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Vedlegg til høringsbrev - Tolltariffen 2015

Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) har mottatt følgende innspill til tolltariffen 2015.

Til de enkelte forslag
1. Eget varenummer for skrei - Fra Norges Sjømatråd (NSM)
Bakgrunn for endringen
Skrei er i henhold til Norsk Standard (NS 9406:2013) «Gytemoden norsk arktisk torsk
(Gadus morhua), ikke fôret, villfanget i perioden 1. januar til 30. april i de naturlige
gyteområdene for skrei innenfor Norges økonomiske sone». Årlig vil eksportverdien av
skrei være rundt 200 millioner kroner i løpet av årets fire første måneder.
Da skrei har en annen pris og kvalitet enn atlanterhavstorsk under varenummer
03.02.5129 ønskes det egen oppdeling for skrei.
Endringene vil se slik ut:
03.02 Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under
posisjon 03.04.
-fisk av familiene Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, unntatt lever, rogn og melke:
- torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
- - - atlanterhavstorsk (Gadus morhua), unntatt spiselige biprodukter:
.5129 - - - - ellers
.5122 - - - - skrei
.5128 - - - - ellers
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de endrede eller
slettede varenumrene.
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Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Endringene i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene i tolltariffen vil ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser.
Vurdering
TAD støtter forslaget.

2. Spesifisere oppdeling for torsketunger under posisjon 03.03 – NSM
Bakgrunn for ønsket endring
Varenummer 03.03.6302 har teksten «spiselige biprodukter». Her føres bl.a. torsketunger.
Da andre lands tollmyndigheter angivelig ikke forstår hvor torsketunger skal klassifiseres
ønsker NSM at teksten endres slik at tunger, kjaker og rygger nevnes spesifikt.
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de endrede eller
slettede varenumrene.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Endringene i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene i tolltariffen vil ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser.
Vurdering
Andre lands tollmyndigheter bruker ikke norsk tolltariff og er ikke bundet av verken den
eller eventuelle norske klassifiseringsuttalelser. Uttrykket «spiselige biprodukter» er brukt
flere steder i kapittel 3. Etter vårt syn vil det virke forvirrende for brukeren av tolltariffen
om vi for dette varenummeret spesifiserer enkelte biprodukter, uten å gjøre det samme
for andre varenummer som omfatter samme serie av produkter.
Vi støtter ikke forslaget.

3. Sukkersaltet rogn – NSM
Bakgrunn for ønsket endring
NSM foreslår å slette varenummeret for sukkersaltet rogn i posisjon 16.04 og samtidig
opprette eget varenummer for saltet rogn uavhengig av innholdet av sukker i posisjon
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03.05. Forslaget begrunnes med at sukkersaltet rogn ikke er kaviar eller
kaviarerstatninger. Det henvises samtidig til EUs tolltariff.
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de endrede eller
slettede varenummer.
Nærings- eller handelspolitiske konsekvenser
Endringene i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
Økonomiske eller administrative konsekvenser
Endringene i tolltariffen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.
Vurdering
Å opprette et eget varenummer i posisjon 03.05 for sukkersaltet rogn uavhengig av
sukkerinnhold vil være i strid med HS-nomenklaturen som tolltariffen er basert på. Vi er
enig i at sukkersaltet rogn ikke er kaviar eller kaviarerstatning. Vi kan ikke se at det er
relevant i denne sammenheng, da oppdelingen for sukkersaltet rogn i posisjon 16.04 er
plassert under oppdelingen for «annen tilberedt eller konservert fisk». Kaviar og
kaviaretterlikninger hører ikke under samme oppdeling. EU har for øvrig ikke
oppdelinger for sukkersaltet rogn under kapittel 3.
Vi støtter ikke forslaget.

4. Eget varenummer for snøkrabbe - NSM
Bakgrunn for ønsket endring
I desember 2012 til november 2013 ble det fanget snøkrabbe til en verdi av 1,3 millioner
kroner i det som kalles et forsøksfiske. Snøkrabbe er rimeligere enn kongekrabbe og er
ettertraktet i markedet. Fangsten av snøkrabbe på Atlanterhavskysten i Canada er stor og
Norges Sjømatråd anser at det er et kommende potensiale for Barentshavet. Da fangsten
antas å øke betraktelig ser NSM et behov for eget varenummer for snøkrabbe.
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de slettede
varenumrene.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Endringen i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelsmessige konsekvenser
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen i tolltariffen vil ikke ha økonomiske konsekvenser.
Vurdering
Verdien som er oppgitt gjelder for fangstverdien og sier ingenting om hvilke verdier det
er eksportert for. Å opprette eget varenummer på bakgrunn av forsøksfiske er etter vårt
syn for snevert. Dersom det viser seg at eksporten av snøkrabbe blir høy kan forslaget
fremmes på nytt.
Vi støtter ikke forslaget.

5. Endre teksten til varenummer 07.09.9920 for persille – Fra Norges Gartnerforbund
Bakgrunn for ønsket endring
I varenummer 07.09.9920 går kruspersille. Det foreslås å endre denne teksten til persille.
Det hevdes at store mengder kruspersille feilaktig innføres under varenummer 07.09.9990,
og det derfor unndras toll. Alternativt foreslås det å lage en egen oppdeling for persille.
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av det nye
varenummeret.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser:
Endringen i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser:
Endringen i tolltariffen vil ikke ha økonomiske konsekvenser.
Vurdering
Tolloppdelingen 07.09.992 er notifisert til Verdens handelsorganisasjon (WTO) med
teksten «curled parsley», som er det engelske navnet for kruspersille. Vi kan derfor ikke
utvide vareomfanget til varenummer 07.09.9920 til å omfatte annen persille.
Vi støtter ikke forslaget om å endre teksten fra kruspersille til persille.
Det er i forslaget ikke fremmet handelstall som underbygger behovet for egen oppdeling
for persille.
Vi støtter ikke forslaget om egen oppdeling for persille.
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6. Eget varenummer for hele lupiner i posisjon 12.14 – Fra Felleskjøpet Rogaland
Bakgrunn for ønsket endring
Felleskjøpet ønsker å innføre hele lupiner til dyrefôr. Det anføres at Statens landbruksforvaltning ikke vil innrømme nedsatte tollsatser for slike produkter da de per i dag ikke
har eget varenummer
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de endrede
varenumrene.
Nærings- eller handelspolitiske konsekvenser
Endringene i tolltariffen vil i teorien kunne få nærings- eller handelspolitiske
konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen i tolltariffen vil ikke ha økonomiske konsekvenser.
Vurdering
Statens landbruksforvaltning opplyser at det per i dag ikke gis tollnedsettelser på hele
lupiner til dyrefôr, men at det kan være aktuelt i fremtiden. De opplyser at det kan gis
individuelle tollnedsettelser selv om det ikke er eget varenummer for varen.
Vi ønsker ikke å innføre nye varenummer for varer som muligens kommer til å bli
importert. Så lenge SLF har uttalt at de kan gi tollnedsettelser for slike varer er
importørens behov ivaretatt.
Vi støtter ikke forslaget.

