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K A P I T T E L  9 5 

LEKETØY, SPILL OG SPORTSARTIKLER 
 SAMT DELER OG TILBEHØR DERTIL

Alminnelige bestemmelser

Dette kapitlet omfatter alle slags leketøy, både til barn og voksne. Det omfatter også utstyr til 
innen- eller utendørs spill, artikler og apparater til sport, gymnastikk eller friidrett, visse artikler til 
sportsfiske, jakt eller skyting samt karuseller og annet utstyr for fornøyelsesparker. 

De enkelte posisjoner i dette kapitlet omfatter også gjenkjennelige deler og tilbehør til varer som hører 
under dette kapitlet som fortrinnsvis eller utelukkende er brukbare dertil, forutsatt at de ikke er 
unntatt i henhold til note 1 til dette kapitlet. 

Varene som hører under dette kapitlet kan i alminnelighet være fremstilt av ethvert materiale, unntatt
natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte), edle 
metaller eller metaller plettert med edelt metall. De kan imidlertid ha mindre vesentlig utstyr eller 
tilbehør av disse materialer. 

I tillegg til de varer som er unntatt ifølge de etterfølgende kommentarer, omfatter dette kapitlet 
heller ikke: 

a. Fyrverkeriartikler og andre pyrotekniske artikler som hører under posisjon 36.04. 

b. Gummidekk og andre varer som hører under posisjon 40.11, 40.12 eller 40.13. 

c. Telt og campingutstyr (vanligvis posisjon 63.06). 

d. Pumper for væsker (posisjon 84.13), apparater for filtrering eller rensing av væsker eller gasser 
(posisjon 84.21), elektriske motorer (posisjon 85.01), elektriske transformatorer (posisjon 85.04), 
plater, bånd, ikke-flyktige halvlederminner (”solid state non-volatile storage devices”), aktive kort 
(”smart cards”) og annet materiell for opptak av lyd eller andre fenomener, også innspilte 
(posisjon 85.23), radiofjernstyringsapparater (posisjon 85.26) eller trådløse infrarøde fjern-
kontroller (posisjon 85.43). 

e. Våpen og andre varer som hører under kapittel 93. 

95.01 UTGÅTT, jf HS2007 

95.02 UTGÅTT, jf HS2007
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95.03 TREHJULSSYKLER, SPARKESYKLER, TRÅBILER OG LIKNENDE LEKETØYS-
KJØRETØYER; DUKKEVOGNER; DUKKER; ANNET LEKETØY; MINIATYR-
MODELLER OG LIKNENDE MODELLER TIL HOBBYBRUK, OGSÅ MEKANISKE; 
PUSLESPILL, ALLE SLAGS.

Denne posisjonen omfatter: 

A. Leketøyskjøretøyer. 

Disse kjøretøyene er vanligvis bestemt til å drives frem ved hjelp av pedaler, skyvearmer eller 
andre enkle anordninger som overfører kraften til hjulene via et kjede eller en stang, eller i enkelte 
tilfeller ved direkte fraspark på bakken av personens fot. Andre typer leketøyskjøretøyer må 
trekkes eller skyves av en annen person eller drives av en motor.  

Slikt leketøy omfatter: 

1. Trehjulssykler og liknende, men unntatt tohjulssykler som hører under posisjon 87.12. 

2. To- eller trehjulte sparkesykler for barn, så vel som for ungdommer og voksne, med 
styrestamme som kan være justerbar og små kompakte eller luftfylte dekk. De kan være utstyrt 
med et sykkelliknende styre og en håndbrems eller en fotbrems på bakhjulet.  

3. Pedal- eller hånddrevne leketøyskjøretøyer i form av dyr. 

4. Tråbiler, vanligvis fremstilt som miniatyrer av sportsbiler, jeeper, lastebiler etc. 

5. Leketøyskjøretøyer som drives frem ved en skyvearm. 

6. Andre leketøyskjøretøyer (uten mekanisk drivanordning) som må trekkes eller skyves, og som 
er store nok til å sitte i for barn.  

7. Biler med motor, for barn. 

B. Dukkevogner (for eksempel triller), også sammenleggbare. 

Denne gruppen omfatter dukkevogner, også sammenleggbare, utstyrt med to eller flere hjul, slike 
som sportsvogner, bagvogner, triller etc. Gruppen omfatter også sengetøy til dukkevogner, som er 
tilsvarende det som brukes som sengetøy for dukkesenger.  

