommespeil og sladrespeil som vanligvis er
laget av stål eller av forkrommet, forniklet eller forsølvet stål eller messing. De kan være innrammet,
ha støtter eller rygg, eller de kan foreligge komplett med etuier eller med stropper av lær,
tekstilmateriale eller andre materialer.
*
*

*

Posisjonen omfatter ikke:
a. Skillevegger og gelendre av smijern eller av andre metaller (for eksempel posisjon 73.08).
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b. Kniver, skjeer, gafler etc. (kapittel 82).
c. Låser og deler dertil (posisjon 83.01).
d. Beslag til møbler, dører, trapper og vinduer (posisjon 83.02).
e. Instrumenter og apparater som hører under kapittel 90 (for eksempel barometre, termometre etc.,
selv om de vesentlig har karakter av pynt).
f. Ur og urkasser, selv om de sistnevnte er dekorative eller for eksempel har form av statuetter eller
liknende gjenstander, men som tydelig er bestemt til anvendelse som urkasser (kapittel 91).
g. Varer som hører under kapittel 94.
h. Leketøy og spill (kapittel 95).
ij. Bordtennere (posisjon 96.13); sprøyteflakonger og liknende (posisjon 96.16).
k. Kunstverk, samlergjenstander og antikviteter (kapittel 97).
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83.07 BØYELIGE RØR AV UEDELT METALL, MED ELLER UTEN RØRDELER
(FITTINGS).
Det er to hovedtyper av bøyelige metallrør som skiller seg fra hverandre etter fremstillingsmåten.
1. Bøyelige rør som er fremstilt av et profilert bånd som vikles opp i spiral, med eller uten falsing
eller liknende av kantene. Rør av denne type kan gjøres vann- eller gasstette ved hjelp av gummi-,
asbest-, tekstilpakninger etc. De er da egnet som vanntett beskyttelse for elektriske kabler eller
bøyelige transmisjonsaksler; rør til støvsugere; rørledninger for komprimert luft, damp, gass, vann,
bensin, olje eller andre flytende stoffer til motorer, verktøymaskiner, pumper, transformatorer,
hydrauliske eller pneumatiske apparater, masovner etc. Liknende rør som ikke er vanntette kan
brukes som ledninger for sand, støv, spon etc., og også i enkelte tilfeller som beskyttelse for
elektriske kabler og andre bøyelige transmisjonsrør, gummirør etc.
2. Korrugerte, bøyelige rør som er fremstilt ved for eksempel formendring av glatte rør. Disse rør er i
seg selv vann- og lufttette, og kan uten videre brukes til de samme formål som beskrevet ovenfor i
punkt 1.
For å øke deres motstand mot trykk kan begge typer av bøyelige metallrør være forsterket eller utstyrt
med en eller flere flettede hylser av metalltråd eller metallbånd. Disse hylsene kan også være
beskyttet med en spiralviklet metalltråd og kan også være overtrukket med plast, gummi eller
tekstilmateriale.
Posisjonen omfatter også bøyelige rør som er fremstilt av en tett spiralviklet metalltråd (for eksempel
som brukes som strømpe til såkalte ”Bowden”-kabler eller til kabler for sykkelbremser). Den
omfatter ikke liknende produkter som ikke brukes som rør (for eksempel strekkbare gardinsnorer) (i
alminnelighet posisjon 73.26).
Bøyelige rør i korte lengder for termisk eller vibrasjonsdempende bruk (kjent som termostatbelger
eller ekspansjonskoplinger) føres fortsatt under denne posisjonen.
Posisjonen omfatter også bøyelige rør utstyrt med muffer, flenser etc.
Denne posisjonen omfatter ikke:
a. Gummirør som er utstyrt med forsterkning av metall innstøpt i massen eller på yttersiden
(posisjon 40.09).
b. Bøyelige rør som er bearbeidd til deler for maskiner eller kjøretøyer etc., for eksempel ved
sammensetning med andre materialer (avsnittene XVI og XVII).
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83.08 KNEPPLÅSER, BØYLER OG RAMMER MED KNEPPLÅS, SPENNER, HEKTER,
KROKER, MALJER OG LIKNENDE, AV UEDELT METALL, AV DET SLAG SOM
BRUKES TIL KLÆR ELLER TILBEHØR TIL KLÆR, FOTTØY, SMYKKEVARER,
ARMBÅNDSUR, BØKER, MARKISER, LÆRVARER, REISEEFFEKTER ELLER
SALMAKERARBEIDER ELLER TIL ANDRE FERDIGE VARER; RØR- OG
SPLITTNAGLER AV UEDELT METALL; PERLER OG PALJETTER AV UEDELT
METALL.
Denne posisjonen omfatter:
A. Hekter, kroker og maljer til klær, fottøy, markiser, telt eller seil.
B. Rør- og splittnagler, alle slags. Disse brukes til klær, fottøy, markiser, telt, reiseeffekter, lærvarer,
reimer etc. De kan også være til industrielt bruk (for eksempel til bygging av fly). Posisjonen
omfatter også såkalte popnagler. Disse er utstyrt med en stamme som ved anvendelse av naglen
trekkes ut av denne, hvorved naglen stukes og stammen brytes av.