7. Nye oppdelinger for enkelte EE-produkter – Fra Miljødirektoratet
Bakgrunn for ønsket endring
Miljødirektoratet ser det vil være nyttig med enkelte nye oppdelinger for å forenkle
oppfølgningen og kontrollen av importører som omfattes av produktansvarsordningen
for EE-avfall. I mangel av oppdelinger i HS-nomenklaturen skal EE-avfall som er
produkter som fortsatt er brukbare, eller mulige å tilbakeføre til brukbar stand,
klassifiseres under samme varenummer som om det var nye EE-produkter. Det er derfor
ikke mulig å skille eksport av slikt EE-avfall fra eksport av nye EE-produkter.
Det ønskes oppdelinger for EE-avfall under posisjon 84.18, 85.28 og 85.44. Det ønskes også
eget varenummer for elektriske golftraller.
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84.18 Kjøleskap, frysere og annet kjøle- eller fryseutstyr, også elektriske;
varmepumper, unntatt luftkondisjoneringsapparater som hører under posisjon 84.15.
.9902 avfall; store husholdningsprodukter
.9903 avfall; kjøle- og fryseutstyr
85.28 Monitorer og projektorer, uten innebygd fjernsynsmottaker; fjernsynsmottakere,
også med innebygde radiomottakere for kringkasting eller med apparater for
opptak eller gjengivelse av lyd eller videosignaler.
.9000 avfall; fra datautstyr
85.44 Isolert (herunder lakkert eller anodisert) tråd, kabel (herunder koaksialkabel) og
andre isolerte, elektriske ledere, også med forbindelsesdeler; optiske fiberkabler
sammensatt av fibrer som er skjermet fra hverandre, også med forbindelsesdeler.
.9000 avfall; kabler og ledninger
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de nye
oppdelingene.
Nærings- eller handelspolitiske konsekvenser
Endringene i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene i tolltariffen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.
Vurdering
Slik vi forstår Miljødirektoratets innspill er de av den oppfatning at både brukte
produkter og produkter som er utjenlige til sitt opprinnelige formål er avfall. De foreslår
at begge kategorier skal klassifiseres i de foreslåtte nye varenumrene for avfall.
Etter vår vurdering skal brukte produkter klassifiseres i samme posisjon som nye
produkter. Produkter som er utslitt eller skadet i en slik grad at det er ubrukelig til sitt
opprinnelige formål skal klassifiseres under den posisjon som omfatter det materialet
produktet vesentlig består av.
84.18: Forslaget er utformet slik at det er lagd oppdelinger for avfall av deler til store
husholdningsprodukter og kjøle- og fryseutstyr. I posisjon 84.18 er det egne oppdelinger
om hvorvidt de forskjellige produktene inneholder miljøskadelige stoffer eller ikke. Når
det lages nye oppdelinger må tolltariffens oppbygning følges. Det må derfor lages nye
oppdelinger under hvert varenummer.
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Etter vårt syn skal f.eks. et kjøleskap som er utslitt eller skadet i en slik grad at det er
ubrukelig til sitt opprinnelige formål, ikke klassifiseres under posisjon 84.18, men som
avfall av det materiale det består mest av.
Vi kan ikke opprette egne avfallsnummer under alle disse oppdelingene. Vi støtter ikke
forslaget.
85.28: Forslaget er utformet slik at det er lagd oppdeling for avfall fra datautstyr. Det
foreslåtte nummeret er et ikke-eksisterende nummer på internasjonalt nivå, og kan derfor
ikke tas i bruk på nasjonalt nivå. Vareomfanget kan heller ikke være større enn hva
posisjonsteksten tillater. Eventuelle avfallsoppdelinger må gjøres under eksisterende
oppdelinger, noe som fører til en rekke varenummer. Avfall av datautstyr må føres under
posisjonene 84.71 eller 84.73 da det kun er brukte monitorer, projektorer og fjernsyn som
går i posisjon 85.28.
Vi støtter ikke forslaget.
85.44: Forslaget er utformet slik at det er lagd oppdeling for avfall fra kabler og ledninger.
Det foreslåtte nummeret er et ikke-eksisterende nummer på internasjonalt nivå, og kan
derfor ikke tas i bruk på nasjonalt nivå. Avfall av kabler og ledninger vil normalt føres
under posisjonene 74.04, 76.02 eller 78.02.
Vi støtter ikke forslaget.
Miljødirektoratet ønsker eget varenummer for elektriske golftraller. Endringen vil se slik
ut:
87.04 Motorkjøretøyer for transport av gods.
- andre:
.9001 - - utelukkende med elektrisk fremdriftsmotor
.9009 - - ellers
- - utelukkende med elektrisk fremdriftsmotor:
.9002 - - - som betjenes av gående, herunder golftraller
.9003 - - - andre
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av det nye
varenummeret.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Endringen i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen i tolltariffen vil ikke ha økonomiske konsekvenser.
Vurdering
I dag føres elektriske golftraller og elektriske varebiler som ikke kan omgjøres til
personbiler under varenummer 87.04.9001. Et varenummer utelukkende for golftraller
synes å bli meget smalt. Med dette forslaget vil elektriske golftraller og varebiler føres
under to forskjellige varenumre.
Vi støtter forslaget slik det er utformet av oss.

8. Endringer av eget tiltak
TAD har tatt en gjennomgang av hele tolltariffen og funnet en rekke varenummer der det
er lave handelstall. Vi foreslår å slå sammen følgende varenummer:
02.10 Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller røykt; spiselig mel av
kjøtt eller slakteavfall.
- ellers, herunder spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall:
- - ellers:
.9901 - - - av hester
.9903 - - - av reinsdyr
.9909 - - - annet
.9908 - - - annet
Forslaget er utarbeidet sammen med Statens landbruksforvaltning.
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05.11 Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de
slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde.
- andre:
- - ellers:
- - - andre:
- - - - andre:
.9991 - - - - - sæd av småfe
.9992 - - - - - sæd, unntatt av storfe og småfe
.9993 - - - - - embryo av storfe
.9994 - - - - - embryo av småfe
.9995 - - - - - embryo av andre dyr
.9996 - - - - -sæd, unntatt av storfe
.9997 - - - - -embryoer
Forslaget er utarbeidet sammen med Statens landbruksforvaltning.

