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A V S N I T T  X X 

FORSKJELLIGE VARER

K A P I T T E L  9 4 

MØBLER; SENGEBUNNER OG SENGEUTSTYR, SOM F.EKS. 
MADRASSER, PUTER OG LIKNENDE STOPPEDE VARER; 

 LAMPER OG ANNET BELYSNINGSUTSTYR, IKKE 
 NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED; LYSSKILT  

OG LIKNENDE; PREFABRIKKERTE BYGNINGER

Alminnelige bestemmelser

Med de unntak som er nevnt i kommentarene til dette kapitlet, omfatter kapitlet: 

1. Møbler, alle slags, og deler dertil (posisjonene 94.01 til 94.03). 

2. Sengebunner, madrasser og annet sengeutstyr, og liknende varer som er forsynt med fjærer, 
stopping eller innlegg av ethvert materiale, eller fremstilt av skumgummi eller skumplast, med 
eller uten trekk (posisjon 94.04). 

3. Lamper og annet belysningsutstyr samt deler dertil, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, av 
ethvert materiale (med unntak av de materialer som er beskrevet i note 1 til kapittel 71), lysskilt 
og liknende som har en fast montert lyskilde, samt deler dertil, ikke nevnt eller innbefattet annet 
sted (posisjon 94.05). 

4. Prefabrikkerte bygninger (posisjon 94.06). 

Med ”møbler” under dette kapitlet forstås: 

A. Alle flyttbare møbler (unntatt møbler som er mer spesifisert under andre posisjoner i tolltariffen) 
som er konstruert slik at de skal stå på golv eller jord, og som brukes, med nytten som det viktigste 
formål, til å utstyre private boliger, hoteller, teatre, kinoer, kontorer, kirker, skoler, kaféer, 
restauranter, laboratorier, sykehus, tannlegekontorer etc. samt til fartøyer, fly, jernbanevogner, 
motorkjøretøyer, campingtilhengere og liknende transportmidler. (Det presiseres at som flyttbare 
møbler under dette kapitlet hører også møbler som er bestemt til å boltes fast til golvet, for 
eksempel stoler som skal brukes ombord i fartøyer.) Liknende varer (benker, stoler etc.) til bruk i 
hager, på åpne plasser, langs promenader etc., hører også under denne kategorien. 

B. Følgende varer: 

a. Skap, bokhyller og andre hyllemøbler (herunder enkle hyller som foreligger sammen med 
innretninger for å feste dem til veggen) og seksjonsmøbler, konstruert til å henges opp, festes 
på vegg, eller til å settes på eller ved siden av hverandre, og som skal bære forskjellige 
gjenstander (bøker, servise, kjøkkenredskap, glass, dekketøy, legemidler, toalettartikler, 
radio- eller fjernsynsmottakere, pyntegjenstander etc.), samt elementer til seksjonsmøbler som 
foreligger særskilt. 

b. Sittemøbler og senger konstruert til å henges opp eller festes på vegg. 

Bortsett fra de varer som er nevnt i punkt B ovenfor, omfatter betegnelsen ”møbler” ikke varer som 
brukes som møbler, men som er bestemt til å settes på andre møbler eller hyller, eller til å henges på 
vegg eller fra tak. 
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Dette kapitlet omfatter derfor ikke andre varer til å feste på veggen, for eksempel knagger og knagg-
rekker for hatter, kapper etc., nøkkelbrett, holdere til klesbørster, avisholdere eller andre innrednings-
artikler, for eksempel skjermer til radiatorer. Dette kapitlet omfatter heller ikke følgende varer som
ikke er bestemt til å stå på golvet: små møbelgjenstander og liknende av tre (posisjon 44.20) samt 
kontorutstyr (for eksempel sorteringsbokser, brevkurver) av plast eller av uedelt metall (posisjon 
39.26 eller 83.04). 

Utstyr (skap, skjermer til radiatorer etc.) som er innebygget eller konstruert til å bli bygget inn, som 
foreligger sammen med de prefabrikkerte bygninger som hører under posisjon 94.06, og som utgjør 
en integrert del derav, hører imidlertid fortsatt under den posisjonen. 

Posisjonene 94.01 til 94.03 omfatter møbelgjenstander av hvilket som helst materiale (tre, vidje, 
bambus, rør, plast, uedelt metall, glass, lær, stein, keramikk etc). Slike møbler hører fortsatt under 
disse posisjoner selv om de er stoppet eller trukket, overflatebehandlet, utskåret, inkrustert (innlagt), 
dekorert med maling, utstyrt med speil eller glass, eller forsynt med trinser. 