C. Knepplåser, lukkere, bøyler og rammer med knepplås til håndvesker, punger,
dokumentmapper eller andre reiseeffekter, bøker eller armbåndsur. Posisjonen omfatter ikke låser
(herunder låsbare knepplåser) eller bøyler og rammer med lås (posisjon 83.01).
D. Spenner (med eller uten nål), også dekorerte, for klær, belter, bukseseler, sokkeholdere, hansker,
fottøy, gamasjer, armbåndsur, svipptursekker, reiseeffekter og lærvarer.
E. Perler og paljetter av uedelt metall som bl.a. brukes til fremstilling av bijouterivarer, eller til
dekorering av tekstilmaterialer, broderier, klær etc. De er vanligvis laget av kobber,
kobberlegeringer eller aluminium (ofte forsølvet eller forgylt) og kan festes ved liming, påsying
etc. Perlene er i alminnelighet sfæriske eller rørformede, eller noen ganger fasetterte. Paljettene har
oftest geometrisk form (runde, sekskantede etc.), og er tilskåret av metallfolie og vanligvis
gjennomhullet.
Varene som er nevnt under punktene A, C og D ovenfor kan ha deler av lær, tekstilmateriale, plast,
tre, horn, bein, ebonitt, perlemor, elfenbein, imiterte edle steiner etc., forutsatt at de beholder sin
vesentlige karakter av varer av uedelt metall. De kan også være dekorert ved bearbeiding av metallet.
Denne posisjonen omfatter ikke:
a. Pynt, unntatt spenner, til hatter, håndvesker, sko, belter etc. (posisjon 71.17).
b. Metallflak (spesielt kapitlene 74 til 76).
c. Nagler, andre enn rør- og splittnagler; karabinkroker (vanligvis kapitlene 73 til 76).
d. Trykknapper og liknende knapper (posisjon 96.06).
e. Glidelåser og deler dertil (posisjon 96.07).
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83.09 PROPPER, KAPSLER OG LOKK (HERUNDER ”CROWNCORKS”, SKRUKORKER
OG SKJENKEPROPPER), FLASKEKAPSLER, GJENGEDE SPUNSER, SPUNSDEKSLER, SEGL OG ANNET EMBALLASJETILBEHØR, AV UEDELT METALL.
Posisjonen omfatter en rekke varer av uedelt metall (ofte med pakninger eller annet utstyr av plast,
gummi, kork etc.) som brukes til korking eller kapsling av fat, dunker, flasker etc., eller til forsegling
av kasser eller annen emballasje.
Posisjonen omfatter:
1. Propper, kapsler og lokk, for eksempel ”crowncorks” og liknende av uedelt metall, som ved å
skrus eller klemmes, eller ved en arm eller fjær etc. brukes til korking av ølflasker, mineralvannsflasker, syltekrukker, rørformede beholdere (tablettrør) og liknende.
Posisjonen omfatter imidlertid ikke såkalte patentkorker som hovedsakelig består av plast,
porselen etc.
2. Spunser til metallfat.
3. Skjenkepropper, dråpetellere og dråpefangere for flasker med likører, olje, medisin etc.
4. Avrivningskapsler til melkeflasker etc., ferdige kapsler av bly- eller tinnfolie av det slag som
brukes på visse champagneflasker eller vinflasker.
5. Spunsdeksler i form av skiver etc., utstanset av blikkplater, til å festes som beskyttelse over
spunsen.
6. Spesiell flasketråd som brukes til å feste champagneflaskekorker etc.
7. Plomber, alle slags, vanligvis av bly eller tinn, som brukes til plombering av sprinkelkasser,
pakker, bygninger, jernbanevogner, kjøretøyer etc., herunder garantiplomber.
8. Hjørnebeskyttere for emballasje.
9. Festeanordninger for lukking av poser og liknende beholdere, bestående av en eller to ståltråder
som er lagt mellom to plaststrimler eller to papirstrimler.
10. Lokk med innsnittet åpningsklaff og en ring til å trekke i, av uedelt metall, brukes for eksempel til
bokser til drikkevarer eller næringsmidler.
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83.10 SKILTER, NAVNEPLATER, ADRESSEPLATER OG LIKNENDE SKILTER, TALL,
BOKSTAVER OG ANDRE TEGN, AV UEDELT METALL, UNNTATT DE SOM
HØRER UNDER POSISJON 94.05.
Med unntak av lysskilt, navneplater med lys og liknende som har en fastmontert lyskilde, samt
deler dertil, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, og som hører under posisjon 94.05, omfatter denne
posisjonen skilter av uedelt metall som (ved emaljering, maling, trykking, gravering, perforering,
stansing, støping, siselering, forming eller på en annen måte) er påført ord, bokstaver, tall eller tegn
som gir alle de vesentlige opplysninger som er nødvendige for navneplater, reklameskilter,
adresseplater eller andre liknende skilter. Det er karakteristisk for slike skilter at de i alminnelighet er
bestemt for fast montering (for eksempel vegskilter, reklameskilter, navneplater for maskiner), eller
for å bli brukt mange ganger (for eksempel garderobeskilter og -merker).