08.10 Andre frukter, friske.
- bringebær, bjørnebær, morbær og loganbær:
- - ellers:
.2091 - - - bjørnebær
.2099 - - - ellers
.2090 - - ellers
Forslaget er utarbeidet sammen med Statens landbruksforvaltning.

08.11 Frukter og nøtter (også dampkokte eller kokte i vann), fryste, også tilsatt sukker
eller annet søtningsstoff.
- jordbær:
.1001 - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
.1009 - - ellers
.1000 - jordbær
Forslaget er utarbeidet sammen med Statens landbruksforvaltning.
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09.10 Ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma), timian, laurbærblad, karri og andre
krydderier.
- andre krydderier:
- - ellers:
.9930 - - - laurbær, laurbærblad, sellerifrø og timian
.9990 - - - ellers
.9900 - - ellers
Forslaget er utarbeidet sammen med Statens landbruksforvaltning. Tolloppdelingene som
foreslås slått sammen har forskjellige tollbindinger, men samme anvendt tollsats.
Endringene må derfor notifiseres WTO.

10.06 Ris.
- halv- eller helslipt ris, også polert eller glassert:
.3010 - - til menneskeføde
.3020 - - til dyrefôr
.3099 - - ellers
.3020 - - til dyrefôr
.3030 - - ellers
- bruddris:
.4010 - - til menneskeføde
.4020 - - til dyrefôr
.4099 - - ellers
.4020 - - til dyrefôr
.4030 - - ellers
Forslaget er utarbeidet sammen med Statens landbruksforvaltning og betyr at
oppdelingene for ris til menneskeføde og ris som verken skal brukes til mat eller til
dyrefôr slås sammen. Tolloppdelingene som foreslås slått sammen har forskjellige
tollbindinger, men samme anvendt tollsats.. Endringene må derfor notifiseres WTO.

11.05 Mel, pulver, flak, granuler og pelleter av poteter.
- flak, granuler og pelleter:
.2010 - - flak og granuler
.2020 - - pelleter
.2000 - flak, granuler og pelleter
Forslaget er utarbeidet sammen med Statens landbruksforvaltning.
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12.10 Humle, frisk eller tørket, også malt, pulverisert eller i form av pelleter; lupulin.
- humle, malt, pulverisert eller i form av pelleter; lupulin:
.2001 - - humle, malt, pulverisert eller i form av pelleter
.2002 - - lupulin
.2000 - humle, malt, pulverisert eller i form av pelleter; lupulin
Forslaget er utarbeidet sammen med Statens landbruksforvaltning.

15.17 Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske eller vegetabilske
fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer og oljer som
hører under dette kapittel, unntatt spiselige fettstoffer og oljer, samt deres
fraksjoner, som hører under posisjon 15.16.
- ellers:
- - ellers:
- - - andre:
.9091 - - - - som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent melkefett
.9097 - - - - spiselige blandinger eller produkter av det slag som benyttes som
formslipemiddel, ikke nevnt eller omfattet av andre varenummer i posisjonen
.9098 - - - - andre
.9090 - - - andre
De varenummer som er foreslått å slå sammen har alle anvendt tollsats, 0, og bindingen i
WTO er også den samme, kr 0,02 per kg.

20.02 Tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller
eddiksyre.
- annet:
.9010 - - tomatpurè eller tomatpulp, med tørrvektinnhold på minst 25 pst. tomat,
fremstilt i sin helhet av tomat og vann, med eller uten salt eller andre
smakstilsetninger, i lufttett lukket emballasje
- - ellers:
.9091 - - - i lufttett lukket emballasje
.9099 - - - ellers
.9000 - annet
Statens landbruksforvaltning er enige i sammenslåingen av varenummer 20.02.9091
og20.02.9099, men ikke at varenummer 20.02.9010 også tas med. Det begrunnes med at
tolloppdeling 20.02.901 har en langt høyere bundet tollsats enn de to varenumrene under
tolloppdeling 20.02.909 (varenummer 20.02.9091 og 20.02.9099). Alle varenumrene har en
anvendt tollsats 0,-.
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20.03 Sopper og trøfler, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik
eller eddiksyre.
- sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger):
.1002 - - dyrkede
.1008 - - andre
.1000 - sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger)
- andre:
- - ellers:
.9091 - - - dyrkede
.9099 - - - andre
.9090 - - ellers
Forslaget er utarbeidet sammen med Statens landbruksforvaltning.

20.08 Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte på
annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol, ikke
nevnt eller innbefattet annet sted.
- sitrusfrukter:
- - ellers:
.3091 - - - mandariner
.3099 - - - andre
.3090 - - ellers
Forslaget er utarbeidet sammen med Statens landbruksforvaltning.

20.09 Frukt og grønnsaksafter (herunder druemost), ugjærede og ikke tilsatt alkohol,
også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff.
- appelsinsaft:
- - fryst:
- - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff:
.1111 - - - - med en Brix-verdi over 67
.1119 - - - - ellers
.1110 - - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
- - annen:
- - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff:
- med en Brix-verdi over 67
.1919 - - - - ellers
.1910 - - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
- - - ellers:
- - - - annen:
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.1992 - - - - - med en Brix-verdi over 67
.1999 - - - - - ellers
.1990 - - - - annen
- ublandet saft av andre sitrusfrukter:
- - med en Brix-verdi på høyst 20:
- - - annen:
.3191 - - - - tilsatt sukker
.3199 - - - - ellers
.3190 - - - annen
- - ellers:
- - - annen:
.3991 - - - - tilsatt sukker
.3999 - - - - ellers
.3990 - - - annen
Forslaget er utarbeidet sammen med Statens landbruksforvaltning.

