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Vedlegg til høringsbrev – Tolltariffen 2020
Tolldirektoratet (TOD) har mottatt følgende innspill til tolltariffen 2020:

Kapittel 3
Norges Sjømatråd ønsker oppdelinger for hhv oppdrettet laks i lukkende og åpne anlegg,
torsk – skrei, torsk i kar, torsk i isopor, m/u hode, biprodukter, utvannet tørr- og klippfisk,
pelagisk og snegler.
Oppdrettslaks
Det er en utvikling i produksjonsmetodene for oppdrettslaks og Sjømat Norge ønsker
varenummer som speiler denne utviklingen. Den tradisjonelle metoden suppleres med
oppdrett på land, i lukkede anlegg i vann og merder i åpent hav. Merder i åpent hav antas å
være substansielt likt den tradisjonelle metoden. Det legges til grunn at produksjonen i
lukkede anlegg og på land utgjør en fo, lrskjell. Denne forskjellen har, ifølge Norges Sjømatråd,
både produsenter, eksportører og importører, samt kjøpere og konsumenter en interesse å ha
kunnskap om. De foreslår at det opprettes varenummer for «den tradisjonelle metoden» og
andre metoder.
For å unngå at det innføres flere varenummer, foreslår Norges Sjømatråd at nåværende
varenummer for laks med og uten hode slettes.
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte
endringene.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Det er usikkert om de foreslåtte endringene vil ha nærings- eller handelspolitiske
konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er usikkert om de foreslåtte endringene vil ha økonomiske eller administrative
konsekvenser.
Direktoratets kommentarer
Fersk eller kjølt oppdrettslaks føres i dag under varenumrene 03.02.1411 og 03.02.1419. Fryst
oppdrettslaks føres under varenumrene 03.03.1311 og 03.03.1319. Norges Sjømatråd ønsker å
endre vareomfanget slik at den går fra å være laks med eller uten hode, til laks oppdrettet i
lukkede anlegg.
Statistisk sentralbyrå (SSB) opplyser at ifølge akvakulturregisteret har i overkant av 10
foretak per i dag konsesjon til kommersiell, landbasert oppdrett av matfisk. Ifølge
bransjebladet Sysla forventes ingen av disse å levere fisk til markedet før rundt neste
årsskifte. Hvor mange aktører som har tatt i bruk lukkende anlegg til vanns er uvisst, da
dette ikke er en egen kategori i akvakulturregisteret.
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En SINTEF-rapport om lukkende oppdrettsanlegg fra 2011 nevner at på det tidspunktet var
begrepsforvirring rundt hva som skiller et lukket anlegg fra andre anlegg. Relativt ferske
avslag på søknader om utviklingstillatelser til lukkede anlegg fra Fiskeridirektoratet viser til
den samme rapporten når det gjelder klassifisering av anlegg, og det ser fortsatt ikke ut til å
være etablert noen omforent definisjon.
Å lage varenummer for oppdrettslaks etter oppdrettsmetode er etter direktoratets mening
prematurt. Hvis informasjon om eksportpris og –kvantum i tillegg er sensitivt og få aktører
har startet eksport av laks fra lukkede anlegg, er det en risiko for identifisering.
Norges sjømatråd anfører at forskjellen av produksjon i åpne og lukkede anlegg er av
interesse for både produsenter, eksportører og importører, samt kjøpere og konsumenter.
Hva kjøpere og konsumenter i utlandet måtte interessere seg for er ikke et hensyn som
vektlegges ved oppretting av nye varenummer. Vi stiller spørsmål om det er rimelig å
pålegge samtlige eksportører og importører den økte oppgavebyrden en mer detaljert
inndeling medfører, for hver forsendelse.
Direktoratet er av den oppfatning at f.eks. en utvalgsundersøkelse vil være samfunnsmessig
mer effektivt for å gi en detaljert statistikk av tilfredsstillende kvalitet. Dersom ønsket om
disse inndelingene kommer fra aktører i eksportnæringen selv bør viljen til å delta i en slik
undersøkelse være til stede.
Direktoratet støtter ikke forslaget om egne varenummer for laks etter oppdrettsmetode.
Torsk – herunder skrei
Norges sjømatråd skriver at 03.02.5121, 03.02.5023, 03.02.5122 og 03.02.5123 ikke er teknisk
gjensidig utelukkende. De mener at dette kan presiseres ytterligere med å sette en
datoavgrensning på varenummer 03.02.5122 (skrei). I tillegg ønsker de egne oppdelinger for
skrei med og uten hode.
Det anføres at det er kvalitativ forskjell på torsk som eksporteres i hhv kar og isopor, og at det
er i næringens interesse å ha eksporttall for disse to kategoriene separat.
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte
endringene.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Når det gjelder forslaget om å innføre egne varenummer etter hvilken beholder torsk
eksporteres i er det usikkert om de foreslåtte endringene vil ha nærings- eller
handelspolitiske konsekvenser.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Når det gjelder forslaget om å innføre egne varenummer etter hvilken beholder torsk
eksporteres i er det usikkert om de foreslåtte endringene vil ha økonomiske eller
administrative konsekvenser.