C. Dukker. 

Denne gruppen omfatter ikke bare dukker som er bestemt til underholdning for barn, men også til 
dekorasjon (for eksempel i salonger, som maskoter etc.), eller til dukketeatre eller karikaturdukker. 

Dukker er vanligvis fremstilt av gummi, plast, tekstilmaterialer, voks, keramikk, tre, papp, 
pappmasjé eller kombinasjoner av disse materialer. De kan være sammensatt og utstyrt med 
mekanismer som tillater lemmer, hode og øyne å bevege seg, og de kan også etterlikne 
menneskestemmen etc. De kan også være påkledd. 

Deler og tilbehør til dukker som hører under denne posisjonen omfatter: hoder, kropper, lemmer, 
øyne (andre enn umonterte glassøyne som hører under posisjon 70.18), bevegelsesmekanismer for 
øyne, talemekanismer eller andre mekanismer, parykker, dukkeklær, dukkesko og dukkehatter.  
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D. Andre leker.  

Denne gruppen omfatter hovedsakelig leketøy til barn eller voksne. Leketøy som på bakgrunn av 
form og materiale tydelig er utelukkende bestemt til dyr, for eksempel kjæledyr, klassifiseres 
imidlertid ikke under denne posisjonen, men i de relevante posisjoner. Denne gruppen omfatter: 

Alt leketøy som ikke hører under punkt A til C. En stor del av leketøyet er mekanisk eller 
elektrisk drevet. 

Disse omfatter: 

1. Leketøy som forestiller dyr eller ikke-menneskelige vesener, selv om det er i besittelse av 
hovedsakelige menneskelige, fysiske egenskaper (for eksempel engler, roboter, djevler, 
monstre), også til dukketeatre. 

2. Leketøyspistoler og -geværer. 

3. Konstruksjonsleketøy (for eksempel konstruksjonssett, byggeklosser etc.). 

4. Leketøyskjøretøyer (andre enn de som hører under punkt A), leketøysjernbaner (også 
elektriske), -fly, -båter, etc. og tilbehør til disse (for eksempel jernbaneskinner, signalutstyr). 

5. Leketøy uten hjul, som barn skal sitte på (for eksempel gyngehester).  

6. Ikke-elektriske leketøysmotorer og -dampmaskiner etc. 

7. Leketøysballonger og -drager. 

8. Tinnsoldater og liknende samt leketøysvåpen. 

9. Sportsutstyr som har karakter av leketøy, også i sett (for eksempel golfsett, tennissett, 
bueskytingssett, biljardutstyr; baseballkøller, cricketkøller, hockeykøller). 

10. Leketøysverktøy og -redskaper; leketøystrillebårer. 

11. Kinematografapparater, lysbildeapparater etc. som har karakter av leketøy; leketøysbriller. 

12. Leketøysmusikkinstrumenter (pianoer, trompeter, trommer, grammofoner, munnspill, 
trekkspill, xylofoner, spilledåser etc.). 

13. Dukkehus og -møbler, herunder sengetøy. 

14. Leketøysserviser og andre husholdningsartikler; leketøysbutikker og liknende, leketøys-
bondegårder etc. 

15. Leketøyskulerammer. 

16. Leketøysymaskiner. 

17. Leketøysur. 

18. Pedagogisk leketøy (for eksempel kjemisett, trykkerisett, sy- og strikkesaker). 

19. Tønnebånd, hoppetau (unntatt hoppetau som hører under posisjon 95.06), snor og pinner til 
diabolospill, snurrebasser, også med lyd, baller (unntatt baller som hører under posisjon 95.04
eller 95.06). 
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20. Bøker og ark som vesentlig består av bilder, leketøy eller modeller til å klippe ut og sette 
sammen; bøker som inneholder bilder som reiser seg når boken åpnes, eller har bevegelige 
figurer, forutsatt at de vesentlig har karakter av leketøy (se kommentarene til posisjon 49.03). 

21. Klinkekuler (for eksempel marmorerte klinkekuler av glass, uansett pakningsmåte, eller 
glasskuler, alle slags, i pakninger som viser at de er bestemt til underholdning for barn). 