21.01 Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller maté, og varer fremstilt på
basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe, te
eller maté; brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter,
essenser og konsentrater derav.
- ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, og varer fremstilt på basis av disse
ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe:
- - varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på
basis av kaffe:
.1201 - - - uten innhold av melkefett, melkeprotein, sukker eller stivelse eller med
innhold av mindre enn 1,5 vektprosent melkefett, 2,5 vektprosent melkeprotein, 5
vektprosent sukker eller 5 vektprosent stivelse
.1202 - - - andre varer fremstilt på basis av kaffe
.1209 - - - ellers
.2000
- - varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på
basis av kaffe - ekstrakter, essenser og konsentrater av te eller maté, og varer
fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis
av te eller maté:
- - ellers:
.2091 - - - varer fremstilt på basis av te eller maté
.2094 - - - andre, uten innhold av melkefett, melkeprotein, sukker eller stivelse eller med
innhold av mindre enn 1,5 vektprosent melkefett, 2,5 vektprosent melkeprotein, 5
vektprosent sukker eller 5 vektprosent stivelse
.2099 - - - ellers
.2090 - - ellers
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Statens landbruksforvaltning har uttalt at varenumrene 21.01.1201 og 21.02.2094 er
omfattet av protokoll 3 tabell 2, mens resten av varenumrene i forslaget er omfattet av
tabell 1 til EØS-avtalen. Selv om disse er omfattet av forskjellige tollregimer er anvendt
tollsats 0,- for alle varenumrene, og sammenslåingen har ingen faktisk innvirkning annet
enn at det gir en enklere og mer lettlest tolltariff.

21.03 Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; sennepsmel
og tilberedt sennep.
- sennepsmel og tilberedt sennep:
.3001 - - sennepsmel
- - - tilberedt sennep:
.3002 - - - med innhold av mindre enn 5 vektprosent tilsatt sukker
.3009 - - - ellers
.3000 - sennepsmel og tilberedt sennep
Statens landbruksforvaltning har uttalt at varenumrene 21.03.3001 og 21.03.3002 er
omfattet av protokoll 3 tabell 2, mens det siste varenummeret er tabell 1-vare. De støtter
likevel forslaget. Anvendt tollsats er 0,- for alle varenumrene, og tollbindingen i WTO er
for alle varenumrene kr 0,15 per kg..

84.79 Maskiner, apparater og mekaniske redskaper som har selvstendige funksjoner,
ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.
- andre maskiner, apparater og mekaniske egenskaper:
- - ellers:
.8902 - - - hekkaggregater for båter, med eller uten innenbordsmotor
.8908 - - - ellers
Oppdelingen for hekkaggregater for båter, med eller uten innenbordsmotor foreslås
slettet. Vareomfanget overføres til 84.79.8908.
84.81 Kraner, ventiler og liknende innretninger for rør, kjeler, tanker, kar og liknende,
herunder reduksjonsventiler og termostatventiler.
- reduksjonsventiler:
- - ellers:
.1092 - - - av annet jern eller stål
.1093 - - - av kobber
.1099 - - - av annet materiale
.1090 - - ellers
- ventiler for oljehydrauliske eller pneumatiske overføringer:
- - ellers:
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.2092
.2093
.2099
.2090

.3092
.3093
.3099
.3090

- - - av annet jern eller stål
- - - av kobber
- - - av annet materiale
- - ellers
- kontroll (tilbakeslags-)ventiler:
- - ellers:
- - - av annet jern eller stål
- - - av kobber
- - - av annet materiale
- - ellers

Oppdelingene for flere typer ventiler, av forskjellige materialer, samles til tre
varenummer.
85.01 Elektriske motorer og generatorer (unntatt generatoraggregater).
- andre likestrømsmotorer; likestrømsgeneratorer:
- - med ytelse høyst 750 W:
.3101 - - - solenergipaneler
.3102 - - - likestrømsmotorer med gir
.3109 - - - ellers
.3100 -- med ytelse høyst 750 W
-- med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kW:
- - - likestrømsmotorer med gir:
.3201 - - - - med ytelse over 750 W, men ikke over 15 kW
.3202 - - - - med ytelse over 15 kW, men ikke over 75 kW
.3209 - - - - ellers
.3200 -- med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kW
- andre vekselsstrømsmotorer, flerfasede:
-- med ytelse høyst 750 W:
.5101 - - - vekselsstrømsmotorer med gir eller hastighetsvariator
.5109 - - - ellers
.5100 -- med ytelse høyst 750 W
- - med ytelse over 75 kW:
.5301 - - - med ytelse over 75 kW, men ikke over 200 kW
.5302 - - - med ytelse over 200 kW, men ikke over 500 kW
- - - med ytelse over 500 kW:
.5305 - - - - høyspentmotorer
.5309 - - - - andre
.5300 - - med ytelse over 75 kW
Oppdelingene for motorer med forskjellig ytelse reduseres fra 18 til 4 varenummer.
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85.04 Elektriske transformatorer, statiske omformere (f.eks. likerettere) og induktorer.
- statiske omformere:
- - ellers:
.4091 - - - frekvensomformere med utgangseffekt 40W eller mer og frekvensområde
mellom 600 og 2000 Hz
.4099 - - - ellers
.4090 - - ellers
Oppdelingene for frekvensomformere med en spesifisert utgangseffekt slås sammen.

85.06 Galvaniske elementer og batterier.
- av mangandioksid:
.1002 - - av sink-karbontypen
.1009 - - andre
.1009 - - andre
Da det er lav handel med elementer og batterier av sinktypen foreslår vi at oppdelingen
for dette slettes og overføres til samleposten.

85.07 Elektriske akkumulatorer, herunder skilleplater til slike, også kvadratiske og
rektangulære.
- deler:
.9001 - - akkumulatorplater
.9009 - - ellers
.9000 - deler
Da det er nærmest ingen handel med akkumulatorplater foreslås oppdelingen for dette
slettet.

85.09 Elektromagnetiske husholdningsapparater og –maskiner sammenbygd med
elektrisk motor, unntatt støvsugere som hører under posisjon 85.08.
- andre maskiner og apparater:
.8001 - - med ytelse over 400 W
.8002 - - med ytelse høyst 400 W
.8000 - andre maskiner og apparater
Da det er lav handel med slike maskiner med ytelse over 400 W foreslås oppdelingen for
denne slettet.
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85.16 Elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber;
elektriske jord- og romoppvarmingsapparater; elektrotermiske hårpleieapparater (f.eks. hårtørkeapparater, hårkrølleapparater, krølltangvarmere) og
håndtørkeapparater; elektriske strykejern; andre elektrotermiske apparater av
det slag som brukes i husholdningen; elektriske hetelegemer, unntatt slike som
hører under posisjon 85.45.
- elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber:
.1001 - - varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere
.1002 - - varmekolber
.1000 - elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber
- andre ovner; kokeapparater, kokeplater, kokespiraler, griller og stekeapparater:
.6004 - - kokeplater med en eller to plater
.6005 - - kokeplater med tre eller fire plater
.6006 - - kokeplater
- deler:
.9001 - - kokeplater til komfyrer m.v
.9009 - - ellers
.9000 - deler
Da det er lav handel med elektriske varmekolber foreslås oppdelingen for denne slettet.
Det er lav handel med kokeplater med en eller to plater, så oppdelingen foreslås slått
sammen med oppdelingen for kokeplater med tre eller fire plater. Det er nærmest ingen
handel med kokeplater til komfyrer så denne oppdelingen foreslås slettet.