Det presiseres imidlertid at møbler er unntatt fra dette kapitlet hvis de er forsynt med mer enn mindre 
vesentlig utstyr av edelt metall eller metall plettert med edelt metall (for eksempel monogrammer og 
beslag) (kapittel 71). 

Møbler som foreligger usammensatte, klassifiseres som sammensatte møbler, forutsatt at de 
forskjellige deler foreligger sammen. Dette gjelder også møbler som er utstyrt med plater, deler eller 
tilbehør av glass, marmor eller andre materialer (for eksempel bord av tre med en plate av glass, 
garderobeskap av tre med et speil, buffet med en marmorplate). 

DELER

Dette kapitlet omfatter bare deler, også grovt tilformet, til varer som hører under posisjonene 94.01 til 
94.03 og 94.05, når det av varens form eller andre spesielle trekk tydelig fremgår at de utelukkende 
eller fortrinnsvis er konstruert til en vare som hører under disse posisjonene. Deler hører under dette 
kapitlet hvis de ikke er bedre beskrevet andre steder. 

Deler til prefabrikkerte bygninger som hører under posisjon 94.06, og som foreligger særskilt, blir i 
alle tilfeller å klassifisere under sine respektive posisjoner. 

I tillegg til de unntak som er nevnt i kommentarene under de respektive posisjoner i dette kapitlet, 
omfatter dette kapitlet heller ikke: 

a. Profilert og ornamentert listverk som hører under posisjon 44.09. 

b. Profilert sponplater, med belegg av plast eller andre materialer, bestemt til å skjæres og brettes i U-
form og tilpasses som deler til møbler (for eksempel skilleplater til skuffer) (posisjon 44.10)  

c. Plater av glass, (herunder speil), marmor eller annen stein, eller av andre materialer som er nevnt i 
kapittel 68 eller 69, selv om de er tilskåret, med mindre de er satt sammen med andre deler som 
tydelig viser at de er bestemt til møbler (for eksempel en dør med speil til et garderobeskap). 

d. Fjærer, låser og andre deler til alminnelig bruk som definert i note 2 til avsnitt XV, av uedelt 
metall (avsnitt XV), eller tilsvarende varer av plast (kapittel 39). 

e. Møbler, lamper og annet belysningsutstyr som har karakter av leketøy (posisjon 95.03). 

f. Samlergjenstander og antikviteter (kapittel 97). 
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94.01 SITTEMØBLER (UNNTATT DE SOM HØRER UNDER POSISJON 94.02), OGSÅ DE 
SOM KAN OMGJØRES TIL SENGER, SAMT DELER DERTIL (+).

Med forbehold av de unntak som er nevnt nedenfor, omfatter denne posisjonen sittemøbler, alle slags 
(også til kjøretøyer, forutsatt at de oppfyller de betingelser som er nevnt i note 2 til dette kapitlet), for 
eksempel: 

Stoler, lenestoler, klappstoler, dekkstoler, høye barnestoler, barneseter til å henge på baksiden av 
andre seter (herunder kjøretøyseter), gyngestoler, benker, sjeselonger (også med elektrisk 
oppvarming), divaner, sofaer og liknende, pianokrakker, tegnestoler, kontorstoler samt kombinerte 
stoler som både kan brukes som stige og stol, seter som inneholder et system for gjengivelse av lyd, 
og som er egnet til bruk sammen med videospillkonsoller og –maskiner, fjernsyns- eller satellitt-
mottakere, og dessuten DVD-, musikk-CD-, MP3- eller videospillere. 

Sittemøbler under denne posisjon kan ha innebygd supplerende bestanddeler som ikke er vanlig for et 
sittemøbel, f.eks. lekekomponenter, en vibrerende funksjon, musikk eller lydavspillere, i tillegg til 
belysning.  

Lenestoler, divaner, sofaer etc., føres fortsatt under denne posisjonen, selv om de kan gjøres om til 
senger. 

Denne posisjonen omfatter imidlertid ikke:

a. Trappestiger (som vanligvis hører under posisjonene 44.21 og 73.26). 

b. Sittestokker (posisjon 66.02). 

c. Varer som hører under posisjon 87.14 (for eksempel saler og seter). 

d. Svingstoler med hastighetsregulering for reflekstesting (posisjon 90.19). 

e. Stoler og andre sittemøbler som hører under posisjon 94.02. 

f. Skamler til å hvile føttene på (også slike som kan gynge), gåstoler for babyer, lintøykister og 
liknende som også kan brukes til å sitte på (posisjon 94.03). 