Direktoratets kommentarer
Når det gjelder å innføre en datobegrensning for skrei har Norges sjømatråd ikke foreslått en
fra og til dato.
Skrei er i henhold til Norsk Standard (NS 9406:2016) «gytemoden nordøstarktisk torsk
(Gadus morhua), ikke fôret, villfanget i perioden 1. januar til 30. april i de naturlige
gyteområdene for skrei innenfor Norges økonomiske sone».
Med henvisning til Norsk Standard foreslår direktoratet at det brukes denne
datobegrensningen. Vi ber spesielt høringsinstansene om tilbakemelding om dette.
Varenummerteksten til varenummer 03.02.5122 vil da lyde «skrei i perioden 1. januar til 30.
april». Da vareomfanget ikke antas å bli endret foreslår vi at det dagens varenummer beholdes.
Når det gjelder ønsket om å få egne varenummer for skrei med og uten hode er det ikke nok
siffer igjen i nummerserien til å få til dette.
Statistisk sentralbyrå har analysert fritekstfeltet og ser at det relativt hyppig er anført på
tolldeklarasjonene om fisken er med eller uten hode. Det er ikke mulig å se noe tilsvarende om
hvilken beholder fisken er eksportert i.
En økt detaljgrad i tolltariffen øker oppgavebyrden for importører, eksportører og deklaranter
samt at risikoen for feilklassifiseringer blir større.
Når det gjelder ønsket om en bedre statistikk stiller direktoratet spørsmål om brukerne er klar
over at ytterligere detaljgrad må veies opp mot ønsket om nøyaktighet. Vi vet at det er mye
feilklassifisering når det gjelder import og eksport, og det brukes mye ressurser for å gjøre
handelsstatistikken så nøyaktig som mulig.
Direktoratet støtter ikke forslaget om å innføre egne varenummer for torsk som foreligger i
kar eller isopor.
Biprodukter av torsk, kveite og blåkveite
I følge Norges Sjømatråd er handelen med biprodukter økende, spesielt for produkter av torsk,
kveite og blåkveite. De mener videre at det er behov for egne varenummer for biprodukter
under 0303.91 og 0303.99. Det vises for øvrig til at EU har egne varenummer for noen av disse
produktene.
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte
endringene.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.
Direktoratets kommentarer
Norges Sjømatråd har fremlagt handelstall som viser eksporten av spiselige biprodukter til
hhv Afrika, Europa og Asia, i perioden 2014-2018. Det er uvisst om det er den offisielle
handelsstatistikken som ligger til grunn (og hvilke varenummer). Spesielt gjelder dette for
årene 2014-2016, da en del av varenumrene for spiselige biprodukter ble opprettet i 2017.
Den offisielle handelsstatistikken viser at eksporten av spiselige biprodukter er sterkt
dominert av laks (varenummer 03.03.9901). Det er derfor usikker om tallene som Norges
Sjømatråd opererer med illustrerer et stort og økende omfang for biprodukter av kveite og
blåkveite. Statistisk sentralbyrå har foretatt en analyse, og ordene «kveite» og «halibut»
fremkommer 43 ganger i fritekstfeltet i løpet av 2017 og 2018 for varenummer 03.03.9909
(ellers). Under varenummer 03.03.9109 forekommer ordene til sammen 8 ganger i løpet av
2017 og 2018.
For øvrig ble det i 2017 opprettet eget varenummer for biprodukter av torsk (03.03.9902).
Direktoratet kan ikke se er sannsynliggjort at det er økende handel med biprodukter av kveite
eller blåkveite, og anbefaler derfor ikke en ytterligere oppdeling under 0303.91 og 0303.99 på
nåværende tidspunkt.
Direktoratet kan opplyse at EU ikke har noen oppdelinger for spiselige produkter av kveite
eller blåkveite.
Pelagisk
Sildelapper
Norges Sjømatråd foreslo i fjor at sildelapper under 03.04.9902 skulle deles inn ytterligere
mellom NVG og nordsjøsild, og foreslår det på nytt i år. De anfører at næringen fortsatt mener
at en slik oppdeling er hensiktsmessig og forslaget fremmes derfor på nytt.
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte
endringene.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.
Direktoratets kommentarer
Som meddelt under fjorårets høring hører fryste sildelapper under en HS underposisjon hvor
det er svært få varenummer tilgjengelig. Direktoratet fastholder sitt standpunkt fra 2018 at vi
primært ønsker å reservere disse til eventuelt fremtidig bruk for andre fiskeslag.
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Lodde
Norges Sjømatråd mener at fersk lodde, som i dag føres under varenummer 03.02.4900 bør ha
eget varenummer. De skriver at handelen er variabel som følge av varierende fangsttall. De
varierende forholdene gjør det av statistiske hensyn nødvendig å ha eget varenummer.
03.02 Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under
posisjon 03.04.
- sild (..):
- - annen:
.4901 - - - lodde (Mallotus villosus)
.4909 - - - ellers
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte
endringene.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Det er usikkert om de foreslåtte endringene vil ha nærings- eller handelspolitiske
konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er usikkert om de foreslåtte endringene vil ha økonomiske eller administrative
konsekvenser.