85.17 Telefonapparater, herunder telefoner for cellenettverk (f.eks. mobiltelefoner)
eller andre trådløse nettverk; andre sendere eller mottakere for tale, bilder eller
andre data, herunder apparater for kommunikasjon i et kabelnett eller i et
trådløst nettverk (f. eks. et lokalnett eller regionnett), unntatt sendere og
mottakere som hører under posisjon 85.43, 85.25, 85.27 eller 85.28.
- andre sendere eller mottakere for tale, bilder eller andre data, herunder apparater
for kommunikasjon i et kabelnett eller i et trådløst nettverk (f.eks. et lokalnett eller
et regionnett):
- - mottakere, omformere, sendere og regenereringsapparater for tale, bilder eller
andre data, herunder apparater for kobling og ruting:
.6201 - - - sentralbord
.6202 - - - telefonsentraler
.6209 - - - ellers
.6200 - - mottakere, omformere, sendere og regenereringsapparater for tale, bilder eller
andre data, herunder apparater for kobling og ruting
På grunn av lave handelstall foreslås disse oppdelingene slått sammen.
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85.18 Mikrofoner og stativer dertil; høyttalere, også med kabinett, ramme e.l.;
høretelefoner, også kombinert med mikrofon, og sett bestående av en mikrofon
og en eller flere høyttalere; elektriske hørefrekvensforsterkere; elektriske
lydforsterkeranlegg.
- deler:
- - til høyttalere og elektriske hørefrekvensforsterkere:
.9011 - - - magnetsystem for høyttalere
.9019 - - - ellers
.9090 - - ellers
.9000 - deler
De foreslåtte sammenslåingene har forskjellige tollbindinger. Endringen må notifiseres til
WTO selv om anvendt tollsats for alle tre varenummer er 0. Dersom forslaget begrenses til
å slå sammen varenummer 85.18.9011 og 85.18.9019 vil ikke dette behovet oppstå da de
hører under samme tollbinding (85.18.901).

85.19 Apparater for opptak eller gjengivelse av lyd.
- andre apparater:
- - som bruker magnetisk-, optisk- eller halvledermateriell:
.8101 - - - platespillere med laseravlesning (CD-spillere)
.8109 - - - andre
.8100 - - som bruker magnetisk-, optisk- eller halvledermateriell
På grunn av lave handelstall foreslås disse oppdelingene slått sammen.

85.21 Apparater for opptak eller gjengivelse av videosignaler, også med innebygd
videotuner.
- av magnetbåndtypen:
.1001 - - kombinerte opptakere og avspillere av kassettypen
.1009 - - andre
.1000 - av magnetbåndtypen
På grunn av lave handelstall foreslås disse oppdelingene slått sammen.

85.23 Plater, bånd, ikke-flyktige halvlederminner («solid state non-volatile storage
devices»), aktive kort («smart cards») og annet materiell for opptak av lyd eller
andre fenomener, også innspilte, herunder matriser for fremstilling av plater,
men unntatt varer som hører under kapittel 37.
- magnetisk materiell:
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- - annet:
.2901 - - - innspilt
.2909 - - - ellers
.2900 - - annet
På grunn av lave handelstall foreslås disse oppdelingene slått sammen.

85.26 Radarapparater, radionavigasjonsapparater og radiofjernstyringsapparater.
- andre:
- - radionavigasjonsapparater:
.9101 - - - GSP-apparater til bruk i motorkjøretøyer
.9109 - - - andre
.9100 - - radionavigasjonsapparater
På grunn av lave handelstall foreslås disse oppdelingene slettet.

85.27 Mottakere for radiokringkasting, også kombinert i felles kabinett eller kasse
med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd eller med ur.
- andre:
- - ellers:
.9901 - - - radiomottakere uten forsterkere
.9902 - - - stasjonære radiomottakere, mono
.9903 - - - stasjonære radiomottakere, stereo
.9909 - - - andre
.9000 ellers
På grunn av lave handelstall foreslås disse oppdelingene slettet.

85.28 Monitorer og projektorer, uten innebygd fjernsynsmottaker; fjernsynsmottakere, også med innebygde radiomottakere for kringkasting eller med
apparater for opptak eller gjengivelse av lyd eller videosignaler.
- andre monitorer:
- - andre:
.5902 - - - med skjermstørrelse høyst 15"
.5903 - - - med skjermstørrelse over 15", men høyst 20"
.5901 - - - med skjermstørrelse høyst 20"
- fjernsynsmottakere, også med innebygde radiomottakere for kringkasting eller
med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd eller videosignaler:
- - andre, for farger:
- - - LCD fjernsynsmottakere:
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.7211
.7212
.7213
.7219
.7214
.7215
.7216
.7218
.7291
.7292
.7293
.7299
.7294
.7295
.7296
.7298

- - - - med skjermstørrelse høyst 14"
- - - - med skjermstørrelse over 14", men høyst 18"
- - - - med skjermstørrelse over 18", men høyst 27"
- - - - ellers
- - - - med skjermstørrelse høyst 27"
- - - - med skjermstørrelse over 27", men høyst 39"
- - - - med skjermstørrelse over 39", men høyst 54"
- - - - ellers
- - - andre:
- - - - med skjermstørrelse høyst 14"
- - - - med skjermstørrelse over 14", men høyst 18"
- - - - med skjermstørrelse over 18", men høyst 27"
- - - - ellers
- - - - med skjermstørrelse høyst 27"
- - - - med skjermstørrelse over 27", men høyst 39"
- - - - med skjermstørrelse over 39", men høyst 54"
- - - - ellers

Innspillet til nye oppdeling for LCD fjernsynsskjermer og andre fjernsynsskjermer har
kommet fra SSB.
Statistikken ønskes endret da hovedtyngden av slike fjernsynsmottakere er de over 27".
Informasjon fra Elektronikkbransjen sier at nordmenn kjøper stadig større TV-er, og den
nye «folke-størrelsen» har vokst fra 40-43" til 44-54" i 2013. 31,2 % av de som kjøper TV
velger seg en modell i overnevnte klasse, og andelen som kjøper over 55" har økt fra 12 %
i 2012 til 19 % i 2013.