DELER

Posisjonen omfatter også gjenkjennelige deler til stoler, benker og liknende, for eksempel rygger, 
seter og armlener (også med strå- eller rørfletting, stopning eller fjærer), samt sammensatte 
spiralfjærer til stopning av stoler, benker og liknende. 

Puter og madrasser som foreligger særskilt, forsynt med fjærer, stopning eller innlegg av ethvert 
materiale eller fremstilt av skumgummi eller skumplast, med eller uten trekk, er unntatt (posisjon 
94.04), selv om det tydelig fremgår at varene utgjør deler til stoppede stoler, benker og liknende (for 
eksempel sofaer, divaner). Hvis disse varene er satt sammen med andre deler til stoler, benker og 
liknende, føres de imidlertid under denne posisjonen. Det samme gjelder hvis de foreligger sammen 
med de møbler som de tilhører. 

o 
o    o 
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Kommentar til underposisjoner. 

Underposisjon 9401.31 (varenumrene 94.01.3101 og 94.01.3109) 

Svingstoler med høyderegulering, av tre, er stoler med seter som kan snus og noen ganger vippe. For 
svingstoler med ryggstøtte kan sistnevnte vippe uavhengig av setet. Det meste av setet, samt eventuelt 
ryggstøtten, bør være av tre. Setet heves eller senkes ved hjelp av en hydraulikk-/gassylinder eller en 
skrue. De kan være med eller uten hjul.

Underposisjonene 9401.61 og 9401.71 (varenumrene 94.01.6111 til 94.01.6199, 94.01.7101 og 
94.01.7109) 

Med ”stoppede sittemøbler” forstås møbler med et mykt lag av for eksempel vatt, strie, dyrehår, 
skumplast eller skumgummi, formet (også festet) til sittemøbelet og overtrukket med for eksempel 
vevnad, lær eller plastduk. Som stoppede sittemøbler anses også sittemøbler med stoppematerialer 
uten trekk eller bare med et trekk av hvitt stoff som igjen skal overtrekkes (kjent som stoppede 
sittemøbler ”av musselin”), sittemøbler med avtakbare sete- eller ryggputer, og som ikke kan brukes 
uten slike puter, samt sittemøbler med spiralfjærer (for stopping). På den annen side er forekomst av 
spennfjærer som virker i horisontalplanet for å feste et gitter av ståltråd til rammen, en stram vevnad 
etc., ikke nok til å klassifisere et sittemøbel som stoppet. Likeledes blir sittemøbler som er direkte 
overtrukket med for eksempel vevnad, lær eller plastduk, uten mellomlegg av stoppematerialer eller 
fjærer, og sittemøbler som er dekket av en enkel vevnad med et tynt lag skumplast på baksiden, ikke å 
anse som stoppede sittemøbler. 

Underposisjon 9401.80 (varenumrene 94.01.8001 og 94.01.8009) 

Denne underposisjonen omfatter også sikkerhetsseter for barn, til bruk i motorkjøretøyer eller andre 
transportmidler. Slike seter er ikke fastmontert, men monteres i kjøretøyets sete ved hjelp av 
setebeltene og en festestropp. 
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94.02 MØBLER TIL MEDISINSK, KIRURGISK, DENTAL ELLER VETERINÆR BRUK 
(F.EKS. OPERASJONSBORD, UNDERSØKELSESBORD, SYKESENGER MED 
MEKANISK UTSTYR, TANNLEGESTOLER); FRISØRSTOLER OG LIKNENDE 
STOLER SOM KAN DREIES OG DESSUTEN BÅDE VIPPES BAKOVER OG HEVES; 
DELER TIL NEVNTE VARER.

A. MØBLER TIL MEDISINSK, KIRURGISK ELLER DENTAL ELLER  
VETERINÆR BRUK.

Denne gruppen omfatter: 

1. Operasjonsbord til alminnelige og mer spesielle operasjoner, med innretninger som gjør det mulig 
å legge pasienten i den stilling som er nødvendig under de forskjellige operasjoner, ved heving, 
senking eller dreiing av bordet. 