Direktoratets kommentarer
SSB har sett på hva som er deklarert i tekstfeltet på tolldeklarasjonene. I perioden 2016 – 2018
er det 96 % av varelinjene for varenummer 03.02.4900 som inneholder ordet «lodde».
Varenummeret kan dermed allerede i praksis anses å være et varenummer for lodde.
Dersom det opprettes eget varenummer for lodde neste år vil vi mest sannsynlig få et
varenummer (03.04.4909 – ellers) som vil ha lave handelstall. Med mindre det er andre
hensyn enn variable fangsttall som bør vektlegges støtter ikke direktoratet forslaget.
Snegler - kongsnegl
Norges Sjømatråd sier at eksporten av kongsnegl er økende. De ønsker derfor eget
varenummer for kongsnegl, da dette etter deres mening vil lette arbeidet for
næringsaktørene og gjøre statistikken mer presis. I følge næringsaktørene eksporterer de
disse under varenummer 03.07.9900. De ønsker tilsvarende oppdeling som for øresnegler og
skorpionsengler, dvs ett varenummer for fryste og ett for ellers.
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte
endringene.
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Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.
Direktoratets kommentarer
Først vil vi få bemerke at ut i fra tolltariffens oppbygning og strukturen til underposisjon
0307.9, er det mel og pelleter som går i varenummer 03.07.9900.
SSB har gjort en analyse av samtlige tre varenummer (03.07.9100, 03.07.9200 og 93.07.9900).
Det er få deklarasjoner som inneholder ordet «kongsnegl», «kongesnegle» eller «whelk»
(«whelk» omfatter blant annet kongsnegl). I tillegg er det få aktører som eksporterer under
disse tre varenumrene. Den påståtte økningen i eksport av kongsnegl synes ikke å støttes i
deklarert data.
Direktoratet finner ikke å støtte den foreslåtte endringen.

Kapittel 6
Norsk gartnerforbund ønsker at varenummer 06.02.9092 splittes i to varenummer, ett for
grønnsakplanter med klump og ett for frukt- og bærplanter. De skriver at bransjen har behov
for spesifisert oversikt over importen av hhvs grønnsakplanter og frukt/bær-planter. De
skriver videre at bærplanter bør tas med i varenummerteksten, selv om det er mest
jordbærplanter som er mest aktuelle for import og at jordbær botanisk sett er en frukt. Da
jordbær omtales som bær i alminnelig norsk språkbruk bør dette være retningsgivende for
teksten i tolltariffen. Næringen har behov for å få en oversikt over importen av
grønnsakplanter, som Norsk gartnerforbund i stor grad mener vil være tomat- og
agurkplanter.
Endring vil se slik ut:
06.02 Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister; mycelium.
- andre:
- - med klump av jord eller annet vekstmedium:
- - - ellers:
.9092 - - - - andre frukt- eller grønnsakplanter
- - - - andre frukt- eller grønnsakplanter:
.9093 - - - - fruktplanter
.9094 - - - - grønnsakplanter
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte
endringene.

