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KAPITTEL 96
FORSKJELLIGE VARER
Alminnelige bestemmelser
Dette kapitlet omfatter utskjærings- og støpematerialer samt varer av disse materialer, visse koster,
børster, sikter og såld, visse sysaker, skrive- og kontorutstyr, visse artikler for røykere, visse
toalettartikler, visse absorberende sanitærprodukter (sanitetsbind og tamponger, bleier og likende varer, av
ethvert materiale) og forskjellige andre varer som ikke er mer spesifisert under andre posisjoner i
tolltariffen.
Varer som er beskrevet i posisjonene 96.07 til 96.14 og 96.16 til 96.18, kan helt eller delvis være fremstilt av natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte), eller
av edelt metall eller metall plettert med edelt metall. Varene som er beskrevet i posisjonene 96.01 til
96.06 og 96.15, kan imidlertid bare inneholde mindre vesentlig utstyr av disse materialene.
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96.01 ELFENBEIN, BEIN, SKILPADDESKALL, HORN, GEVIRER, KORALL, PERLEMOR
OG ANDRE ANIMALSKE MATERIALER TIL UTSKJÆRING, BEARBEIDDE, SAMT
VARER AV DISSE MATERIALER (HERUNDER STØPTE VARER).
Denne posisjonen omfatter bearbeidde animalske materialer (andre enn de som er nevnt under
posisjon 96.02). Disse materialer blir vanligvis bearbeidd ved utskjæring eller tilskjæring. De fleste av
dem kan også være støpte.
Med ”bearbeidd” under denne posisjonen, forstås materialer som er bearbeidd utover den enkle
behandling som er tillatt i posisjonen for vedkommende råmateriale (se kommentarene til posisjonene
05.05 til 05.08). Denne posisjonen omfatter derfor stykker av elfenbein, bein, skilpaddeskall, horn,
gevirer, korall, perlemor etc., i form av plater, stenger etc., som er tilskåret (også kvadratisk eller
rektangulært) eller polert, eller bearbeidd på annen måte ved sliping, boring, fresing, dreiing etc. Men
slike stykker som kan gjenkjennes som deler til varer, er imidlertid unntatt fra denne posisjonen hvis
slike deler er omfattet av andre posisjoner i tolltariffen. Ferdige plater til pianotangenter og ferdige plater
til kolber for skytevåpen føres derfor henholdsvis under posisjonene 92.09 og 93.05. Bearbeidde
materialer som ikke kan sees å være deler til slike varer, føres imidlertid fortsatt under denne posisjonen
(for eksempel grovt tilskårne skiver, plater og bånd til innlegg etc., eller til fremstilling av
pianotangenter).
Forutsatt at disse materialer er bearbeidd eller foreligger i form av ferdige varer, omfatter denne
posisjonen følgende:
I.

Elfenbein. Som elfenbein blir i hele tolltariffen å anse støttenner av elefant, flodhest, hvalross,
narhval og villsvin, horn av neshorn samt tenner av alle slags dyr (se note 3 til kapittel 5).

II.

Bein, den harde, massive del av kroppen på mange dyr. Det bearbeides nesten bare ved tilskjæring.

III.

Skilpaddeskall som nesten utelukkende fås fra havskilpadder. Skilpaddeskall, som er gulaktig,
brunaktig eller svart, er meget lett å bearbeide og blir meget formbart når det oppvarmes. Når det
avkjøles, beholder det den form det har fått.

IV.

Horn og gevirer fra pannen på drøvtyggende dyr. (Hornkjegler (det innvendige bein i hornet)
brukes ikke som utskjærings- eller støpemateriale, men nesten utelukkende til fremstilling av
gelatin.)

V.

Naturlig korall (dvs. det kalkholdige skjelettet av koralldyr) og agglomerert korall.

VI.

Perlemor som er det skinnende, iriserende, indre belegg i visse muslingskall. Overflaten virker
bølgeformet, mens den i virkeligheten er helt jevn.

VII. Hover, klover, negler, klør og nebb.
VIII. Bein og liknende materialer fra sjøpattedyr.
IX.

Fjærposer.

X.

Skall av krepsdyr og bløtdyr.