22. Små pengeskrin; babyskrangler, troll i esker; dukketeatre med eller uten figurer, etc. 

23. Leketelt for barn, til innendørs eller utendørs bruk. 

Enkelte av de ovennevnte leketøysartikler (våpen, verktøy, hageredskap, tinnsoldater etc.) 
foreligger ofte i sett. 

En del leketøy (for eksempel elektriske strykejern, symaskiner, musikkinstrumenter etc.) kan ha en 
begrenset nyttebruk, men de atskiller seg i alminnelighet fra virkelige symaskiner etc. ved sin 
størrelse og begrensede kapasitet. 

E. Miniatyrmodeller og liknende modeller til hobbybruk. 

Disse omfatter modeller av de slag som hovedsakelig er til hobbybruk, for eksempel modellbåter, 
modellfly, modelltog, modellbiler etc., samt byggesett med materialer og deler til fremstilling av 
slike modeller, unntatt sett som har karakter av konkurransespill som hører under posisjon 95.04
(for eksempel sett som består av skinnegående, motordrevne racerbiler med tilhørende 
skinneutstyr). 

Denne gruppen omfatter også reproduksjoner i naturlige størrelser eller forstørret, forutsatt at de 
er til hobbybruk. 

F. Puslespill, alle slags. 

o 
o    o 

Leketøyssett som består av forskjellige artikler som, hvis de forelå særskilt, hadde blitt klassifisert 
under andre posisjoner i tolltariffen, føres under denne posisjonen når det av forpakningen tydelig 
fremgår at de er bestemt til leketøy (for eksempel undervisningsleketøy i form av kjemisett, sysett 
etc.). 

Som bestemt i note 4 til dette kapitlet, med forbehold av note 1 til dette kapitlet, omfatter denne 
posisjonen varer som hører under denne posisjonen og som foreligger sammen med én eller flere 
varer som ville blitt klassifisert i andre posisjoner dersom de forelå separat, forutsatt at: 

a. varene foreligger sammenpakket i detaljsalgsemballasje, og at kombinasjonen ikke kan anses som 
et sett ved anvendelse av alminnelig fortolkningsregel 3.b; og 

b. kombinasjonen tydelig har karakter av leketøy. Slike kombinasjoner består vanligvis av varer som 
hører under denne posisjonen og en eller flere varer av mindre viktighet (for eksempel små 
salgsfremmende artikler eller mindre mengder sjokolade- og/eller sukkervarer). 

* 
*    * 
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DELER OG TILBEHØR 

Denne posisjonen omfatter også gjenkjennelige deler og tilbehør til varer som hører under denne 
posisjonen, som fortrinnsvis eller utelukkende er brukbare dertil og forutsatt at de ikke er unntatt i 
henhold til note 1 til dette kapitlet. Slike deler og tilbehør omfatter: 

1. Bevegelige deler til spilledåser som ved sin form, materiale og enkle design, ikke kan bli brukt i 
spilledåser som hører under posisjon 92.08. 

2. Stempeldrevne forbrenningsmotorer og andre motorer i miniatyr (andre enn elektriske motorer 
som hører under posisjon 85.01), for eksempel til modellfly, modellbåter etc., og som er 
karakterisert ved at de blant annet har liten sylinderkapasitet og effekt, lav vekt og liten størrelse. 

Denne posisjonen omfatter heller ikke:

a. Malerfarger ferdiglaget til bruk for barn (posisjon 32.13). 

b. Modellermasse ferdiglaget til bruk for barn (posisjon 34.07). 

c. Bildebøker, tegne- og fargebøker for barn, som hører under posisjon 49.03. 

d. Overføringstrykk (dekalkomanier) (posisjon 49.08). 

e. Klokker, bjeller (herunder klokker og bjeller for trehjulssykler eller andre leketøyskjøretøyer), 
gongonger og liknende som hører under posisjon 83.06. 

f. Ubemannede luftfartøyer (droner) (posisjon 88.06) 

g. Spilledåser med en fastsittende dukkeskikkelse (posisjon 92.08).  

h. Kortspill (posisjon 95.04). 

ij. Papirhatter, papirutblåsere, masker, falske neser og liknende (posisjon 95.05). 

k. Tegne- og pastellkritt til bruk for barn, posisjon 96.09. 

l. Skrive- og tegnetavler som hører under posisjon 96.10. 