7
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.
Direktoratets kommentarer
Tolltariffen er basert på HS-nomenklaturen og vi er forpliktet til å følge inndelingen i
nasjonal tolltariff. En jordbærplante er å anse som en staude, og skal ikke føres i varenummer
06.02.9092. En eventuell innføring av et eget varenummer for fruktplanter vil ikke endre på
dette.
Statistisk Sentralbyrå har opplyst oss at varenummer 06.02.9092 domineres av varelinjer som
ifølge fritekstfeltet på tolldeklarasjonen er krydder-, tomat- eller chilliplanter.
På bakgrunn av ovenstående finner vi ikke å kunne støtte forslaget.

Kapittel 7
Landbruksdirektoratet ønsker å splitte opp 07.03.9009 slik at gressløk får eget varenummer. I
sin begrunnelse sier de at dette vil gi statistisk grunnlag for å vurdere å skille mellom
gressløk og andre løkslag i tolladministreringen.
Det er usikkert hvor mye gressløk som importeres under 07.03.9009, da mye blir solgt i jord
med potte, som urter. Norsk produksjon er økende og Landbruksdirektoratet er avhengig av
importtall for å vurdere fremtidige tolladministreringer. Forslaget støttes av Landbruks- og
matdepartementet.
Endringen vil se slik ut:
07.03 Kepaløk, sjalottløk, hvitløk, purre og andre løkslag, friske eller kjølte.
- andre løkslag:
.9009 - - andre løkslag
- - andre løkslag:
.9007 - - - gressløk
.9008 - - - andre
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte
endringene.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

8
Direktoratets kommentarer
For at forvaltningen skal kunne vurdere en fremtidig tolladministrasjon kan vi finne å støtte
forslaget.

Kapittel 23
Landbruksdirektoratet ønsker å splitte varenummer 23.06.6010 (til dyrefôr).
Det har vært import av kraftfôrråvarer basert på palmekjerner fra Elfenbenskysten og Ghana
tidligere år, tollfritt som MUL-land under GSP-ordningen. Fra årsskiftet endret disse to
landene status til G+-land, og får nå toll på disse produktene.
Landbruksdirektoratet ønsker å innlemme oljekaker og andre faste reststoffer av
palmekjerner i den ordinære administreringen av tollsatser for kraftfôrråvarer. Da
palmenøtter klassifiseres sammen med palmekjernene ønsker de en splitting. Forslaget
støttes av Landbruks- og matdepartementet.
Landbruks- og matdepartementet har meddelt at oppdelingene «til dyrefôr» i tolltariffen
ikke vil være aktuelle før enn i 2021.
Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte
endringene.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.
Direktoratets kommentarer
Landbruks- og matdepartementet har varslet at det må lages egne oppdelinger for varer «til
dyrefôr» og «til fiskefôr» fra neste år, grunnet diverse frihandelsforhandlinger.
Da vi må være sikre på at det er varenummer tilgjengelig for å implementere denne
endringen, støtter direktoratet ikke forslaget om egne varenummer for palmekjerner og
palmenøtter på det nåværende tidspunkt.

Kapittel 31
Mattilsynet ønsker at varenummer 31.01.0000 deles opp i to varenummer. Det er krav til
plantehelsesertifikat for vareomfanget når slike produkter foreligger i fast form, men ikke
når det foreligger i flytende form.
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Endringen vil se slik ut:
31.01
.0000 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel, også innbyrdes blandet eller kjemisk
behandlet; gjødsel fremstilt ved blanding eller kjemisk behandling av animalske
eller vegetabilske produkter.
31.01 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel, også innbyrdes blandet eller kjemisk
behandlet; gjødsel fremstilt ved blanding eller kjemisk behandling av animalske
eller vegetabilske produkter.
.0001 - i fast form
.0009 - ellers

Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte
endringene.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.
Direktoratets kommentarer
Da vareomfanget per i dag både favner fast og flytende, det det ressurskrevende å vurdere
om den deklarerte varen er fast eller flytende. Ved innføring av to varenummer vil
deklareringen gå raskere for næringslivet, og kontrollen vil bli enklere for Tolletaten.
Direktoratet støtter forslaget.

