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KAPITTEL 63
ANDRE FERDIGE TEKSTILVARER; SETT; BRUKTE KLÆR OG
ANDRE BRUKTE TEKSTILVARER; FILLER
Alminnelige bestemmelser
Dette kapitlet omfatter:
1. Ferdige tekstilvarer under posisjonene 63.01 til 63.07 (underkapittel I), av ethvert tekstilstoff (vevde
eller trikoterte metervarer, filt, fiberduk (”nonwovens”) etc.) som ikke er mer utførlig beskrevet i andre
kapitler i avsnitt XI eller andre steder i tolltariffen. (Med ”ferdige tekstilvarer” menes varer som er
bearbeidd som definert i note 7 til avsnitt XI (se også punkt II i de alminnelige bestemmelser til avsnitt
XI).)
Dette underkapitlet omfatter varer av tyll og andre nettstoffer, blonder, kniplinger eller broderier, enten
de er fremstilt direkte til sin endelige form eller er fremstilt av metervarer som hører under posisjon
58.04 eller 58.10.
Ved klassifisering av varer under dette underkapittel har det ingen betydning om de har besetning eller
tilbehør av pelsskinn, metall (herunder edelt metall), lær, plast etc.
Hvis imidlertid slike deler eller tilbehør utgjør mer enn bare besetning eller tilbehør, blir varene å
klassifisere i overensstemmelse med de respektive avsnitts- eller kapittelnoter (alminnelig fortolkningsregel 1) eller i samsvar med de andre alminnelige fortolkningsregler, alt etter omstendighetene.
Dette underkapittel omfatter ikke:
a. Varer av vatt som hører under posisjon 56.01.
b. Fiberduk (”nonwovens”) som bare er tilskåret til kvadratisk eller rektangulær form (for eksempel
engangslakener) (posisjon 56.03).
c. Ferdige nett som hører under posisjon 56.08.
d. Motiver av blonder, kniplinger eller broderier som hører under posisjon 58.04 eller 58.10.
e. Klær og tilbehør til klær som hører under kapittel 61 eller 62.
2. Visse sett under posisjon 63.08 (underkapittel II) som består av vevnader og garn, også med tilbehør,
til fremstilling av tepper, tapisserier, broderte bordduker eller servietter, eller liknende tekstilvarer, i
pakninger for detaljsalg.
3. Brukte klær og andre brukte varer som definert i kapittelnote 3, og nye eller brukte filler, avfall fra
tauverk, etc. under posisjon 63.09 eller 63.10 (underkapittel III).
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UNDERKAPITTEL I
ANDRE FERDIGE TEKSTILVARER
63.01 TEPPER OG PLEDD.
Tepper og pledd blir vanligvis fremstilt av ull, dyrehår, bomull eller kunstige eller syntetiske tekstilfibrer.
De har ofte en loet overflate og er vanligvis av tykk og kraftig kvalitet for å beskytte mot kulde.
Posisjonen omfatter også tepper og pledd til barnesenger og barnevogner.
Pledd er vanligvis forsynt med frynser (som regel fremkommet ved å forlenge varp- eller vefttrådene),
mens sidene på tepper som regel er faldet eller kantet.
Posisjonen omfatter også metervarer som ved enkel klipping langs bestemte linjer, synlige ved at
vefttråder mangler, kan deles opp i separate varer som har karakter av ferdige tepper eller pledd.
Tepper som kan oppvarmes elektrisk hører også under denne posisjonen.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Tepper som er spesielt tilformede for å dekke dyr (posisjon 42.01).
b. Sengetepper (posisjon 63.04).
c. Stoppede sengetepper etc., og som hører under posisjon 94.04.
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63.02 SENGELINNET, DEKKETØY, TOALETT- OG KJØKKENHÅNDKLÆR OG LIKNENDE.
Disse varer er vanligvis fremstilt av bomull eller lin, men av og til også av hamp, rami eller syntetiske
eller kunstige tekstilfibrer, etc. De er vanligvis av det slag som kan vaskes, rulles og strykes og omfatter:
1. Sengelinnet, for eksempel laken, putevar, bolstertrekk, dynetrekk og madrasstrekk.
2. Dekketøy, for eksempel bordduker, bordløpere og -brikker, brettservietter og andre liknende servietter,
poser til bordservietter, flaskebrikker.
Det presiseres imidlertid at visse varer som svarer til de ovennevnte beskrivelser (for eksempel bordbrikker av blonder, kniplinger, fløyel eller brokadestoffer) ikke anses som dekketøy. Slike varer
klassifiseres vanligvis under posisjon 63.04.