m. Utstillingsfigurer og automatiske eller andre bevegelige gjenstander for vindusutstilling (posisjon
96.18).  

n. Hoppeballer med ett eller flere håndtak konstruert for fysisk trening.  
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95.04 VIDEOSPILLKONSOLLER OG -MASKINER, SELSKAPSSPILL, HERUNDER 
SPILLEAUTOMATER, BILJARDSPILL, SPESIALBORD FOR KASINOSPILL OG 
AUTOMATISK UTSTYR TIL BOWLINGBANER, UNDERHOLDNINGSMASKINER 
SOM VIRKER VED HJELP AV MYNTER, PENGESEDLER, BANKKORT, 
POLETTER ELLER ANDRE BETALINGSMÅTER (+).

Denne posisjonen omfatter: 

1. Biljardbord av forskjellige typer (med eller uten bein) og tilbehør til disse (for eksempel 
biljardkøer, køgrep, kuler, biljardkritt, biljardmarkører av kule- eller skyvetypen). Men posisjonen 
omfatter ikke mekaniske telleapparater (av trommeltypen eller liknende) (posisjon 90.29), målere 
som har et urverk som viser spilletiden eller det beløp som skal betales (posisjon 91.06) samt 
biljardkøstativer (som hører under posisjon 94.03 eller etter materialets beskaffenhet). 

2. Videospillkonsoller og videospillmaskiner som beskrevet i varenummernote 1 til dette kapitlet. 

Videospillkonsoller og -maskiner hvor de objektive kjennetegn og hovedfunksjonen viser at de er 
bestemt for bruk i underholdningsøyemed (spilling) hører fortsatt under denne posisjonen, også om 
de oppfyller kriteriene til note 5.A til kapittel 84 vedrørende automatiske databehandlings-
maskiner.  

Denne posisjonen omfatter også deler og tilbehør til videospillkonsoller og -maskiner (for 
eksempel vesker, spillkassetter, spillkontroller, ratt) forutsatt at de oppfyller kravene til note 3 til 
dette kapitlet.  

Posisjonen omfatter imidlertid ikke: 

a. Tilleggsutstyr (tastatur, mus, lagringsenhet osv) som oppfyller bestemmelsene i note 5.C til 
kapittel 84 (avsnitt XVI).  

b. Optiske plater innspilt med programvare og utelukkende til bruk sammen med en spillmaskin 
som hører under denne posisjonen (posisjon 85.23).  

3. Bord av møbeltypen som er spesielt konstruert til spill (for eksempel bord med plate som ser ut 
som et dambrett). 

4. Spesielle bord til kasinospill eller andre selskapsspill (for eksempel til rulettspill eller miniatyr-
hesteveddeløp); croupierriver etc. 

5. Fotballspill og liknende bordspill. 

6. Spilleautomater og liknende maskiner, som virker ved hjelp av mynter, pengesedler, kredittkort, 
automatmynter eller andre betalingsmidler, av de slag som brukes i spillehaller, kaféer, 
fornøyelsesetablissementer etc., for lykke- eller ferdighetsspill (for eksempel automater for 
pistolskyting, forskjellige typer ”flipperspill” etc.). 

7. Automatisk utstyr til bowlingbaner, også utstyrt med motorer og elektromekaniske anordninger. 

Med ”automatisk utstyr til bowlingbaner” under denne posisjonen forstås ikke bare utstyr hvor 
kjeglene blir plassert i form av en trekant, men også andre typer (for eksempel slike hvor kjeglene 
blir plassert i form av en firkant). 

8. Kjeglespillutstyr og utstyr for innendørs krokketspill. 

9. Sett som består av skinnegående, motordrevne racerbiler med tilhørende skinneutstyr, og som har 
karakter av konkurransespill. 
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10. Skiver og kastepiler (darts). 

11. Kortspill, alle slags (bridge, tarot, bokstavspill etc.). 

12. Brett og brikker (sjakkfigurer, dambrikker etc.) til sjakk, dam, domino, mah-jong, halma, ludo etc. 

13. Visse typer annet tilbehør som er alminnelig til en rekke spill som hører under denne posisjonen, 
for eksempel terninger, terningbegre, jetonger, trumfanvisere til kortspill og liknende, spesielle 
tepper (for eksempel til rulettspill). 