85.29 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater som hører
under posisjonene 85.25 – 85.28.
-andre:
- - ellers:
.9095 - - - andre deler til mottakere for radiokringkasting eller fjernsyn
.9096 - - - til radar-, radionavigasjons- eller radiofjernstyringsapparater
.9099 - - - andre
.9090 - - ellers
På grunn av lave handelstall foreslås disse oppdelingene slått sammen.

85.36 Elektriske apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske strømkretser (f.eks. brytere, reléer, sikringer, støtspenningsdempere, støpsler,
stikkontakter, lampeholdere og andre forbindelsesdeler, koblingsbokser), for
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.1001
.1009
.1000
.2001
.2002
.2009
.2000

.3001
.3002
.3005
.3009
.3000

.4901
.4905
.4909
.4900
.5010
.5091
.5092
.5099
.5000

.6110
.6120
.6190
.6100

.9011
.9012

spenninger på høyst 1000 V; forbindelsesdeler for optiske fibrer, optiske
fiberbunter eller optiske fiberkabler.
- sikringer:
- - automatiske
- - ellers
- sikringer
- automatiske overbelastningsbrytere:
- - ikke over 16 ampere
- - over 16 ampere, men ikke over 630 ampere
- - over 630 ampere
- automatiske overbelastningsbrytere
- andre apparater for å beskytte elektriske strømkretser:
- - overstrømsvern, termiske/magnetiske:
- - - ikke over 80 ampere
- - - over 80 ampere
- - andre overstrømsvern, herunder elektriske
- - ellers
- andre apparater for å beskytte elektriske strømkretser
- reléer:
- - andre:
- - - styringskontaktorer
- - - andre kontaktorer
- - - andre releer
- - andre
- andre brytere:
- - velgere og ekspedisjonsbrytere for sentralbord
- - ellers:
- - - brytere for husanlegg
- - - andre:
- - - - ikke over 16 ampere
- - - - over 16 ampere
- andre brytere
- lampeholdere, støpsler og stikkontakter:
- - lampeholdere:
- - - med strømbryter
- - - uten strømbryter:
- - - - signallampeholdere
- - - - ellers
- - lampeholdere, støpsler og stikkontakter
- andre apparater:
- - forbindelsesklemmer og koblingsbokser:
- - - forbindelsesklemmer
- - - koblingsbokser
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.9010 - - forbindelsesklemmer og koblingsbokser
Det er her foreslått å slå sammen 85.36.5010 med 85.36.5091, 85.36.5092 og 85.36.5099.
85.36.5010 har en annen tollbinding enn de to andre varenumrene. Det samme gjelder for
sammenslåingen av 86.36.6110, 85.36.6120 og 85.36.6190. Samtlige varenummer har
anvendt tollsats 0. Endringen må notifiseres til WTO.

85.37 Plater, tavler, konsoller, pulter, kabinetter og likende, utstyrt med to eller flere
apparater som hører under posisjon 85.35 eller 85.36, for elektrisk kontroll eller
fordeling av elektrisitet, også med instrumenter eller apparater som hører under
kapittel 90, samt numeriske kontrollapparater, unntatt velgere som hører under
posisjon 85.17.
- for spenninger på høyst 1000 V:
.1001 - - numeriske kontrolltavler for verktøysmaskiner
.1009 - - andre
.1000 - for spenninger på høyst 1000 V
På grunn av lave handelstall foreslås disse oppdelingene slettet.

85.38 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater som hører
under posisjon 85.35, 85.36 eller 85.37.
- andre:
.9010 - - til sikringer
.9020 - - til velgere og ekspedisjonsbrytere for sentralbord
.9030 - - til releer
.9090 - - ellers
.9000 - andre
De foreslåtte sammenslåingene har alle forskjellige tollbindinger. Samtlige varenummer
har anvendt tollsats 0. Endringen må notifiseres til WTO.

85.39 Elektriske glødelamper eller lysstofflamper, herunder «sealed beam» lamper og
lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys; buelamper.
- andre glødelamper, unntatt lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys:
- - andre:
.2901 - - - til motorkjøretøyer
.2909 - - - ellers
.2900 - - andre
- deler:
.9010 - - til «sealed beam» lamper
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.9090 - - ellers
.9000 - deler
På grunn av lave handelstall foreslås disse oppdelingene slettes. De foreslåtte sammenslåingene for deler har alle forskjellige tollbindinger. Samtlige varenummer har anvendt
tollsats 0. Endringen må notifiseres til WTO.

85.41 Dioder, transistorer og liknende halvlederkomponenter; lysfølsomme
halvlederkomponenter, herunder fotoelektriske celler, også sammensatte til
moduler eller paneler; lysemitterende dioder; monterte piezoelektriske
krystaller.
- lysfølsomme halvlederkomponenter, herunder fotoelektriske celler, også
sammensatte til moduler eller paneler; lysemitterende dioder:
.4001 - - solceller, også sammensatte til paneler eller moduler (se også varenr. 85.01.3101)
.4009 - - ellers
.4000 - lysfølsomme halvlederkomponenter, herunder fotoelektriske celler, også
sammensatte til moduler eller paneler; lysemitterende dioder
- deler:
.9010 - - til monterte piezoelektriske krystaller
.9090 - - ellers
.9000 - deler
På grunn av lave handelstall foreslås disse oppdelingene slått sammen. Samtlige
varenummer har anvendt tollsats 0. Endringen må notifiseres til WTO.

85.43 Elektriske maskiner og apparater som har selvstendige funksjoner, ikke nevnt
eller innbefattet annet sted i dette kapittel.
- andre maskiner og apparater:
.7001 - - mikrobølgehoder
.7002 - - antenneforsterkere (høyfrekvens) og frekvensomformere til bruk i lyd og
billedkringkasting
.7003 - - elektriske toaletter
.7009 - - ellers
.7000 - andre maskiner og apparater
På grunn av lave handelstall foreslås disse oppdelingene slått sammen.