3. Toaletthåndklær, for eksempel hånd- og ansiktshåndklær (herunder endeløse håndklær), badehåndklær, strandhåndklær, ansiktskluter og vaskehansker.
4. Kjøkkenhåndklær og liknende for tørking av servise. Golvkluter, oppvaskkluter, skurekluter, støvkluter og liknende kluter til rengjøring, vanligvis fremstilt av grovt, tykt stoff, blir ikke ansett som
”kjøkkenhåndklær og liknende”, og er unntatt fra denne posisjonen (posisjon 63.07).
Foruten de individuelle varer som er beskrevet ovenfor, omfatter posisjonen også metervarer som ved
enkel klipping langs bestemte linjer, synlige ved at vefttråder mangler, kan deles opp i separate varer med
frynser (for eksempel håndklær).
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63.03 GARDINER (HERUNDER DRAPERIER) OG RULLEGARDINER; GARDINKAPPER OG
SENGEFORHENG.
Denne posisjonen omfatter:
1. Gardiner (herunder draperier), som for eksempel blir benyttet på innsiden av vinduer eller for å
avskjerme alkover, teaterscener etc. Betegnelsen ”gardiner” omfatter lette og gjennomsiktige eller
halvgjennomsiktige varer samt varer fremstilt av tykke metervarer.
2. Rullegardiner (for eksempel til bruk i jernbanevogner), og som vanligvis er ugjennomskinnelige.
3. Gardinkapper som består av stoffstrimler som skal festes i overkant av vinduer for å skjule den øverste
del av gardinene, og sengeforheng som skal festes på senger for å skjule og dekorere sengene.
Posisjonen omfatter også metervarer som er bearbeidd på en slik måte etter veving at de på en enkel måte
kan endres til ferdige varer som hører under denne posisjonen (for eksempel metervarer som i den ene
kanten er påsatt et rynket kantebånd, og som ved klipping til ønskede lengder samt falding, omdannes til
gardiner).
Posisjonen omfatter ikke utvendige markiser (posisjon 63.06).
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63.04 ANDRE UTSTYRSVARER, UNNTATT DE SOM HØRER UNDER POSISJON 94.04.
Denne posisjonen omfatter utstyrsvarer av tekstilmaterialer, unntatt de som hører under foregående
posisjoner eller under posisjon 94.04, til bruk i hjem, offentlige lokaler, teatre, kirker, etc., samt liknende
varer til bruk i skip, jernbanevogner, fly, campingvogner, motorkjøretøyer, etc.
Disse varer omfatter veggdraperier og utstyrsvarer av tekstilmaterialer til bruk i forbindelse med
seremonier (for eksempel bryllup eller begravelser); myggnett (herunder myggnett spesifisert i
varenummernote 1 til dette kapittel); sengetepper (men unntatt sengetepper som hører under posisjon
94.04); sofaputetrekk, løse trekk til møbler, antimakassarer (tøystykke til å henge over stolrygger for å
verne mot fett fra håret); bordtepper (andre enn slike som har karakter av golvtepper - se note 1 til
kapittel 57); løpere til peishyller; gardin- og portiereholdere; forheng (unntatt slike som hører under
posisjon 63.03).
Posisjonen omfatter ikke lampeskjermer (posisjon 94.05).
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63.05 SEKKER OG POSER, AV DET SLAG SOM BRUKES SOM EMBALLASJE (+).
Denne posisjonen omfatter sekker og poser av tekstilmateriale, av de slag som vanligvis brukes som
emballasje for varer ved transport, lagring eller salg.
Disse varer, som kan ha forskjellig størrelse og form, omfatter særlig myke beholdere til varer i bulk,
kull-, korn-, mel-, potet-, kaffe- og liknende sekker, postsekker, samt små poser av det slag som brukes til
å sende vareprøver i posten. Posisjonen omfatter også teposer.
Tekstilstoff som har vært brukt som emballasje om baller, og hvor kantene bare er løst sydd sammen, men
som ikke utgjør ferdige eller uferdige sekker eller poser, er unntatt (posisjon 63.07).
o
o

o

Kommentarer til underposisjon.
Underposisjon 6305.32 (varenummer 63.05.3200)
Myke beholdere til varer i bulk fremstilles vanligvis av vevnader av polypropylen eller polyetylen, og har
som regel en kapasitet fra 250 kg til 3000 kg. De kan ha løftestropper i de fire øvre hjørner og kan være
forsynt med åpninger i topp og bunn for å lette lasting og lossing. De brukes vanligvis til emballering,
lagring, transport og til håndtering av tørre, lettrennende varer.