Denne posisjonen omfatter heller ikke: 

a. Lotterilodd, skrapelodd, basarlodd og tombolalodd (hovedsakelig posisjon 49.11).  

b. Kortbord som hører under kapittel 94. 

c. Seter som inneholder et system for gjengivelse av lyd, og som er egnet til bruk sammen med 
videospillkonsoller og -maskiner, fjernsyns- eller satellittmottakere, og dessuten DVD-, musikk-
CD-, MP3- eller videospillere (posisjon 94.01). 

d. Puslespill (posisjon 95.03). 

o 
o    o 

Kommentar til underposisjon 

Underposisjon 9504.50 (varenummer 95.04.5000) 

Denne underposisjonen omfatter ikke videospillkonsoller eller videospillmaskiner som betjenes ved 
bruk av mynter, sedler, bankkort, automatmynter eller andre former for betalingsmidler. Slike varer 
skal klassifiseres i underposisjon 9504.30. 
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95.05 PYNT FOR HØYTIDER, KARNEVALSARTIKLER ELLER ANDRE UNDER-
HOLDNINGSARTIKLER, HERUNDER UTSTYR FOR TRYLLEKUNSTER SAMT 
MOROSAKER.

Denne posisjonen omfatter: 

A. Pynt for høytider, karnevalsartikler eller andre underholdningsartikler, som på grunn av sin 
spesielle anvendelse vanligvis er fremstilt av lite holdbare materialer. Herunder hører: 

1. Dekorasjoner for høytider, til dekorasjon av rom, bord osv. (for eksempel girlander, lanterner 
etc.); pynt til juletrær (for eksempel glitter, fargede kuler, dyr og andre figurer etc.); kakepynt 
som vanligvis forbindes med spesielle høytider (for eksempel dyr, flagg). 

2. Artikler som tradisjonsmessig brukes ved julefeiring, for eksempel kunstige juletrær, 
julekrybber og liknende, dyr, engler og andre figurer som forbindes med julefeiring, smellbong-
bonger, julestrømper, imiterte julekubber, julenisser. 

3. Karnevalsartikler, for eksempel masker, falske ører og neser, falske parykker, skjegg og 
mustasjer (som ikke utgjør parykkmakerarbeider som hører under posisjon 67.04) samt papir-
hatter.  

4. Kasteballer av papir eller vatt, serpentiner, papptrompeter, utblåsere av papir, konfetti, 
karnevalsparaplyer etc. 

Denne posisjonen omfatter ikke: 

a. Statuetter, statuer og liknende som brukes til å dekorere steder for gudsdyrkelse. 

b. Artikler som inneholder et høytidspreget mønster, dekorasjon, emblem eller motiv og som har 
en nytteverdi, for eksempel serviser, bestikk og andre bordartikler, kjøkkenutstyr, 
toalettartikler, tepper og annet golvbelegg av tekstilmateriale, klær, sengetøy, dekketøy og 
kjøkkenhåndklær og andre artikler av tekstilmateriale til bruk på kjøkkenet. 

c. Hodeplagg til karnevals- eller festlig bruk, med nytteverdi og laget av slitesterkt materiale 
(kapittel 65). 

B. Utstyr for tryllekunster samt morosaker, for eksempel kortstokker, bord, skjermer og beholdere 
spesielt fremstilt til tryllekunster og liknende; morosaker, for eksempel nysepulver, narrekonfekt, 
knapphullsdusjer og ”japanske blomster”. 

Denne posisjonen omfatter ikke:

a. Naturlige juletrær (kapittel 6). 

b. Stearinlys (posisjon 34.06). 

c. Emballasje av plast eller papir til bruk ved høytider (klassifiseres etter materialets beskaffenhet, for 
eksempel kapittel 39 eller 48). 

d. Juletreføtter (klassifiseres etter materialets beskaffenhet). 

e. Flagg og vimpler av tekstilmaterialer som hører under posisjon 63.07. 

f. Elektriske lyskjeder av alle slag (posisjon 94.05). 
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95.06 APPARATER OG UTSTYR FOR ALMINNELIG FYSISK TRENING, GYMNASTIKK, 
FRIIDRETT, ANNEN SPORT (HERUNDER BORDTENNIS) ELLER UTENDØRS-
SPILL, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED I DETTE KAPITLET; 
BADEBASSENG OG PLASKEBASSENG.