Endringer av eget tiltak
Vi har tatt en gjennomgang av tolltariffens varenummer og foreslår å fjerne varenummer det
er lav eller ingen handel med. I samarbeid med SSB er den nedre grensen satt til 1 000 000
kroner per år. Nedenfor er en oversikt over hvilke varenummer som foreslås slettes.
Oversikten viser også handelstall de tre siste år samt hvordan den nye strukturen vil være
for hvert forslag.
Dersom noen av de foreslåtte oppdelingene har betydning for enkelte aktører og det er et
sterkt ønske om å beholde enkelte av disse ønsker vi at høringsinstansene gjør oss spesielt
oppmerksom på dette. Et ønske om å beholde varenummer må begrunnes utover at det er
nyttig å ha oversikt over handelen med de forskjellige varene som disse varenumrene
omfatter.
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Forholdet til norsk rett
Det vil ikke oppstå behov for lov- eller forskriftsendringer som følge av de foreslåtte
endringene.
Nærings- og handelspolitiske konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha nærings- eller handelspolitiske konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Kapittel 2
Varenummer 02.03.1109 foreslås slettet. Handelstall de tre siste år er som vist i tabellen.
Beløp i hele kroner.

Import
Eksport

2016
79 325
0

2017
114 400
0

2018
81 674
0

Varenumrene 03.02.1201, 03.02.1202 og 03.02.1209 foreslås slås sammen. Handelstall de tre
siste år er som vist i tabellen. Beløp i hele kroner.
02.03.1201
Import
Eksport

2016
90 478
25 691

2017
42 397
38 261

2018
0
448 142

02.03.1202
Import
Eksport

2016
0
0

2017
0
3 269

2018
0
2 418

02.03.1209
Import
Eksport

2016
158 077
0

2017
154 356
6 556

2018
161 553
0

Endringen vil se slik ut:
02.03 Kjøtt av svin, fersk, kjølt eller fryst.
- fersk eller kjølt:
- - hele eller halve skrotter:
.1101 - - - av tamsvin
.1109 - - - av andre svin
- - skinker, boger og stykker derav, ikke utbeinet:
- - - av tamsvin:
.1201 - - - - skinker og stykker derav
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.1202 - - - - boger og stykker derav
.1209 - - - - av andre svin
.1100 - - hele eller halve skrotter
.1200 - - skinker, boger og stykker derav, ikke utbeinet
Kapittel 3
Varenummer 03.02.2409 foreslås slettet. Handelstall de tre siste år er som vist i tabellen.
Beløp i hele kroner.

Import
eksport

2016
269 318
279 263

2017
279 097
230 141

2018
39 663
523 152

Endringen vil se slik ut:
03.02 Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under
posisjon 03.04.
- flyndrefisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophtalmidae og
Citharidae), unntatt spiselige biprodukter av fisk som hører under varenummer
03.02.9100 – 03.02.9909:
- - piggvar (Psetta maxima):
.2401 - - - oppdrettet
.2409 - - - ellers
.2400 - - piggvar (Psetta maxima)

Varenummer 03.07.3109 foreslås slettet. Handelstall de tre siste år er som vist i tabellen.
Beløp i hele kroner.
2016
Import
579 443
eksport
578 110
Endringen vil se slik ut:

2017
744 603
537 591

2018
278 646
440 548

03.07 Bløtdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i
saltlake; røkte bløtdyr, med eller uten skall, også varmrøkte; mel og pelleter av
bløtdyr, egnet til menneskeføde.
- blåskjell (Mytilus spp., Perna spp.):
- - levende, ferske eller kjølte:
.3101 - - - i pakninger av vekt høyst 25 kg
.3109 - - - andre
.3100 - - levende, ferske eller kjølte
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Kapittel 4
Varenummer 04.06.4008 foreslås slettet. Handelstall de tre siste år er som vist i tabellen.
Beløp i hele kroner.

Import
eksport

2016
294 328
3 391

2017
262 533
0

2018
266 994
6 520

Endringen vil se slik ut:
04.06 Ost og ostemasse.
- blåmuggost og annen ost som inneholder marmorering som er fremstilt med
Penicillium roquefortie:
- - annen:
.4008 - - - upasteurisert
.4009 - - - ellers
.4007 - - annen
Kapittel 5
Varenummer 05.11.9191 foreslås slettet. Handelstall de tre siste år er som vist i tabellen.
Beløp i hele kroner.