Noen skilter kan være bestemt for senere tilføyelse av detaljer som skal utfylle de opplysninger som
allerede står på skiltet (for eksempel tilføyelse av serienummer på et skilt som gir alle vesentlige opplysninger om en maskin). Unntatt fra denne posisjonen er imidlertid skilter, ”etiketter”, merker og
liknende med trykk etc. som bare er av underordnet betydning i forhold til de opplysninger som
senere skal tilføyes for hånd eller på annen måte.
Posisjonen omfatter:
1. Navneskilter til bydeler, gater etc.; nummer- eller navneskilter til bygninger, graver etc.; offentlige
skilter (politi, brannvesen etc.), forbudsskilter (”Røyking forbudt” etc.), trafikkskilter og vegvisere
etc.
2. Skilter til vertshus, forretninger, fabrikker etc.
3. Reklameskilter.
4. Navneplater til hus, dører, brevbokser/postkasser, kjøretøyer, hundehalsbånd etc.; navneplater som
brukes i gartnerier; nøkkelskilter, garderobeskilter etc.
5. Liknende skilter til maskiner, måleapparater, biler (for eksempel nummerskilter etc.) etc.
Denne posisjonen omfatter også løse bokstaver, tall eller tegn (eller sett derav) som skal brukes til å
fremstille skilter som nevnt ovenfor, til utstillingsvinduer, oppslagstavler på jernbanestasjoner etc.
Stensilplater skal imidlertid klassifiseres etter metallets beskaffenhet.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Skilter uten bokstaver, tall eller tegn, eller bare påført detaljer av underordnet betydning i forhold
til de opplysninger som skal påføres senere (for eksempel posisjonene 73.25, 73.26, 76.16, 79.07).
b. Trykktyper (posisjon 84.42); typer til skrivemaskiner og plater til adressemaskiner (posisjon
84.73).
c. Signaliseringsutstyr som hører under posisjon 86.08.
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83.11 TRÅD, STENGER, RØR, PLATER, ELEKTRODER OG LIKNENDE PRODUKTER
AV UEDELT METALL ELLER AV METALLKARBIDER, OVERTRUKKET ELLER
FYLT MED FLUSSMIDDEL, AV DET SLAG SOM BRUKES TIL LODDING, SLAGLODDING, SVEISING OG LIKNENDE AV METALL ELLER AV METALLKARBIDER; TRÅD OG STENGER AV AGGLOMERERT, UEDELT METALLPULVER SOM BRUKES TIL METALLSPRØYTING.
Denne posisjonen omfatter tråd, stenger, rør, plater, elektroder og liknende produkter, av uedelt metall
eller av metallkarbider av de slag som brukes til lodding, slaglodding, sveising og liknende av metall
eller av metallkarbider, forutsatt at de er overtrukket eller fylt med flussmiddel. I det siste tilfelle
består varens ytre del av et rør eller spiralviklet bånd. Tråd, stenger, rør, plater, elektroder etc., av
uedelt metall, som verken er overtrukket eller fylt med flussmiddel, er unntatt (kapitlene 72 til 76 og
78 til 81).
Det materiale som brukes som flussmiddel (for eksempel sinkklorid, ammoniumklorid, boraks, kvarts,
harpiks eller lanolin), er det samme som ellers måtte tilsettes under loddingen, slagloddingen,
sveisingen etc. Elektrodene etc. kan også inneholde tilsetningsmetallet i pulverform. Til elektrisk
sveising kan flussbelegget også inneholde visse varmebestandige materialer (asbest etc.) for å dirigere
lysbuen til sveisestedet.
Til elektrisk lysbuesveising blir det brukt overtrukne elektroder eller fylt tråd. Førstnevnte består av et
metallfyll og et overdrag av ikke-metallisk materiale som kan være av varierende tykkelse og
sammensetning. Fylt tråd er et hult produkt som er fylt med et materiale som likner på det som brukes
for overtrekking av elektroder. Denne tråd foreligger i ruller eller på spoler.
Sveiseplater føres inn mellom de deler som skal sveises (vanligvis for jern og stål). De består av et
metallbånd, trådnett eller gitter som er overtrukket med flussmiddel. De kan være spesielt tilformet,
avhengig av bruken, eller i båndform for avskjæring etter behov.
Denne posisjonen omfatter også tråd og stenger som er fremstilt ved strengpressing av uedelt metallpulver (vanligvis nikkel) som er agglomerert med et bindemiddel på basis av plast. Disse varer brukes
til metallsprøyting på forskjellige materialer (for eksempel metall eller sementvarer).
Posisjonen omfatter ikke tråd eller stenger som er fylt med loddemiddel hvor loddemiddelet,
bortsett fra flussmiddelet, består av en legering som inneholder 2 vektprosent eller mer av et hvilket
som helst edelt metall (kapittel 71).
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