Denne posisjonen omfatter: 

A. Apparater og utstyr for alminnelig fysisk trening, gymnastikk, friidrett, for eksempel: 

Trapeser og ringer; svingstenger og skranker; bommer, hester og bukker; bøylehester; springbrett; 
klatretau og -stiger; ribbevegger; køller til gymnastikkøvelser; manualer til bruk i vektløfting; 
medisinballer; hoppeballer med ett eller flere håndtak konstruert for fysisk trening; ro-, sykle- og 
andre mosjonsapparater; fjærmanualer; startblokker; hekker; høydehoppstativer og -lister; staver 
for stavsprang; landingsmatter; spyd; diskoser; slegger; kuler; punchingballer og punchingsekker; 
bokse- eller bryteringer; klatrevegger (for fjellklatringsopplæring); hoppetau designet for idretts-
aktiviteter og treningsklasser («fitness»). 

B. Utstyr for annen sport og utendørsspill (unntatt leketøy som foreligger i sett eller enkeltvis, og 
som hører under posisjon 95.03), for eksempel: 

1. Ski (til bruk på snø) og annet skiutstyr, (for eksempel skibindinger, skistoppere, skistaver). 

2. Vannski, surfingbrett, seilbrett og annet utstyr for vannsport, for eksempel stupebrett, 
vannsklier, svømmeføtter samt dykkermasker av den typen som brukes uten flasker med 
komprimert luft eller surstoff, og snorkler for svømmere eller dykkere. 

3. Golfkøller og annet golfutstyr, for eksempel golfballer og underlag for golfballer (tee-er). 

4. Artikler og utstyr for bordtennis, for eksempel bord (med eller uten ben), racketer, baller og 
nett. 

5. Racketer for tennis, badminton eller liknende (for eksempel squashracketer), med eller uten 
strenger. 

6. Baller, unntatt golfballer og bordtennisballer, for eksempel tennisballer, fotballer, rugbyballer 
og liknende baller (herunder blærer og trekk); vannpoloballer, basketballer og liknende baller 
med ventil; cricketballer. 

7. Skøyter og rulleskøyter, også med påsittende støvler. 

8. Køller for hockey, cricket, lacrosse etc.; ”chistera” (”jai alai scoops”); pucker for ishockey; 
curlingsteiner. 

9. Nett til forskjellige spill (tennis, badminton, volleyball, fotball, basketball etc.). 

10. Fekteutstyr: floretter, sabler, kårder samt deler dertil (for eksempel klinger, parerbøyler, 
skjefter, stoppere), etc. 

11. Bueskytterutstyr, for eksempel buer, piler og skiver. 

12. Utstyr av det slag som brukes på lekeplasser for barn (for eksempel husker, rutsjebaner, 
vippebrett og slenghusker). 

13. Beskyttelsesutstyr for sport og spill, for eksempel fektemasker og brystplater, albu- og 
knebeskyttere, leggbeskyttere, ishockeybukser med innebygd beskyttelse og puter. 
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14. Andre apparater og utstyr, for eksempel utstyr for dekktennis, ringspill eller liknende; 
rullebrett; racketpresser; køller for polo eller krokket; bumeranger; isøkser; leirduer og leirdue-
kastere; bobsleigher, kjelker og liknende ikke-motoriserte kjøretøyer for snø eller is. 

C. Badebasseng og plaskebasseng. 

Posisjonen omfatter ikke:

a. Strenger til tennisracketer og liknende (kapittel 39, posisjon 42.06 eller avsnitt XI). 

b. Vesker og sekker til sportsartikler samt andre beholdere som hører under posisjon 42.02, 43.03
eller 43.04. 

c. Sportshansker, -vanter og -votter (vanligvis posisjon 42.03). 

d. Avsperringsnett samt bærenett til fotballer, tennisballer etc. (vanligvis posisjon 56.08). 

e. Sportsklær av tekstilmaterialer som hører under kapittel 61 eller 62, også slike som inneholder 
uvesentlige beskyttelsesdetaljer som puter og stopping på albuene, knærne eller i skrittet (for 
eksempel fekteklær eller trøyer til fotballkeepere). 

f. Seil til båter, seilbrett eller seilvogner som hører under posisjon 63.06. 