Import
eksport

2016
0
0

2017
484 798
8 734

2018
481 821
0

Endringen vil se slik ut:
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:
- - produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i
vann; døde dyr av de slag som hører under kapittel 3:
- - - annet:
.9191 - - - - industrifisk
.9193 - - - - annet fiskeavfall
.9192 - - - - fiskeavfall
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Kapittel 7
Varenummer 07.12.3901 foreslås slettet. Handelstall de tre siste år er som vist i tabellen.
Beløp i hele kroner.

Import
eksport

2016
169 534
0

2017
52 991
0

2018
35 785
0

Endringen vil se slik ut:
07.12 Tørkede grønnsaker, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men ikke videre
tilberedt.
- sopper, skrukkøre (Auricularia spp.), gelesopp (Tremella spp.) og trøfler:
- - andre:
.3901 - - - trøfler
.3909 - - - andre
.3900 - - andre
Kapittel 8
Varenummer 08.04.5001 og 08.04.5003 foreslås slås sammen. Handelstall de tre siste år er
som vist i tabellene. Beløp i hele kroner.
08.04.5001
Import
eksport

2016
942 171
0

2017
951 077
0

2018
730 786
0

08.04.5003
Import
eksport

2016
212 832
0

2017
253 364
0

2018
266 856
0

Endringen vil se slik ut:
08.04 Dadler, fikener, ananas, avocadopærer, guavaer, mangoer og mangostan, friske
eller tørkede.
- guavaer, mangoer og mangostan:
.5001 - - guavaer
.5003 - - mangostan
.5009 - - ellers
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Varenummer 08.06.1019 og 08.06.1099 foreslås slettet. Handelstall de tre siste år er som vist i
tabellene. Beløp i hele kroner.
08.06.1019
Import
eksport

2016
0
0

2017
59 368
0

2018
0
0

08.06.1099
Import
eksport

2016
0
0

2017
0
0

2018
0
391 527

Endringen vil se slik ut:
08.06 Vindruer, friske eller tørkede.
- friske:
- - i tiden 1. august – 28./29. februar:
.1011 - - - til spisebruk
.1019 - - - ellers
- - i tiden 1. mars – 31. juli:
.1091 - - - til spisebruk
.1099 - - - ellers
.1012 - - i tiden 1. august – 28./29. februar
.1092 - - i tiden 1. mars – 31. juli
Kapittel 13
Varenummer 13.02.3901 foreslås slås sammen med 13.02.3909. Handelstall de tre siste år er
som vist i tabellen. Beløp i hele kroner.

Import
eksport

2016
821 716
0

2017
119 705
0

2018
172 393
0

Endringen vil se slik ut:
13.02 Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar
og annet planteslim samt andre fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av
vegetabilske stoffer.
- planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer:
- - ellers:
.3901 - - - modifiserte
.3909 - - - ellers
.3900 - - ellers
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Kapittel 18
Varenummer 18.06.2011 foreslås slås sammen med 18.06.2012. Handelstall de tre siste år er
som vist i tabellene. Beløp i hele kroner.
18.06.2011
Import
eksport

2016
94 203
1 800

2017
130 291
0

2018
18 509
6 640

18.06.2012
Import
eksport

2016
0
1 300

2017
5 216
0

2018
0
0

Varenummer 18.06.9021 foreslås slås sammen med 18.06.9022. Handelstall de tre siste år er
som vist i tabellene. Beløp i hele kroner.
18.06.9021
Import
eksport

2016
248 248
986 520

2017
450 613
2 898

2018
368 599
0

18.06.9022
Import
eksport

2016
53 312
87 524

2017
36 030
167 718

2018
17 372
167 518

Endringen vil se slik ut:
18.06 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao.
- andre varer i blokker, plater eller stenger av vekt over 2 kg, eller flytende, som
pasta, pulver, granulat eller i liknende bulkformer, i beholdere eller pakninger med
innhold over 2 kg:
- - spiseispulver og puddingpulver:
.2011 - - - spiseispulver
.2012 - - - puddingpulver
- ellers:
- - spiseispulver og puddingpulver:
.9021 - - - spiseispulver
.9022 - - - puddingpulver
.2010 - - spiseispulver og puddingpulver
.9020 - - spiseispulver og puddingpulver
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Kapittel 22
Varenummer 22.04.3002 til 22.04.3009 foreslås slås sammen. Handelstall de tre siste år er som
vist i tabellene. Beløp i hele kroner.
22.04.3002
Import
eksport