2. Spesialbord til kompliserte ortopediske operasjoner (for eksempel hofte-, skulder- og ryggrad-
operasjoner). 

3. Operasjons- og viviseksjonsbord for dyr, også med anordninger for å holde dyret fast. 

4. Bord, benker og liknende til bruk ved kliniske undersøkelser, medisinsk behandling, massasje etc.; 
senger og stoler til bruk ved for eksempel obstetriske, gynekologiske, urologiske og cystoskopiske 
undersøkelser og operasjoner, eller til bruk ved øre-, nese-, hals- og øyebehandling 
og -operasjoner. 

Det presiseres imidlertid at spesialbord og -stoler til bruk ved røntgenundersøkelse 
eller -behandling etc., er unntatt (posisjon 90.22). 

5. Spesialstoler for leger og kirurger. 

6. Barselsenger, som i alminnelighet har en underdel utstyrt med et bekken som kan skyves frem og 
tilbake under sengens overdel. 

7. Sykesenger med mekanisk utstyr, som gjør det mulig å løfte skadede eller syke personer uten at de 
rystes, eller stelle dem uten at de behøver å flyttes. 

8. Senger med stillbare sengebunner, særlig beregnet for terapeutisk behandling av lungetuberkulose 
og andre sykdommer. 

9. Senger med skinner og annet utstyr til behandling av beinbrudd og liknende. 

Slikt utstyr som bare skal plasseres ved sengen uten å være fast montert på denne, føres imidlertid 
under posisjon 90.21. Senger uten mekanisk utstyr etc. føres under posisjon 94.03. 

10. Bårer, også på hjul, til transport av pasienter innenfor sykehusområdet etc. 

Kjøretøyer for transport av bevegelseshemmede på gaten er unntatt (kapittel 87). 

11. Små bord, bordskap og liknende, også på hjul, som er spesiallaget for instrumenter, bandasjer, 
medisinsk, kirurgisk eller anestesisk utstyr; vogner med utstyr for sterilisering av instrumenter; 
beholdere for sterile forbindinger (vanligvis på hjul) og avfallskasser (også på hjul) for brukte for-
bindinger; flaskeholdere, spesielle vaskefat for desinfeksjon, irrigatorbeholdere og liknende, også 
på dreibare hjul; spesielle skap og kasser for instrumenter og forbindingssaker. 
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12. Tannlegestoler (herunder liggestoler til bruk ved narkose), uten tannlegeutstyr som hører under 
posisjon 90.18, med mekaniske innretninger (vanligvis uttrekkbare) for heving så vel som dreiing 
og iblant vipping på en midtsøyle, også med tilbehør, for eksempel belysningsutstyr. 

Spyttekummer med skylleinnretning til tannlegebruk, også på fundament, og tannlegestoler med 
innebygd tannlegeutstyr fra posisjon 90.18, er unntatt (posisjon 90.18). 

Det presiseres at denne gruppen bare omfatter møbler som er spesiallaget til medisinsk, kirurgisk, 
dental eller veterinær bruk. Møbler til alminnelig bruk som ikke har disse karakteristiske trekk er 
derfor unntatt. 

B. FRISØRSTOLER OG LIKNENDE STOLER SOM KAN DREIES 
OG DESSUTEN BÅDE VIPPES BAKOVER OG HEVES.

Denne gruppen omfatter frisørstoler og liknende stoler som kan dreies og dessuten både vippes 
bakover og heves. 

Det presiseres imidlertid at posisjonen ikke omfatter pianokrakker, gyngestoler med mekaniske inn-
retninger, svingstoler etc. (posisjon 94.01). 

C. DELER.

Deler til forannevnte varer blir å klassifisere i dette kapitlet, forutsatt at de kan gjenkjennes som deler 
til slike. 

Disse deler omfatter: 

1. Spesialinnretninger som er bestemt for montering på operasjonsbord for å hindre pasientenes 
bevegelser (for eksempel skulder-, bein- og hofteklemmer, støtter til bein, hode, armer, bryst og 
liknende). 

2. Deler som tydelig kan ses å være deler til tannlegestoler (for eksempel hodestøtter, ryggstøtter, 
fotbrett, armlener og albustøtter etc.) 
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94.03 ANDRE MØBLER OG DELER DERTIL.

Denne posisjonen omfatter møbler og deler dertil som ikke hører under noen av de foregående 
posisjoner. Den omfatter møbler til alminnelig bruk (for eksempel skap, utstillingsmontre, bord, 
telefonbord, skrivebord, skatoller, bokskap, bokhyller og andre hyllemøbler (herunder enkle hyller 
som foreligger sammen med innretninger for å feste dem til veggen) etc.) samt møbler til spesiell 
bruk. 