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63.06 PRESENNINGER OG MARKISER; TELT (HERUNDER MIDLERTIDIGE
PAVILJONGER OG LIKNENDE ARTIKLER); SEIL TIL BÅTER, SEILBRETT ELLER
SEILVOGNER; CAMPINGARTIKLER.
Denne posisjonen omfatter en rekke tekstilvarer vanligvis fremstilt av sterk, tettvevd duk.
1. Presenninger. Disse blir brukt til å beskytte varer som blir lagret under åpen himmel eller er innlastet i
skip, jernbanevogner, lastebiler etc., mot vær og vind. De er vanligvis fremstilt av syntetiske eller
kunstige tekstilfibrer, med eller uten belegg, eller av tykk eller relativ tykk lerret (av hamp, jute, lin
eller bomull), og er vanntette. De som er fremstilt av lerret, er som regel behandlet med tjære eller
kjemikalier for gjøre dem vanntette og hindre forråtnelse. Presenninger har som regel rektangulær
form, faldede kanter, og kan være forsynt med maljer, hemper, snorer, stropper etc. Hvis de er spesielt
tilformet (for eksempel for å dekke høystakker, dekk på mindre båter, lastebiler etc.), hører de også
under denne posisjonen, forutsatt at de er flate.
Presenninger må ikke forveksles med løse trekk til biler, maskiner etc., fremstilt av presenningsduk og
spesielt formet til slik bruk, eller med flate beskyttelsestrekk av lett stoff formet på samme måte som
presenninger (posisjon 63.07).
2. Seil (for lystbåter, joller, fiskeskøyter og andre fartøy, for seilbrett eller for seilvogner). Disse er fremstilt av sterkt tekstilmateriale (for eksempel høystyrkegarn av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer),
spesielt tilskåret og faldet, og vanligvis forsynt med maljer eller andre festeinnretninger.
3. Markiser (til butikker, kaféer etc.). Slike varer brukes til beskyttelse mot solen. De er fremstilt av
solid, ensfarget eller stripet lerret, og kan være montert på rulle- eller foldemekanismer. Selv om de er
forsynt med rammer, hører de under denne posisjonen.
4. Telt er fremstilt av mer eller mindre tykt stoff av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, bomull eller
blandede tekstilmaterialer, også overtrukket, belagt eller laminert, eller av lerret. De har vanligvis
enkelt eller dobbelt tak og kan omfatte sidevegger (enkle eller doble) som danner et lukket rom.
Posisjonen omfatter telt av ulik størrelse og form, for eksempel militærtelt, campingtelt (herunder
vandrertelt), sirkustelt, strandtelt etc. De hører under denne posisjonen også når de foreligger
komplette med stenger, plugger, barduner og annet tilbehør.
”Fortelt” (til bruk i forbindelse med campingvogner) blir også ansett som telt. De er vanligvis fremstilt
av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer eller av forholdsvis tykk lerret. De består av tre vegger samt
tak, og er konstruert for å plasseres mot campingvognen for å øke boarealet.
Midlertidige paviljonger er vanligvis for bruk utendørs, er åpne på en eller flere sider (men kan også
være helt lukket), inkluderer et helt eller delvis tak, og kan gi full eller delvis beskyttelse mot ett eller
flere værelementer (for eksempel sol, regn, vind). Rammen til de midlertidige paviljongene er vanligvis
konstruert av metall og kan ha teleskopstenger. Taket og eventuelle sider kan installeres separat etter at
rammen er montert, eller kan inkluderes med rammen i en "pop-up"-konfigurasjon. De midlertidige
paviljongene kan inkludere jordankre.
Posisjonen omfatter ikke paraplytelt som hører under posisjon 66.01.
5. Campingartikler. Denne gruppe omfatter lerretsbøtter, vannsekker, vaskevannsfat; teltbunner; luftmadrasser og -puter (unntatt de som hører under posisjon 40.16); hengekøyer (unntatt de som hører
under posisjon 56.08).
Posisjonen omfatter heller ikke:
a. Ransler, ryggsekker og liknende beholdere (posisjon 42.02).
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b. Soveposer, madrasser, puter og liknende varer med stopping (posisjon 94.04).
c. Leketelt som brukes av barn, innendørs eller utendørs (posisjon 95.03)
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63.07 ANDRE FERDIGE VARER, HERUNDER SNITTMØNSTRE.