2016
0
0

2017
0
0

2018
0
0

22.04.3003
Import
eksport

2016
0
0

2017
0
0

2018
0
0

22.04.3004
Import
eksport

2016
0
0

2017
0
0

2018
0
0

Endringen vil se slik ut:
22.04 Vin av friske druer, herunder vin tilsatt alkohol; druemost, unntatt den under
posisjon 20.09.
- annen druemost:
- - med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent alkohol:
.3002 - - - druemost i gjæring samt druemost hvor gjæringen er stanset på annen måte enn
ved tilsetning av alkohol
.3003 - - - annen
- - ellers:
.3004 - - - druemost i gjæring samt druemost hvor gjæringen er stanset på annen måte enn
ved tilsetning av alkohol
.3009 - - - annen
.3000 - annen druemost
Kapittel 25
Varenummer 25.30.9001 foreslås slås sammen med 25.30.9009. Handelstall de tre siste år er
som vist i tabellen. Beløp i hele kroner.

Import
eksport

2016
0
61 271

2017
52 523
167 627

2018
41 445
722 502
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Endringen vil se slik ut:
25.30 Mineralske stoffer ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
- andre:
.9001 - - naturlig kryolitt; naturlig chiolitt
.9009 - - ellers
.9000 - andre
Kapittel 28
Varenummer 28.43.9001 og 28.43.9009 forslås slås sammen. Handelstall de tre siste år er som
vist i tabellene. Beløp i hele kroner.
28.43.9001
Import
eksport

2016
2 780
0

2017
1 414
0

2018
21 968
0

28.43.9009
Import
eksport

2016
858 040
53 093

2017
349 505
88 260

2018
405 729
63 797

Endringen vil se slik ut:
28.43 Kolloidale, edle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser av edle metaller,
også om de ikke er kjemisk definerte; amalgamer av edle metaller.
- andre forbindelser; amalgamer:
.9001 - - platinaoksid
.9009 - - andre
.9000 - andre forbindelser; amalgamer
Varenummer 28.50.0001 foreslås slås sammen med 28.50.0009. Handelstall de tre siste år er
som vist i tabellen. Beløp i hele kroner.

Import
eksport

2016
17 154
0

2017
8 455
0

2018
9 671
0

Endringen vil se slik ut:
28.50 Hydrider, nitrider, azider, silisider og borider, også om de ikke er kjemisk
definerte, unntatt forbindelser som også er karbider som hører under posisjon
28.49.
.0001 - aluminiumlitiumhydrid (LAH)
.0009 - ellers
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28.50
.0000 Hydrider, nitrider, azider, silisider og borider, også om de ikke er kjemisk
definerte, unntatt forbindelser som også er karbider som hører under posisjon
28.49.
Kapittel 29
Varenummer 29.03.9901 foreslås slås sammen med 29.03.9909. Handelstall de tre siste år er
som vist i tabellen. Beløp i hele kroner.
29.03.9901
Import
eksport

2016
40 534
0

2017
2 670
0

2018
1 637
0

Endringen vil se slik ut:
29.03 Halogenderivater av hydrokarboner.
- halogenderivater av aromatiske hydrokarboner:
- - andre:
.9901 - - - benzylklorid
.9909 - - - andre
- halogenderivater av aromatiske hydrokarboner:
.9900 - - andre

Varenummer 29.18.1991 foreslås slås sammen med 29.18.1999. Handelstall de tre siste år er
som vist i tabellen. Beløp i hele kroner.
29.18.1991
Import
eksport

2016
667 153
0

2017
364 435
0

2018
345 022
0

Endringen vil se slik ut:
29.18 Karboksylsyrer som i tillegg har annen oksygenfunksjon og deres anhydrider,
halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller
nitrosoderivater.
- karbosylsyrer med alkoholfunksjon, men uten annen oksygenfunksjon, og deres
anhydrider, halogenider, peroksider, peroksysyrer samt deres derivater:

19
- - andre:
- - - ellers:
.1991 - - - - estere av fenylglykolsyre (mandelsyre)
.1999 - - - - ellers
.1998 - - - - ellers

Varenummer 29.26.9003 foreslås slås sammen med 29.26.9009. Handelstall de tre siste år er
som vist i tabellen. Beløp i hele kroner.