Posisjonen omfatter møbler til: 

1. Private boliger, hoteller etc., for eksempel: skap, lintøykister, brødkister, vedkasser; kommoder 
og liknende; stumtjenere; blomsterstativer; toalettbord og liknende bord; garderobeskap, lintøy-
skap; paraplystativer og liknende; buffeter, anretningsbord, dekketøyskap; matskap; nattbord; 
senger (herunder skapsenger, feltsenger, klappsenger, vogger etc.); sybord; skamler og fotskamler 
(også slike som kan gynge) utformet for å hvile føttene på, ovnskjermer; skjermbrett; askebegre på 
sokkel; noteskap, notestativer og notepulter; lekegrinder; serveringsvogner (også med varmeplate). 

2. Kontorer, for eksempel: klesskap; arkivskap, også på hjul; kartotekskap etc. 

3. Skoler, for eksempel: pulter, katetre, staffelier (til tavler etc.). 

4. Kirker, for eksempel: alter, skriftestoler, prekestoler, nattverdsbenker, korstoler etc. 

5. Forretninger, lagre, verksteder etc., for eksempel: disker; klesstativer; reoler; skap med rom 
eller skuffer; verktøyskap; spesielle møbler (med kasser eller skuffer) til trykkerier. 

6. Laboratorier eller tekniske kontorer, for eksempel: bord til mikroskopiske undersøkelser; 
laboratoriebenker (også med glasskap, gassbluss og gasskraner etc.); avtrekksskap; tegnebord uten 
utstyr. 

Denne posisjonen omfatter ikke:

a. Reisekister, garderobekofferter og liknende som ikke har karakter av møbler (posisjon 42.02). 

b. Stiger og trappestiger, bukker, høvelbenker og liknende som ikke har karakter av møbler. Disse 
blir å klassifisere etter materialets beskaffenhet (posisjonene 44.21, 73.26 etc.). 

c. Bygningssnekkerarbeider (for eksempel rammer, dører og hyller) til skap etc. som skal bygges inn 
i vegger (posisjon 44.18 hvis de er av tre). 

d. Papirkurver (av plast, posisjon 39.26; av flettematerialer, posisjon 46.02; av uedelt metall, 
posisjonene 73.26, 74.19 etc.). 

e. Hengekøyer (vanligvis posisjon 56.08 eller 63.06). 

f. Speil som skal stå på golvet, for eksempel bevegelige toalettspeil, svingspeil for skotøy-
forretninger, skreddere etc. (posisjon 70.09). 

g. Pansrede eller forsterkede pengeskap (posisjon 83.03). På den annen side blir skap som er spesielt 
konstruert for å motstå brann, støt, slag eller knusing, men med vegger av en slik beskaffenhet at 
det ikke er spesielt vanskelig å bryte dem opp ved boring eller skjæring, å klassifisere under denne 
posisjonen. 

h. Kjøleskap, iskremmaskiner etc. (dvs. skap etc. som har karakter av møbler, men som også er 
utstyrt enten med et kjøleaggregat eller med en evaporator til et kjøleaggregat, eller er innrettet for 
å utstyres med slikt utstyr) posisjon 84.18 (se note 1.e til dette kapitlet). Imidlertid hører 
isbokser, iskasser og liknende samt isolerte skap som ikke er utstyrt med eller spesielt innrettet for 
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et kjøleelement, men bare er isolert med glassfibrer, kork, ull etc., fortsatt under denne 
posisjonen. 

ij. Møbler som er utstyrt med eller spesielt innrettet for symaskiner, selv om disse også kan brukes 
som møbler når maskinen ikke er i bruk; deksler, skuffer, uttrekksplater og andre deler til slike 
møbler (posisjon 84.52). 

k. Møbler som er spesielt innrettet for apparater som hører under posisjon 85.18 (posisjon 85.18), 
under posisjonene 85.19 eller 85.21 (posisjon 85.22) eller under posisjonene 85.25 til 85.28 
(posisjon 85.29). 

l. Tegnebord som er utstyrt med instrumenter, for eksempel pantografer (posisjon 90.17). 

m. Spytteskåler til bruk for tannleger (posisjon 90.18). 

n. Sengebunner (posisjon 94.04). 

o. Stålamper samt andre lamper og annet belysningsutstyr (posisjon 94.05). 

p. Biljardbord eller andre møbler som er spesielt innrettet for spill som hører under posisjon 95.04, 
eller bord til tryllekunster som hører under posisjon 95.05. 
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94.04 SENGEBUNNER; SENGEUTSTYR OG LIKNENDE VARER (F.EKS. MADRASSER, 
TEPPER, DYNER OG PUTER) FORSYNT MED FJÆRER, STOPNING ELLER 
INNLEGG AV ETHVERT MATERIALE ELLER FREMSTILT AV SKUMGUMMI 
ELLER SKUMPLAST, MED ELLER UTEN TREKK.