Denne posisjonen omfatter ferdige varer av ethvert tekstilmateriale som ikke er mer utførlig beskrevet
under andre posisjoner i avsnitt XI eller andre steder i tolltariffen.
Posisjonen omfatter særlig:
1. Golvkluter, skurekluter, oppvaskkluter, støvkluter og liknende kluter til rengjøring (også impregnert
med et rengjøringsmiddel, men unntatt de som hører under posisjon 34.01 eller 34.05).
2. Redningsvester og livbelter.
3. Snittmønstre, vanligvis fremstilt av stivt lerret. De kan være tråklet sammen til den form plagget skal
ha.
4. Flagg, faner, vimpler og bannere, herunder slike varer til bruk ved underholdning, utsmykning på
festdager etc.
5. Skittentøyposer og skoposer til bruk i hjemmene, poser til strømper, lommetørklær eller tøfler, poser
til pyjamaser eller nattkjoler og liknende varer.
6. Beskyttelsesposer til klær (garderobeposer), unntatt de som hører under posisjon 42.02.
7. Løse trekk til motorkjøretøyer, maskiner, kofferter, tennisracketer etc.
8. Flate beskyttelsestrekk (unntatt presenninger og teltbunner som hører under posisjon 63.06).
9. Kaffefiltre, sprøyteposer (for eksempel til dekorering av kaker), etc.
10. Puter til skopussing (unntatt de som hører under posisjon 34.05).
11. Luftputer (unntatt campingartikler som hører under posisjon 63.06).
12. Tevarmere.
13. Nåleputer.
14. Støvlelisser, skolisser, korsettsnorer etc. med endebeslag, unntatt lisser av spunnet garn eller av
snører med endebeslag er (posisjon 56.09).
15. Belter som selv om de brukes rundt livet, ikke har karakter av belter som hører under posisjon 62.17,
for eksempel belter som brukes i forskjellige yrker (av elektrikere, flygere, fallskjermhoppere etc.);
bærestropper for bagasje og liknende varer. (Stropper som har karakter av salmakerarbeid, er
unntatt - posisjon 42.01.)
16. Babybager, bærbare vogger og liknende.
Barneseter av det slag som henges for eksempel over ryggen på bilseter, er unntatt (posisjon 94.01).
17. Trekk og futteraler til paraplyer og parasoller.
18. Håndvifter med vifteblad av tekstilmateriale og spiler av ethvert materiale, og vifteblad som
foreligger særskilt. Håndvifter med spiler av edelt metall hører imidlertid under posisjon 71.13.
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19. Tekstilstoff som har vært brukt som emballasje om baller, og hvor kantene bare er løst sydd sammen,
men som ikke utgjør ferdige eller uferdige sekker eller poser som hører under posisjon 63.05.
20. Ostekleder, tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, med endene av varptrådene knyttet for å
hindre rakning. (Ostekleder som metervare, bearbeidd for tilskjæring til størrelse eller form, men
som må bearbeides ytterligere før bruk, skal klassifiseres som metervare.)
21. Utstyr til paraplyer, parasoller, spaserstokker etc.; portepéer og liknende.
22. Ansiktsmasker av tekstilmateriale for kirurger til bruk under operasjoner.
23. Ansiktsmasker til beskyttelse mot støv, dårlig lukt etc., uten utskiftbart filter, men bestående av flere
lag fiberduk (”nonwovens”), også behandlet med aktivt kull eller forsynt med et midtsjikt av
syntetiske fibrer.
24. Rosetter (for eksempel slike som blir tildelt under konkurranser), andre enn de som brukes på klær.
25. Tekstilstoffer som er blitt bearbeidd (for eksempel ved falding eller ved forming av halsutringning)
for å fremstille klær som ennå ikke er tilstrekkelig bearbeidd slik at de kan identifiseres som klær
eller deler av klær.
26. Støtteartikler av det slag som er nevnt i note 1 b til kapittel 90, til ledd (for eksempel knær, ankler,
albuer, eller vrister) eller muskler (for eksempel lårmuskler), unntatt varer som hører under andre
posisjoner i avsnitt XI.
27. Artikler av fiberduk (”nonwovens”), tilskåret til bestemt form, belagt på den ene siden med et klebemiddel som er beskyttet av et lag papir eller annet materiale, og bestemt til å festes rundt den nedre
del av brystet slik at artikkelen former eller støtter brystet.