g. Sportsfottøy (unntatt støvler med påsittende skøyter eller rulleskøyter) som hører under kapittel 
64 eller hodeplagg til sportsbruk som hører under kapittel 65. 

h. Spaserstokker, sveper, ridepisker og liknende (posisjon 66.02) og deler dertil (posisjon 66.03). 

ij. Sportsbåter (for eksempel vannscootere, kanoer og konkurranserobåter) og andre sportskjøretøyer 
(unntatt bobsleigher, tobogganer og liknende) som hører under avsnitt XVII. 

k. Beskyttelsesbriller for froskemenn og andre briller (posisjon 90.04). 

l. Elektromedisinske apparater og andre instrumenter og apparater som hører under posisjon 90.18. 

m. Mekano-terapeutisk utstyr (posisjon 90.19). 

n. Pusteutstyr av det slag som brukes med flasker med oksygen eller komprimert luft (posisjon 
90.20). 

o. Varer til sportsbruk som hører under kapittel 91. 

p. Bowlingutstyr av alle slag (herunder automatisk utstyr for bowlingbaner) og annet utstyr for 
selskapsspill (posisjon 95.04). 

q. Aktivitetsbasseng og bølgebasseng utformet for bruk for fornøyelsesparkattraksjoner, vannpark-
attraksjoner eller tivoliattraksjoner, som sirkulerer vann for fornøyelsens skyld, for å flytte eller 
lette bevegelsen av en bruker langs en spesialbygd bane, eller for å skape bølger og strømninger 
(posisjon 95.08). 
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95.07 FISKESTENGER, FISKEKROKER OG ANNET REDSKAP FOR SNØREFISKE; 
FISKEHÅVER, SOMMERFUGLHÅVER OG LIKNENDE; LOKKEFUGLER 
(UNNTATT DE SOM HØRER UNDER POSISJON 92.08 ELLER 97.05) OG 
LIKNENDE JAKTUTSTYR.

Denne posisjonen omfatter: 

1. Fiskekroker, alle slags (for eksempel med én eller flere haker) og i alle størrelser. De fremstilles 
vanligvis av stål, men de kan også være bronsert, fortinnet, forsølvet eller forgylt. 

2. Fiskehåver, sommerfuglhåver og liknende. Disse består vanligvis av lommeformede nett av 
tekstilgarn eller tekstilsnor som er montert på en ramme av metalltråd og festet til et skaft. 

3. Fiskestenger og annet redskap for snørefiske. Fiskestenger kan være av forskjellige lengder og 
være fremstilt av forskjellige materialer (bambus, tre, metall, glassfibre, plast etc.). De kan være i 
ett stykke eller bestå av flere deler til å sette sammen. Av annet fiskeredskap kan nevnes sneller og 
snellefester; kunstig agn (for eksempel imitert fisk, fluer, insekter og mark) samt kroker som er 
påsatt kunstig agn; roterende agn; ferdig monterte snører og liner; fiskedupper (kork, glass, fjær 
etc.), herunder selvlysende dupper; vindebrett; automatiske stoppeinnretninger; monterte ringer til 
fiskestenger (unntatt innfattede ringer av edle eller halvedle steiner); søkker; bjeller til 
fiskestenger (varselbjeller) monterte eller festet til utvendige klemmer eller andre anordninger. 

4. Visse typer jaktutstyr, for eksempel lokkefugler (unntatt lokkepiper, alle slags, posisjon 92.08) 
eller utstoppede fugler som hører under posisjon 97.05) og lerkespeil. 

Denne posisjonen omfatter heller ikke:

a. Fjær til fremstilling av kunstige fluer (posisjon 05.05 eller 67.01). 

b. Garn, monofilamenter, snører eller ekte eller imitert gut til fiske, avpassede, men ikke monterte 
(kapittel 39, posisjon 42.06 eller avsnitt XI). 

c. Vesker og sekker til sportsartikler (for eksempel futteraler til fiskestenger, jakttasker etc.) samt 
andre beholdere som hører under posisjon 42.02, 43.03 eller 43.04. 

d. Umonterte ringer (føres under sine respektive posisjoner). 

e. Feller, snarer etc. (klassifiseres etter materialets beskaffenhet). 

f. Bjeller, ikke elektriske, av uedelt metall, for fiskeredskaper, ikke montert eller festet til utvendige 
klemmer eller andre anordninger (posisjon 83.06). 

g. Leirduer (posisjon 95.06). 
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95.08 OMREISENDE SIRKUS OG OMREISENDE MENASJERIER; ATTRAKSJONER TIL 
FORNØYELSESPARKER OG VANNPARKATTRAKSSJONER; UTSTYR TIL 
TIVOLIER, HERUNDER SKYTEBANER; OMREISENDE TEATRE.