Denne posisjonen omfatter: 

A. Sengebunner, dvs. den fjærende del av en seng som vanligvis består av en ramme av tre eller 
metall, forsynt med fjærer eller duk av ståltråd (fjær- eller trådbunner), eller av en treramme med 
fjærer og stopping, overtrukket med stoff (polstrede madrasser). 

Men denne posisjonen omfatter ikke sammensatte spiralfjærer for stoler, benker og liknende 
(posisjon 94.01) samt umontert jern- eller stålduk (posisjon 73.14). 

B. Sengeutstyr og liknende varer som er forsynt med fjærer, stopping eller innlegg av ethvert 
materiale (bomull, ull, talg, dun, syntetiske fibrer etc.) eller fremstilt av skumgummi eller 
skumplast (med eller uten trekk av vevd stoff, plast etc.), for eksempel: 

1. Madrasser, også med metallramme. 

2. Dyner og sengetepper (herunder stukne dyner og tepper samt dyner til barnevogner), dundyner 
og vatterte sengetepper (med dun eller annen fyll), madrassbeskyttere (en slags tynn madrass 
som legges mellom madrassen og sengebunnen), bolstre, hodeputer, andre puter, puffer etc. 

3. Soveposer. 

Disse varer hører fortsatt under denne posisjonen selv om de er utstyrt med elektriske 
varmeelementer. 

Denne posisjonen omfatter heller ikke:

a. Vannmadrasser (vanligvis posisjon 39.26 eller 40.16). 

b. Oppblåsbare madrasser og hodeputer (posisjon 39.26, 40.16 eller 63.06) eller andre oppblåsbare 
puter (posisjon 39.26, 40.14, 40.16, 63.06 eller 63.07). 

c. Lærtrekk til puffer (posisjon 42.05). 

d. Tepper og pledd (posisjon 63.01). 

e. Putevar og dynetrekk (posisjon 63.02). 

f. Sofaputetrekk (posisjon 63.04). 

Se kommentarene til posisjon 94.01 angående puter og madrasser som har karakter av deler til 
sittemøbler. 
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94.05 LAMPER OG ANNET BELYSNINGSUTSTYR, HERUNDER SØKELYS OG LYS-
KASTERE, SAMT DELER DERTIL, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET 
STED; LYSSKILT OG LIKNENDE SOM HAR EN FAST MONTERT LYSKILDE, 
SAMT DELER DERTIL IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED.

I. LAMPER OG ANNET BELYSNINGSUTSTYR,  
IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED.

Lamper og annet belysningsutstyr som hører under denne gruppen kan være sammensatt av ethvert 
materiale (unntatt de materialer som er nevnt i note 1 til kapittel 71), og bruke enhver lyskilde 
(levende lys, olje, bensin, parafin, gass, acetylen, elektrisitet etc.). Elektriske lamper og annet 
belysningsutstyr som hører under denne posisjonen kan være utstyrt med lampeholdere, brytere, 
ledning og støpsler, transformatorer etc., eller når det gjelder armatur for lysstoffrør, en glimttenner 
eller en induktor (”ballast”). 

Denne posisjonen omfatter særlig: 

1. Lamper og annet belysningsutstyr som normalt brukes til belysning av rom, for eksempel 
hengelamper; skållamper; taklamper; lysekroner; lampetter; stålamper; bordlamper; nattbord-
lamper; skrivebordslamper; nattlamper; vanntette lamper. 

2. Lamper til utendørs belysning, for eksempel: gatelamper; gatedørlamper og portlamper; 
spesielle lamper for belysning av offentlige bygninger, monumenter, parker. 

3. Spesielle lamper, for eksempel: mørkeromslamper; lamper til maskiner (som foreligger særskilt); 
lamper til fotografiske atelierer; inspeksjonslamper (andre enn de som er nevnt under posisjon 
85.12); ikke-blinkende fyr for flyplasser; belysning til utstillingsvinduer; lyskjeder (lenker) 
(herunder de med påmonterte kulørte lamper til karnevals- eller underholdningsformål, eller til 
dekorasjon av juletrær). 