Import
eksport

2016
28 127
0

2017
72 595
0

2018
81 027
0

Endringen vil se slik ut:
29.26 Forbindelser med nitrilfunksjon.
- andre:
.9003 - - benzeylcyanid
.9009 - - andre
.9008 - andre
Varenummer 29.32.9902 foreslås slås sammen med 29.32.9909. Handelstall de tre siste år er
som vist i tabellen. Beløp i hele kroner.

Import
eksport

2016
17 702
0

2017
50 558
0

2018
53 533
0

Endringen vil se slik ut:
29.32 Heterosykliske forbindelser med bare oksygen som heteroatom(er).
- andre:
- - ellers:
.9902 - - - piperonyl alkohol
.9909 - - - ellers
- andre:
.9900 - - ellers

Varenummer 29.33.3901 foreslås slås sammen med 29.33.3909. Handelstall de tre siste år er
som vist i tabellen. Beløp i hele kroner.
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Import
eksport

2016
29 952
0

2017
13 756
0

2018
2 631
0

Endringen vil se slik ut:
29.33 Heterosykliske forbindelser med bare nitrogen som heteroatom(er).
- forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert pyridinring (også
hydrogenert):
- - andre:
.3901 - - - 3-hydroksy-1-metylpiperdin
.3909 - - - ellers
- - andre:
.3908 - - - ellers

Kapittel 43
Varenummer 43.03.1002 foreslås slås sammen med 43.03.1009. Handelstall de tre siste år er
som vist i tabellen. Beløp i hele kroner.

Import
eksport

2016
873 047
3 675

2017
950 503
0

2018
335 757
43 359

Endringen vil se slik ut:
43.03 Klær, tilbehør til klær og andre varer av pelsskinn.
- klær og tilbehør til klær:
.1002 - - klær av rev
.1009 - - ellers, herunder tilbehør til klær
- klær og tilbehør til klær:
.1008 - - ellers, herunder tilbehør til klær
Kapittel 44

Varenummer 44.08.9003 foreslås slått sammen med 44.08.9009. Handelstall de tre siste år er
som vist i tabellen. Beløp i hele kroner.

Import
eksport

2016
589 318
1 575

2017
164 880
185 900

2018
374 341
108 145
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Endringen vil se slik ut:
44.08 Plater for finéring (herunder slike fremstilt ved å skjære laminert tre), for
kryssfinér eller liknende laminert tre eller trelast, saget i lengderetningen,
knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset, sammenspleiset eller endeskjøtt, av
tykkelse høyst 6 mm.
- andre:
.9003 - - av bjørk (Betula spp)
.9009 - - annen
- andre:
.9008 - - ellers

Varenummer 44.10.1203 og 44.10.1209 foreslås slås sammen. Varenummer 44.10.1903 og
44.10.1908 foreslås slås sammen. Handelstall de tre siste år er som vist i tabellene. Beløp i
hele kroner.
44.10.1203
Import
eksport

2016
376 712
0

2017
225 174
18 918

2018
97 573
0

44.10.1903
Import
eksport

2016
629 432
71 780

2017
550 779
2 943

2018
665 661
37 387

Endringen vil se slik ut:
44.10 Sponplater, «oriented strand board» (OSB) og liknende plater (f.eks. «waferboard»)
av tre eller andre treaktige materialer, også agglomererte med harpikser eller andre
organiske bindemidler.
- av tre:
- - «oriented strand board» (OSB):
.1203 - - - med belegg av plastfolie eller plastlaminat
.1209 - - - ellers
- - andre:
.1903 - - - med belegg av plastfolie eller plastlaminat
.1908 - - - ellers
- av tre:
- - «oriented strand board» (OSB):
.1208 - - - ellers
.1900 - - andre
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Kapittel 87
Endringen vil se slik ut:
Varenummer 87.06.0001 forslås slettet. Handelstall de tre siste år er som vist i tabellen. Beløp
i hele kroner.

Import
eksport

2016
3 792
0

2017
13 063
0

2018
9 446
0

Endringen vil se slik ut:
87.06 Understell med motor til motorkjøretøyer som hører under posisjonene 87.01 –
87.05.
.0001 - - til busser
.0009 - - andre
87.06
.0000 Understell med motor til motorkjøretøyer som hører under posisjonene 87.01 –
87.05.