Foruten de ferdigvarer som er nevnt ovenfor, omfatter posisjonen også varer i løpende lengder og
bearbeidd som bestemt i note 7 til avsnitt XI, forutsatt at de ikke hører under andre posisjoner i avsnitt
XI. Denne posisjonen omfatter for eksempel tetningslister av tekstilmateriale (herunder vatterte) for dører
eller vinduer.
Posisjonen omfatter ikke tekstilvarer som er mer utførlig beskrevet under andre posisjoner i dette kapitlet
eller under kapitlene 56 til 62. Den omfatter heller ikke:
a. Salmakerarbeider for alle slags dyr (posisjon 42.01).
b. Reiseeffekter (håndkofferter, ryggsekker etc.), shoppingvesker, toalettvesker etc. og alle liknende
beholdere som hører under posisjon 42.02.
c. Trykksaker (kapittel 49).
d. Etiketter, merker og liknende varer som hører under posisjon 58.07, 61.17 eller 62.17.
e. Panne- eller hårbånd, av trikotasje (posisjon 61.17).
f. Sekker og poser som hører under posisjon 63.05.
g. Fottøy, deler til fottøy (herunder løse innleggssåler) og andre varer (gamasjer, leggings etc.) som hører
under kapittel 64.
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h. Hodeplagg og deler og tilbehør dertil som hører under kapittel 65.
ij. Paraplyer og parasoller (posisjon 66.01).
k. Kunstige blomster, lauvverk eller frukter samt deler derav, og varer av kunstige blomster, lauvverk
eller frukter (posisjon 67.02).
l. Kanoer, kajakker og andre båter til å blåse opp (posisjon 89.03).
m. Målebånd (posisjon 90.17).
n. Urarmbånd (posisjon 91.13).
o. Leketøy, spill og andre underholdningsartikler etc. som hører under kapittel 95.
p. Mopper (posisjon 96.03), håndsikter og håndsåld (posisjon 96.04), og pudderkvaster (posisjon
96.16).
q. Sanitetsbind, tamponger, bleier og liknende varer som hører under posisjon 96.19.
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UNDERKAPITTEL II
SETT
63.08 SETT SOM BESTÅR AV VEVNADER OG GARN, OGSÅ MED TILBEHØR, TIL FREMSTILLING AV TEPPER, TAPISSERIER, BRODERTE BORDDUKER ELLER
SERVIETTER, ELLER LIKNENDE TEKSTILVARER, I PAKNINGER FOR DETALJSALG.
De sett som hører under denne posisjonen, benyttes til fremstilling av broderier, tepper etc.
Slike sett må bestå av minst et stykke vevnad (for eksempel lerret, med eller uten trykk av det mønster
som skal fremstilles) og garn, også i tilskårede lengder (broderigarn, garn til teppeknytting etc.). De kan
også omfatte tilbehør som for eksempel nåler og kroker.
Vevnaden kan ha enhver form, og kan også foreligge som en ”ferdig vare” som tilfellet er med for
eksempel lerret med faldede kanter til fremstilling av broderte tapisserier. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at vevnaden ikke desto mindre må beholde sin karakter av råmateriale med hensyn til
arbeidet som skal utføres og må aldri utgjøre en vare som kan brukes uten videre bearbeiding, som for
eksempel tilfellet er med en faldet bordduk som skal pyntes med noen få broderte motiver.
Det gjøres oppmerksom på at for å kunne bli klassifisert under denne posisjonen, må settene foreligge i
pakninger for detaljsalg.
Posisjonen omfatter ikke sett som består av vevnader, også tilskåret, som skal benyttes til fremstilling av
klær. Slike sett skal klassifiseres under sine respektive posisjoner.
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UNDERKAPITTEL III
BRUKTE KLÆR OG BRUKTE TEKSTILVARER; FILLER.
63.09 BRUKTE KLÆR OG ANDRE BRUKTE VARER.
For å kunne føres under denne posisjonen må varene, som er begrenset til dem som er oppført under
punktene 1 og 2 nedenfor, oppfylle følgende to betingelser (punkt A og B). Ellers blir varene å føre under
sine respektive posisjoner.
A. De må vise tydelige spor av å være brukt, også om de ikke trenger rensing eller reparasjon før bruk.
Nye varer med vevefeil eller innfargingsfeil etc. samt varer brukt til demonstrasjonsformål eller påført
flekker under lagring, er unntatt fra denne posisjonen.