4. Lamper og annet belysningsutstyr for kjøretøyer som hører under kapittel 86, for 
luftfartøyer eller for skip eller båter, for eksempel: lyskastere til tog; lanterner til lokomotiver 
og jernbanevogner; lyskastere til luftfartøyer; skipslanterner. Det presiseres imidlertid at ”sealed 
beam” lamper blir klassifisert under posisjon 85.39. 

5. Bærbare lamper (andre enn de som hører under posisjon 85.13), for eksempel: stormlykter; 
stallykter; håndlykter; gruvelamper; lamper for anleggsarbeidere. 

6. Kandelabrer og andre lysestaker, for eksempel til pianoer. 

Denne gruppen omfatter også søkelys og lyskastere. Disse kaster en konsentrert lysstråle (vanligvis 
regulerbar) over relativt store avstander mot et bestemt punkt eller en overflate ved hjelp av en 
reflektor og linser, eller bare reflektor. Reflektorene er vanligvis av forsølvet glass eller av polert, 
forsølvet eller forkrommet metall. Linsene er vanligvis enten plankonvekse eller av trinnlinsetypen 
(Fresnellinser). 

Søkelys blir for eksempel brukt til luftvernoperasjoner, og lyskastere blir for eksempel brukt på teater-
scener, i fotoatelierer eller i filmstudioer. 

II. LYSSKILT OG LIKNENDE.

Denne gruppen omfatter lysreklamer, skilt, opplyste navneskilt (herunder trafikkskilt) og tilsvarende 
skilt, for eksempel reklameskilt og adresseskilt, av ethvert materiale, forutsatt at de har en fast montert 
lyskilde. 

* 
*    * 
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DELER

Posisjonen omfatter også gjenkjennelige deler til lamper og annet belysningsutstyr, lysskilt og 
liknende, og som ikke er bedre beskrevet andre steder, for eksempel: 

1. Opphengingsanordninger (stive eller av kjedetypen) til hengelamper. 

2. Holdere til lampekupler. 

3. Føtter, håndtak og beskyttelseshylster til håndlamper 

4. Brennere for lamper; glødenettbeholdere. 

5. Lanternehus. 

6. Reflektorer. 

7. Lampeglass, rette eller innsnevrede etc. 

8. Små sylindere av tykt glass til gruvelamper. 

9. Spredeglass (også slike som er fremstilt av alabast). 

10. Skåler, kopper, skjermer (herunder skjelett til lampeskjermer), kupler og liknende. 

11. Dekorering av lysekroner, for eksempel kuler, pæreformede prismer, blomsterformede deler, 
oppheng, små plater og liknende, som kan identifiseres ved sin størrelse eller anordning for festing 
eller oppheng. 

Ikke-elektriske deler til varer som hører under denne posisjonen, i forbindelse med elektriske deler, 
blir fortsatt å klassifisere her. Elektrisk utstyr som foreligger særskilt (for eksempel brytere, 
lampeholdere, ledning, støpsler, transformatorer, glimtennere og induktorer) (”ballasts”) er unntatt 
(kapittel 85). 

Denne posisjonen omfatter heller ikke:

a. Stearinlys, vokslys og liknende lys (posisjon 34.06). 

b. Fakler (posisjon 36.06). 

c. Skilter, navneplater og liknende, ikke opplyste eller opplyste med en lyskilde som ikke er fast 
montert (posisjon 39.26, kapittel 70, posisjon 83.10 etc.). 

d. Trykte glober med innvendig belysning, som hører under posisjon 49.05. 

e. Veker til lamper av vevde, flettede eller strikkede tekstilmaterialer (posisjon 59.08). 

f. Glassperler og kulørte små artikler av glass (for eksempel frynser) av tredde glassperler, til pynt på 
lampeskjermer (posisjon 70.18). 

g. Elektrisk lys- og signalutstyr til sykler og motorkjøretøyer (posisjon 85.12). 

h. Elektriske glødelamper, lysstofflamper (herunder «sealed beam»-lamper og ultrafiolette eller 
infrarøde lamper samt rør i forskjellige, kompliserte former, for eksempel kruseduller, bokstaver, 
figurer, stjerner etc.), buelamper og lyskilder med lysemitterende dioder (LED) (posisjon 85.39). 
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ij. Lynlysapparater (herunder lynlyspærer med elektrisk tenning) til fotografisk bruk (posisjon 
90.06). 

k. Optisk signalutstyr som virker ved hjelp av lysstråle (posisjon 90.13). 

l. Diagnoselamper, sondelamper, bestrålingslamper etc. for medisinsk bruk (posisjon 90.18). 

m. Dekorasjoner, for eksempel kinesiske lykter (posisjon 95.05). 
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94.06 PREFABRIKKERTE BYGNINGER (+).