Side 24

85.44 Isolert (herunder lakkert eller anodisert) tråd, kabel (herunder koaksialkabel)
og andre isolerte, elektriske ledere, også med forbindelsesdeler; optiske
fiberkabler sammensatt av fibrer som er skjermet fra hverandre, også med
forbindelsesdeler.
- andre elektriske ledere for spenninger på høyst 1000 V:
- - ellers:
- - - for merkespenninger på høyst 80 V:
.4912 - - - - med partall, mer enn 10 par, men ikke mer enn 50 par
.4919 - - - - andre
På grunn av lave handelstall foreslås varenummer 85.44.4912 slettet.

85.45 Kullelektroder, kullbørster, lampekull, batterifull og andre varer av kull, også
med metall, av det slag som brukes til elektriske formål.
- elektroder:
- - andre:
.1901 - - - av det slag som brukes til elektrolyse
.1909 - - - ellers
.1900 - - andre
På grunn av lave handelstall foreslås disse oppdelingene slettet.

85.47 Isolasjonsdetaljer (unntatt isolatorer som hører under posisjon 85.46) til
elektriske maskiner, apparater eller til elektrisk materiell, som består helt av
isolerende materialer, bortsett fra mindre komponenter av metall (f.eks.
gjengede hylser, muffer og liknende) som er istøpt utelukkende for
sammenføyning; elektriske ledningsrør og forbindelsesdeler dertil, av uedelt
metall fóret med isolerende materiale.
- isolasjonsdetaljer av keramisk materiale:
.1001 - - til høyspent strøm
.1002 - - til lavspent strøm
.1000 - isolasjonsdetaljer av keramisk materiale
- andre:
.9010 - - elektriske ledninger og forbindelsesdetaljer dertil, av uedelt metall fóret med
isolerende materiale
- - ellers:
.9020 - - - av glass
.9090 - - - ellers
.9000 - andre
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På grunn av lave handelstall foreslås disse oppdelingene slått sammen. De foreslåtte
sammenslåingene i 90-serien har forskjellige tollbindinger. Samtlige varenummer har
imidlertid anvendt tollsats 0. Endringen må notifiseres til WTO.

90.06 Fotoapparater (unntatt filmopptakere); lynlysapparater og lynlyspærer til
fotografisk bruk, unntatt lysstoffapparater som hører under posisjon 85.39.
- fotoapparater for øyeblikksfilm («instant print»):
.4010 - - håndkameraer
.4090 - - ellers
.4000 - fotoapparater for øyeblikksfilm («instant print»)
- andre fotoapparater:
- - enøyde speilreflekskameraer (SLR) for rullefilm med bredde høyst 35 mm:
.5110 - - - håndkameraer
.5190 - - - ellers
.5100 - - enøyde speilreflekskameraer (SLR) for rullefilm med bredde høyst 35 mm
- - andre, for rullefilm med bredde under 35 mm:
.5210 - - - håndkameraer
.5290 - - - ellers
.5200 - - andre, for rullefilm med bredde under 35 mm
- - andre, for rullefilm med bredde 35 mm:
.5310 - - - håndkameraer
.5390 - - - ellers
.5300 - - andre, for rullefilm med bredde 35 mm
- - ellers:
.5910 - - - håndkameraer
.5990 - - - ellers
.5900 - - ellers
- deler og tilbehør:
- - til fotoapparater:
.9110 - - - til håndkameraer
.9190 - - - ellers
.9100 - - til fotoapparater
På grunn av lave handelstall foreslås disse oppdelingene slått sammen. De foreslåtte
sammenslåingene har forskjellige tollbindinger. Samtlige varenummer har imidlertid
anvendt tollsats 0. Endringene må notifiseres til WTO.
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90.07 Filmopptakere og filmfremvisere, med eller uten innebygget apparat for opptak
eller gjengivelse av lyd.
- filmopptakere:
.1001 - - håndkameraer
.1009 - - ellers
.1000 - filmopptakere
- deler og tilbehør:
- - til filmopptakere:
.9110 - - - til håndkameraer
.9190 - - - ellers
.9100 - - til filmopptakere
De foreslåtte sammenslåingene i 90-serien har forskjellige tollbindinger. Samtlige
varenummer har imidlertid anvendt tollsats 0. Endringene må notifiseres til WTO.

90.14 Kompasser; andre instrumenter og apparater for navigering.
- kompasser:
.1010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.1090 - - ellers
.1000 - kompasser
- instrumenter og apparater for luftfart- eller romnavigering (unntatt kompasser):
.2010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.2090 - - ellers
.2000 - instrumenter og apparater for luftfart- eller romnavigering (unntatt kompasser)
- andre instrumenter og apparater:
.8010 - - ekkolodd
.8020 - - ultralyd lodde- og detektorapparater
- - andre:
.8030 - - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.8090 - - - ellers
.8000 - andre instrumenter og apparater
- deler og tilbehør:
.9010 - - til ultralyd lodde- og detektorapparater
.9090 - - ellers
.9000 - deler og tilbehør
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De foreslåtte sammenslåingene har forskjellige tollbindinger. Samtlige varenummer har
imidlertid anvendt tollsats 0. Endringene må notifiseres til WTO.

90.15 Geodetiske (herunder fotogrammetriske), hydrografiske, oseanografiske,
hydrologiske, meteorologiske eller geofysiske instrumenter og apparater,
unntatt kompasser; avstandsmålere.
- avstandsmålere:
.1010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.1090 - - ellers
.1000 - avstandsmålere
- teodolitter og tachymetre (tacheometre) (landmålingsinstrumenter):
.2010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.2090 - - ellers
.2000 - teodolitter og tachymetre (tacheometre) (landmålingsinstrumenter)
- nivelleringsinstrumenter:
.3010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.3090 - - ellers
- fotogrammetriske, geodetiske instrumenter og apparater:
.4010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.4090 - - ellers
.4000 - fotogrammetriske, geodetiske instrumenter og apparater
- andre instrumenter og apparater:
.8010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.8090 - - ellers
.8000 - andre instrumenter og apparater
De foreslåtte sammenslåingene har forskjellige tollbindinger. Samtlige varenummer har
imidlertid anvendt tollsats 0. Endringene må notifiseres til WTO.
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90.16 Vekter følsomme for 50 mg eller mindre, også med lodder.
.0010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.0090 - - ellers
90.16
.0000 Vekter følsomme for 50 mg eller mindre, også med lodder.
De foreslåtte sammenslåingene har forskjellige tollbindinger. . Begge varenummer har
imidlertid anvendt tollsats 0. Endringene må notifiseres til WTO.