Attraksjoner til fornøyelsesparker, vannparker, tivolier, omreisende sirkus, omreisende menasjerier og 
omreisende teatre hører under denne posisjonen forutsatt at de omfatter alle essensielle enheter som 
er nødvendige for den normale virksomheten. Posisjonen omfatter også ekstrautstyr, forutsatt at det 
foreligger sammen med og utgjør deler til slike etablissementer, selv om slikt utstyr som foreligger 
særskilt føres under andre posisjoner i tolltariffen (for eksempel telt, dyr, musikkinstrumenter, 
maskiner, motorer, belysningsutstyr, stoler, våpen og ammunisjon). 

Med forbehold av bestemmelsene i note 1 til dette kapitlet, skal varer som utelukkende eller 
fortrinnsvis kan sees å være bestemt til bruk som deler og tilbehør til slike etablissementer (for 
eksempel båter til husker og vannrutsjebaner) fortsatt klassifiseres under denne posisjonen selv om de 
foreligger særskilt. 

Utstyr til fornøyelsesparker og vannparkattraksjoner som hører under denne posisjonen omfatter blant 
annet: 

1. Berg- og dalbaner. Disse bruker en spesialisert vogn der passasjeren sitter og holdes fast mens den 
blir transportert på skinner som går opp og ned i henhold til en definert rute, noen ganger med en 
eller flere inversjoner (for eksempel vertikal looping). Berg-og-dal-baner kan ha en eller flere 
vogner. 

2. Karuseller og husker. De opererer på ett enkelt nivå på en fastsatt og kontrollert rute eller spor. 

3. Radiobilanlegg. 

4. Bevegelsessimulatorer og dynamiske kinoer. Dette er attraksjoner med en plattform med seter, der 
publikum ser en film eller opplever en virtuell virkelighetsaktivitet mens setene deres beveger seg i 
samsvar med severdighetene og handlingene i attraksjonen. 

5. Vannattraksjoner. Et vannsirkulasjonssystem brukes til å flytte eller lette bevegelsen av brukerne 
langs en spesialbygd bane, hvor turen innebærer så vel mulig som med overlegg nedsenking av 
brukerens kropp helt eller delvis i vann. 

6. Vannparkattraksjoner. De er kjennetegnes av et definert område som involverer vann, men uten 
noen spesialbygd bane. Disse attraksjonene kan omfatte sklier, klatrebare og klatrebestandige 
vannlekeelementer, sammensatte vannlekestrukturer, brukerkontrollerte enheter, vannstråler, 
fontener, bølgegenererende systemer, kunstige elvestryk og boblebassenger. 

Utstyr til tivolier som hører under denne posisjoner omfatter: 

Sjansespill, styrke- eller ferdighetsspill, som for eksempel skytebaner, spill hvor man skal kaste ned 
gjenstander (f.eks. kokosnøtter), myntkast, labyrinter og lotterier (f.eks. lykkehjul). De krever ofte 
tilstedeværelse av en operatør eller veileder og kan installeres i permanente bygninger eller 
frittstående salgsboder. Tivoliattraksjoner omfatter ikke utstyr som hører under posisjon 95.04 og 
posisjon 95.06, eller utstyr som er bedre beskrevet andre steder i dette kapitlet. 

Posisjonen omfatter ikke:

a. Omreisende boder for salg av varer (sukkertøy etc.), utstilling av reklamemateriell eller under-
visningsmateriell eller liknende utstillinger. 

b. Traktorer og andre transportkjøretøyer, herunder tilhengervogner, unntatt slike som er spesielt 
bestemt for, og som utgjør deler til utstyr for tivoliattraksjoner (for eksempel tilhengere som utgjør 
støtteanordninger for karuseller). 
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c. Spilleautomater og liknende maskiner som virker ved hjelp av mynter, pengesedler, bankkort, 
polletter eller andre betalingsmidler (posisjon 95.04). 

d. Varer som brukes som premier. 
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