Denne posisjonen omfatter prefabrikkerte bygninger, også kjent som ”ferdighus”, av ethvert 
materiale. 

Disse bygninger, som kan være konstruert til forskjellige formål, for eksempel boliger, 
anleggsbrakker, kontorer, skoler, butikker, skur, garasjer og drivhus, foreligger som oftest i form av: 

- Komplette bygninger, helt sammensatte og klare til bruk; 

- Komplette bygninger, usammensatte; 

- Ikke-komplette bygninger, også usammensatte, og som vesentlig har karakter av prefabrikkerte 
bygninger. 

Når bygninger foreligger usammensatte, kan de nødvendige elementene foreligge delvis sammensatte 
(for eksempel vegger og liknende) eller oppkuttet i passende størrelser (spesielt bjelker), eller i 
enkelte tilfeller i ubestemte eller vilkårlige lengder som skal kuttes til på stedet (lister, isolasjon etc.) 

Bygninger som hører under denne posisjonen kan også være utstyrt, men bare innebygd utstyr som 
utgjør normalt tilbehør blir å klassifisere sammen med bygningen. Dette omfatter elektrisk utstyr 
(elektriske ledninger, stikkontakter, brytere, overbelastningsbrytere, ringeklokker etc.), varme- og 
luftkondisjoneringsapparater (sentralvarmekjeler, radiatorer, luftsirkulasjonsapparater etc.), 
sanitærutstyr (badekar, dusjer, varmtvannsbeholdere etc.), kjøkkenutstyr (oppvaskkummer, damp-
hetter, komfyrer etc.) og visse møbler som er innebygd eller konstruert til å bli bygget inn (skap etc.). 

Prefabrikkerte bygninger omfatter også modulære bygningsenheter med stålkonstruksjon, også kalt 
moduler. Disse modulene har vanligvis størrelse og form som en standard fraktcontainer beregnet for 
multimodal transport. Innvendig er imidlertid disse modulene i det vesentlige, eller helt, forhånds-
utstyrt med vegger, gulv, tak, dører, vinduer og utstyrt med elektrisk og sanitært opplegg, avhengig av 
type modulbygg. De kan også utstyres med andre fasiliteter, for eksempel trapper, innebygde møbler, 
kjøkkenutstyr, sanitærutstyr, utvendig kledning og tak. Modulene er strukturelt selvbærende og 
utformet for horisontalt eller vertikalt å kunne kobles sammen med andre moduler slik at de danner 
permanente bygninger, for eksempel sykehus, hoteller, boliger, fellesfasiliteter eller skoler. De kan 
foreligge med monteringskomponenter for sammenkobling. 

Modulære bygningsenheter omfatter imidlertid ikke mobile enheter med permanent understell 
(«mobile homes») (kapittel 87). 

Materialer for sammensetning eller ferdigstilling av prefabrikkerte bygninger (for eksempel spiker, 
lim, puss, mørtel, elektriske kabler og ledninger, rør, ledningsrør, maling, tapeter, tepper) blir å 
klassifisere sammen med bygningen, forutsatt at de foreligger sammen med denne og i passende 
kvanta. 

Utstyr og deler til bygninger som foreligger særskilt, også gjenkjennelige til disse bygninger, er
unntatt fra denne posisjonen og vil alltid bli å klassifisere under sine respektive posisjoner. 

o 
o    o 

Kommentar til underposisjoner. 

Underposisjon 9406.10 (varenumrene 94.06.1011, 94.06.1019 og 94.06.1090).  

Med uttrykket «av tre» i denne posisjon forstås prefabrikkerte bygninger som har trestruktur, ytter-
vegger, gulv (hvis det medfølger) og andre karakteristiske bygningselementer hovedsakelig bestående 
av tre.  
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Underposisjon 9406.20 (varenummer 94.06.2000).  

Denne underposisjonen omfatter ikke prefabrikkerte bygninger i form av flatpakkede bygnings-
moduler som ikke er strukturelt selvbærende (underposisjon 9406.90), og heller ikke helt uavhengige 
bygninger som slike som brukes som kiosker eller byggekontorer, som er bygd av fraktcontainere av 
stål og ikke er utformet for å settes sammen med andre moduler (underposisjon 9406.90). 