90.17 Tegne-, risse- og regneinstrumenter (f.eks. tegnemaskiner, pantografer,
vinkelmålere, tegne- og rissebestikk, regnestaver, regneskiver); instrumenter for
lengdemåling til bruk i hånden (f.eks. målestokker og –bånd, mikrometermål,
alle slags lærer), ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.
- tegnebord og tegnemaskiner, også automatiske:
.1001 - - elektronisk styrte eller styrbare tegnemaskiner
.1009 - - ellers
.1000 - tegnebord og tegnemaskiner, også automatiske
- andre instrumenter:
.8010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.8090 - - ellers
.8000 - andre instrumenter
De foreslåtte sammenslåingene i 80-serien har forskjellige tollbindinger. Begge
varenummer har imidlertid anvendt tollsats 0. Endringene må notifiseres til WTO.

90.25 Flytevekter (aerometre, densimetre) og liknende instrumenter basert på
flyteprinsippet, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psykrometre,
også med registreringsutstyr samt kombinasjoner av slike instrumenter.
- termometre og pyrometre, ikke kombinerte med andre instrumenter:
- - væskefylte, for direkte avlesning:
.1110 - - - febertermometer
.1190 - - - ellers
.1100 - - væskefylte, for direkte avlesning
- - andre:
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.1910 - - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.1990 - - - ellers
.1900 - - andre
- andre instrumenter:
.8010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.8090 - - ellers
.8000 - andre instrumenter
De foreslåtte sammenslåingene har forskjellige tollbindinger. Samtlige varenummer har
imidlertid anvendt tollsats 0. Endringene må notifiseres til WTO.

90.26 Instrumenter og apparater for måling eller kontroll av gjennomstrømning, nivå,
trykk eller andre variable forhold ved væsker eller gasser (f.eks.
gjennomstrømningsmålere, nivåmålere, manometre, varmemålere), unntatt
instrumenter og apparater som hører under posisjon 90.14, 90.15, 90.28 eller
90.32.
- for måling eller kontroll av trykk:
- - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres:
.2011 - - - i korrosjonsbestandig utførelse eller for måling av trykk over 10.000 Mpa
.2019 - - - andre
.2090 - - ellers
.2000 - for måling eller kontroll av trykk
- andre instrumenter eller apparater:
.8010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.8090 - - ellers
.8000 - andre instrumenter eller apparater
De foreslåtte sammenslåingene har, unntatt i ett tilfelle, forskjellige tollbindinger. Alle
varenummer har imidlertid anvendt tollsats 0. Endringene må notifiseres til WTO
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90.27 Instrumenter og apparater for fysiske eller kjemiske analyser (f.eks.
polarimetre, refraktometre, spektrometre, gass- eller røykanalyseapparater);
instrumenter og apparater for måling eller kontroll av viskositet, porøsitet,
utvidelse, overflatespenning eller liknende; instrumenter og apparater for
måling eller kontroll av varme-, lyd- eller lysmengder (herunder
eksponeringsmålere); mikrotomer.
- gass- eller røykanalyseapparater:
.1010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.1090 - - ellers
.1000 - gass- eller røykanalyseapparater
- kromatografer og elektroforeseinstrumenter:
.2010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.2090 - - ellers
.2000 - kromatografer og elektroforeseinstrumenter
- spektrometre, spektrofotometre og spektrografer som bruker optisk utstråling
(ultrafiolett, synlig, infrarød):
.3010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.3090 - - ellers
.3000 - spektrometre, spektrofotometre og spektrografer som bruker optisk utstråling
(ultrafiolett, synlig, infrarød)
- andre instrumenter og apparater som bruker optisk utstråling (ultrafiolett, synlig,
infrarød):
.5010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.5090 - - ellers
.5000 - andre instrumenter og apparater som bruker optisk utstråling (ultrafiolett, synlig,
infrarød)
- andre instrumenter og apparater:
.8010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.8090 - - ellers
.8000 - andre instrumenter og apparater
De foreslåtte sammenslåingene har forskjellige tollbindinger. Alle varenummer har
imidlertid anvendt tollsats 0. Endringene må notifiseres til WTO
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90.29 Omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometertellere, skritttellere og liknende; hastighetsmålere og tachometre, unntatt de som hører under
posisjon 90.14 eller 90.15; stroboskoper.
- omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometertellere, skritt-tellere
og liknende:
.1010 - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.1090 - - ellers
.1000 - omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometertellere, skritt-tellere
og liknende
- hastighetsmålere og tachometre; stroboskoper:
.2010 - - stroboskoper
- - hastighetsmålere og tachometre:
.2020 - - - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres
.2090 - - - ellers
.2000 - hastighetsmålere og tachometre; stroboskoper
De foreslåtte sammenslåingene har forskjellige tollbindinger. . Alle varenummer har
imidlertid anvendt tollsats 0. Endringene må notifiseres til WTO.

90.30 Oscilloskoper, spektralanalysatorer og andre instrumenter og apparater for
måling eller kontroll av elektriske mengder, unntatt måleapparater som hører
under posisjon 90.28; instrumenter og apparater for måling eller registrering av
alfa-, beta-, gamma- eller røntgenstråler, kosmiske eller andre ioniserende
stråler.
- deler og tilbehør:
.9010 - - til voltmetre, ampèremetre, galvanometre og isolasjonsmålere
.9090 - - ellers
.9000 - deler og tilbehør
De foreslåtte sammenslåingene har forskjellige tollbindinger. Begge varenummer har
imidlertid anvendt tollsats 0. Endringene må notifiseres til WTO.
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90.31 Instrumenter, apparater og maskiner for måling eller kontroll, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted i dette kapittel; profilprojektorer.
- andre instrumenter og apparater:
- - elektriske, dvs med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som
varierer i overenstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller
automatisk reguleres:
.8011 - - - spesielt konstruert for måling av kuleflater
.8019 - - - andre
.8090 - - ellers
.8000 - andre instrumenter og apparater
De foreslåtte sammenslåingene har til dels forskjellige tollbindinger. Alle varenummer
har imidlertid anvendt tollsats 0. Endringene må notifiseres til WTO
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de slettede
oppdelingene.
Nærings- eller handelspolitiske konsekvenser
Endringene i tolltariffen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser, bortsett
der det er spesifisert (se 09.10, 10.06, 20.02). For varenummer som hører under kapitlene
85 eller 90 vil de foreslåtte sammenslåinger i praksis ikke ha noen konsekvenser da
anvendt tollsats for samtlige er 0.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene i tolltariffen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.
Vurdering
Vi ser ikke behov for å ha statistiske oppdelinger for varer med lav handel og foreslår
derfor at ovennevnte forenkling gjennomføres.

