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KAPITTEL 24
TOBAKK OG VARER FREMSTILTE AV TOBAKKSERSTATNINGER
Alminnelige bestemmelser
Tobakk blir fremstilt av forskjellige kultiverte varieteter av slekten Nicotiana i familien Solanaceae.
Formen og størrelsen på bladene varierer fra en varietet til en annen.
Innhøstingsmåten og tørkemetoden er avhengig av tobakkstypen. Planten kan skjæres ned når hele planten
har nådd samme modningsgrad (”stalk cutting”), eller bladene kan høstes særskilt, avhengig av modningsgraden (”priming”). Følgelig kan tobakk tørkes som hele planter eller som enkelte blad.
De forskjellige tørkemetoder er soltørking (i det fri), lufttørking (i lukkede skur med fri luftsirkulasjon),
rørtørking (i varmluftrør) eller ildtørking (ved åpen ild).
Før pakking for forsendelse blir de tørre bladene behandlet for å sikre deres holdbarhet. Dette kan gjøres
ved en kontrollert, naturlig fermentering (Java, Sumatra, Havanna, Brasil, Orienten etc.) eller ved kunstig
re-tørking. Denne behandlingen, og tørkingen, påvirker tobakkens smak og aroma, og tobakken gjennomgår en umiddelbar modning (”ageing”) etter pakkingen.
Tobakk som er behandlet på denne måten, blir pakket i bunter, baller (av forskjellig form), i store fat eller i
sprinkelkasser. Når tobakk pakkes på denne måten, blir bladene enten lagt på hverandre med stilken i
samme retning (Orienten) eller bundet i ”dokker” (flere blad bundet sammen med et bånd eller med et
annet blad) eller bare lagt vilkårlig på hverandre. De er alltid fast sammenpresset for å sikre holdbarheten.
I tillegg til (eller i steden for) fermentering blir i noen tilfelle fuktighet og smaksstoffer tilsatt (”casing”) for
å forbedre aromaen eller bevare kvaliteten.
Dette kapitlet omfatter ikke bare ubearbeidd tobakk og bearbeidd tobakk, men også varer fremstilte av
tobakkserstatninger som ikke inneholder tobakk.
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24.01 TOBAKK, UBEARBEIDD; AVFALL AV TOBAKK.
Denne posisjonen omfatter:
1. Ubearbeidd tobakk i form av hele planter eller blad i naturlig tilstand eller som tørkede eller
fermenterte blad, hele eller uten stilk, beskåret eller ubeskåret, brutt i stykker eller oppskåret (herunder
tilskårne stykker, men ikke tobakk ferdig for røyking).
Denne posisjonen omfatter også blandede tobakksblader, uten stilk og behandlet i en saus (”cased”)
med egnet sammensetning, hovedsakelig for å unngå mugg og uttørking, men også for å bevare
aromaen.
2. Tobakksavfall, for eksempel avfall etter behandlingen av tobakksbladene eller fra fremstillingen av
tobakksprodukter (stilker, midtnerver, avskårne deler, pulver etc.).
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24.02 SIGARER, CERUTTER, SIGARILLOER OG SIGARETTER AV TOBAKK ELLER
TOBAKKSERSTATNINGER.
Under denne posisjonen hører bare sigarer (også uten dekkblad), cerutter, sigarilloer og sigaretter laget av
tobakk eller av tobakkserstatninger. Annen røyketobakk, uansett innhold av tobakkserstatninger, er unntatt
(posisjon 24.03).
Denne posisjonen omfatter:
1. Sigarer, cerutter og sigarilloer som inneholder tobakk.
Slike produkter kan være helt fremstilte av tobakk eller av blandinger av tobakk og tobakkserstatninger,
uansett blandingsforhold mellom tobakk og tobakkserstatninger.
2. Sigaretter som inneholder tobakk.
Bortsett fra sigaretter som bare inneholder tobakk, omfatter denne posisjonen også sigaretter fremstilte
av blandinger av tobakk og tobakkserstatninger, uansett blandingsforhold mellom tobakk og tobakkserstatninger.
3. Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter av tobakkserstatninger, for eksempel ”sigaretter” laget av
spesialbehandlede salatblader som verken inneholder tobakk eller nikotin.
Posisjonen omfatter ikke medisinske sigaretter (kapittel 30). Sigaretter som imidlertid inneholder visse
stoffer som skal motvirke vanerøyking, men som ikke har medisinske egenskaper, hører fortsatt under
denne posisjonen.
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24.03 ANNEN BEARBEIDD TOBAKK SAMT ANDRE VARER FREMSTILTE AV TOBAKKSERSTATNINGER; ”HOMOGENISERT” ELLER ”REKONSTITUERT” TOBAKK;
TOBAKKSEKSTRAKTER OG TOBAKKSESSENSER (+).
Denne posisjonen omfatter:
1. Røyketobakk, også med innehold av tobakkserstatninger, uansett mengde, for eksempel bearbeidd
tobakk til bruk i piper eller for fremstilling av sigaretter.
2. Skråtobakk, vanligvis sterkt fermentert og sauset.
3. Snus, tilsatt større eller mindre mengder av smaksstoffer.
4. Tobakk presset eller sauset for fremstilling av snus.
5. Bearbeidde tobakkserstatninger, for eksempel blandinger som ikke inneholder tobakk. Imidlertid,
cannabis og liknende produkter er unntatt (posisjon 12.11).
6. ”Homogenisert” eller ”rekonstituert” tobakk som foreligger som rektangulære ark eller strimler og er
fremstilt ved å presse sammen små deler av tobakksblad, tobakksavfall eller oppsop, med eller uten et
underlag (for eksempel ark av cellulose fremstilt av tobakksstilker). De kan enten bli brukt slik de er
(som dekkblad) eller opprevet (som fyllstoff).
7. Tobakksekstrakter og tobakksessenser. Dette er flytende ekstrakter fremstilt ved å presse fuktige blad
eller ved å koke tobakksavfall i vann. De blir mest brukt til fremstilling av insektbekjempende midler og
midler mot parasitter.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Nikotin (alkaloidet utvunnet av tobakk) (posisjon 29.39).
b. Insektbekjempende midler som hører under posisjon 38.08.
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Kommentar til underposisjon
Underposisjon 2403.11 (varenummer 24.03.1100)
Denne underposisjonen omfatter blant annet produkter som består av en blanding av tobakk, melasse eller
sukker og som er smakssatt med frukt, glyserol, aromatiske oljer og ekstrakter (for eksempel ”Meassel”
eller ”Massel”). Den omfatter også produkter som ikke inneholder melasse eller sukker (for eksempel
”Tumbak” eller ”Ajami”). Posisjonen omfatter ikke tobakksfrie produkter til bruk i vannpipe (for
eksempel ”Jurak”) (underposisjon 2403.99).
Vannpiper er også kjent under andre betegnelser, som ”narguile”, ”argila”, ”boury”, ”gouza” ”hookah”,
”shisha” eller ”hubble-bubble”.
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