B. De må foreligge løse (for eksempel i jernbanevogner) eller i baller, sekker eller liknende
emballasje, eller bare buntet sammen uten innpakning, eller pakket løse i sprinkelkasser.
Disse varer foreligger som regel i store partier, vanligvis for videresalg, og blir mindre omhyggelig
emballert enn det som er vanlig for nye varer.
*
*

*

Denne posisjonen omfatter, med de forbehold som er nevnt ovenfor, bare følgende varer:
1. Følgende tekstilvarer som hører under avsnitt XI: klær og tilbehør til klær (for eksempel yttertøy og
undertøy, sjal, skjerf, strømper og sokker, hansker, vanter og krager), tepper og pledd, sengetøy,
dekketøy og liknende utstyrsvarer (for eksempel laken, gardiner og bordduker). Posisjonen omfatter
også deler til klær og deler til tilbehør til klær.
Posisjonen omfatter imidlertid ikke utstyrsvarer som er spesielt nevnt i kapittel 57 eller under
posisjon 58.05 (golvtepper og annet golvbelegg av tekstilmateriale, herunder ”Kelim”, ”Schumacks”,
”Karamanie” og liknende håndvevde tepper og tapisserier), selv om de bærer tydelige spor av å være
brukt, og uten hensyn til pakkemåte. Varer som hører under kapittel 94, særlig de som er nevnt under
posisjon 94.04 (sengebunner; sengeutstyr og liknende varer forsynt med fjærer, stopping eller innlegg,
for eksempel madrasser, tepper, dyner, puter) er også unntatt fra denne posisjonen, uansett hvor mye
varene bærer spor av å være brukt, og uten hensyn til pakkemåte.
2. Fottøy og hodeplagg, alle slags, av ethvert materiale unntatt asbest (for eksempel lær, gummi, tekstilmaterialer, strå eller plast).
Alle andre varer (for eksempel sekker og poser, presenninger, telt og campingartikler) som bærer spor av
å være brukt, er unntatt fra denne posisjonen, og skal klassifiseres som tilsvarende nye varer.
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63.10 NYE ELLER BRUKTE FILLER, AVFALL FRA TAUVERK SAMT UTSLITTE VARER
AV TAUVERK, AV TEKSTILMATERIALE (+).
Denne posisjonen omfatter følgende tekstilvarer:
1. Filler av tekstilstoff (herunder trikotasje, filt eller fiberduk (”nonwovens”)). Filler kan bestå av utstyrsvarer, klær eller andre brukte tekstilvarer som er så slitte, flekkete eller fillete at de ikke kan renses
eller repareres, eller av små klipp av nye tekstilstoffer (for eksempel fra skredderverksteder eller
systuer).
2. Avfall fra tauverk, også ubrukt (for eksempel avfall dannet under fremstilling av tauverk eller varer
derav), og gammelt tauverk og utslitte varer av tauverk.
For å klassifiseres under denne posisjonen må disse varer være slitte, skitne eller fillete, eller i små
stykker. De er i alminnelighet bare skikket til gjenvinning (for eksempel ved oppriving) av fibrene (som i
alminnelighet blir spunnet på nytt), til fremstilling av papir eller plast, polermateriale (for eksempel polerskiver), eller til bruk som pussemidler i industrien (for eksempel til rensing av maskiner).
Alt annet tekstilavfall er imidlertid unntatt fra denne posisjonen. Unntaket gjelder særlig sammenfiltret
garn dannet ved fremstilling av trikotasje eller ved opprekking av utslitte trikotasjevarer; annet avfall av
tekstilgarn eller tekstilfibrer (også fra stopping i gamle madrasser, puter, sengetepper etc.); opprevne
filler. Disse varer klassifiseres under kapitlene 50 til 55, under de respektive posisjoner som omfatter
avfall eller opprevne filler.
Denne posisjonen omfatter heller ikke stoffer med feil i vevingen, fargen etc., men som ikke oppfyller
betingelsene nevnt ovenfor. Slike stoffer blir å klassifisere som tilsvarende nye varer.
o
o

o

Kommentarer til underposisjon.
Underposisjon 6310.10 (varenummer 63.10.1000)
Varer som hører under posisjon 63.10, anses som sorterte når de er ordnet etter spesifikke kriterier eller er
et resultat av bruk av et spesielt tekstilprodukt (for eksempel varer av samme type eller av det samme
tekstilmateriale, hyssing av ensartet tekstilsammensetning, klipp av nye tekstilstoffer som alle har samme
farge).
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