Posisjonen omfatter:
A. Bearbeidde animalske materialer til utskjæring.
Utskjæringsmaterialene som er nevnt i posisjonsteksten blir ført her forutsatt at de har gjennomgått
videre bearbeiding enn rensing eller skraping, enkel avsaging for å fjerne ubrukelige deler, tilskjæring
(ofte etterfulgt av grov avhøvling) og i visse tilfeller bleiking, glatting, jevning av kanter eller
kløyving.
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Således er skilpaddeskall unntatt hvis det ikke har gjennomgått videre behandling enn utretting og
utjevning av overflaten (sistnevnte behandling er helt uvanlig da ubearbeidd skilpaddeskall nesten
alltid foreligger i plater med ujevn tykkelse og buet overflate) (se kommentarene til posisjon 05.07,
gruppe B). Derfor omfatter posisjonen heller ikke koraller hvor bare den ytre skorpe er fjernet
(posisjon 05.08).
Under denne posisjonen hører også støpte varer i enhver form som er fremstilte av skilpaddeskall,
-plater eller -klør, eller av rekonstituerte materialer som er fremstilt av pulver eller avfall fra de
utskjæringsmaterialer som er nevnt i posisjonsteksten.
En av skilpaddeskallets egenskaper er at det kan ”sveises” sammen ved oppvarming uten bindemiddel.
Denne egenskap utnyttes for å fremstille relativt tykke plater ved lagvis å sette sammen tynne skiver,
og ved fremstilling av ferdige varer. En karakteristisk egenskap ved horn er at det blir bløtt når det
varmes opp og kan da omdannes til en deigaktig masse. Det kan derfor bearbeides ved støping på
samme måte som skilpaddeskall.
Polerte eller upolerte skiver som ikke har karakter av knappeemner (se kommentarene til
posisjon 96.06) og ”Jerusalemperler” (dvs. små uregelmessige perler av perlemor, bare gjennomboret,
men ikke polert, sortert eller videre bearbeidd) føres fortsatt under denne posisjonen selv om de er
midlertidig trædd på tråd.
B. Varer av animalske utskjæringsmaterialer som hører under denne posisjonen.
Denne gruppen omfatter:
1. Sigar- og sigarettetuier, snusdåser, pudderdåser, spenner, bøyler, leppestifthylser.
2. Håndtak og innfatninger til børster, som foreligger særskilt.
3. Forskjellige slags skrin, tablettdåser, beskyttelseskasser for ur.
4. Skaft til verktøy, kniver, gafler, barberkniver etc. som hører under kapittel 82, og som foreligger
særskilt.
5. Papirkniver, brevåpnere, bokmerker.
6. Rammer til bilder, malerier etc.
7. Bokomslag.
8. Gjenstander til religiøs bruk.
9. Heklenåler og strikkepinner.
10. Små pyntegjenstander (for eksempel små nipsgjenstander, utskårne gjenstander etc. som ikke
hører under posisjon 97.03).
11. Skohorn.
12. Bordservise, for eksempel knivoppsatser, små skjeer og serviettringer.
13. Horn og gevirer montert som pyntegjenstander (trofeer etc.).
14. Kameer og intaglioer, andre enn de som utgjør smykkevarer.
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Posisjonen omfatter også varer som er fremstilt av spesielle skall, og varer (for eksempel tannpirkere
og spesielle endestykker til sigarer) som er fremstilt av fjærposer. Posisjonen omfatter imidlertid
ikke fjærposer som bare er avpasset i lengder og ikke videre bearbeidd (posisjon 05.05), samt
fjærposer som er bearbeidd til bruk som fiskedupper (posisjon 95.07).
Varer som er innlagt eller belagt med animalske utskjæringsmaterialer føres under denne posisjonen,
forutsatt at det er disse materialer som hovedsakelig gir den ferdige vare dens karakter. Dette gjelder
for eksempel esker og smykkeskrin etc. av tre, innlagt eller belagt med elfenbein, bein, skilpaddeskall
eller horn.
Denne posisjonen omfatter heller ikke:
a. Varer som hører under kapittel 66 (for eksempel deler til paraplyer, parasoller, spaserstokker etc., for
eksempel håndtak, spisser etc.).
b. Glasspeil med ramme (posisjon 70.09).
c. Varer av animalske utskjæringsmaterialer, delvis bestående av edelt metall eller metall plettert med
edelt metall, natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte) (kapittel 71). Imidlertid blir fortsatt slike varer å føre under denne posisjonen dersom de
inneholder natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller
rekonstruerte), edelt metall eller metall plettert med edelt metall som bare utgjør mindre vesentlig
utstyr eller tilbehør (for eksempel monogrammer, initialer, ringbeslag, kanter etc.).
d. Andre smykkevarer (bijouterivarer) (posisjon 71.17).
e. Kniver og andre varer som hører under kapittel 82, med skaft eller andre deler av utskjærings- eller
støpematerialer. Slike skaft etc., som foreligger særskilt, føres imidlertid fortsatt under denne
posisjonen.
f. Varer som hører under kapittel 90 (for eksempel kikkerter; innfatninger til briller, lorgnetter,
beskyttelsesbriller og liknende samt deler til slike innfatninger).
g. Varer som hører under kapittel 91 (for eksempel urkasser). Beskyttelseskasser til ur føres imidlertid
fortsatt under denne posisjonen.
h. Varer som hører under kapittel 92, for eksempel musikkinstrumenter og deler dertil (jakthorn, pianoeller trekkspilltangenter, stemmeskruer, fiolinstoler etc.).
ij. Varer som hører under kapittel 93 (for eksempel deler til våpen).
k. Varer som hører under kapittel 94 (for eksempel møbler, lamper og annet belysningsutstyr).
l. Varer som hører under kapittel 95 (leketøy, spill og sportsartikler).
m. Varer som hører under posisjonene 96.03 (for eksempel koster og børster) og 96.04. Håndtak eller
innfatninger til børster som foreligger særskilt, føres imidlertid fortsatt under denne posisjonen.
n. Varer som hører under posisjon 96.05, 96.06, 96.08, 96.11 eller 96.13 til 96.16 (for eksempel knapper
og knappeemner; fyllepenner, penneholdere etc.; piper og pipehoder, munnstykker og andre deler til
piper; sigar- og sigarettmunnstykker og deler dertil; kammer).
o. Varer som hører under kapittel 97 (for eksempel originale skulpturer og statuer; samlergjenstander av
zoologisk interesse).
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96.02 VEGETABILSKE ELLER MINERALSKE MATERIALER TIL UTSKJÆRING,
BEARBEIDDE, SAMT VARER AV DISSE MATERIALER; STØPTE ELLER UTSKÅRNE
VARER AV VOKS, PARAFIN, STEARIN, NATURLIGE GUMMIER, NATURLIGE
HARPIKSER, MODELLERMASSE OG ANDRE STØPTE ELLER UTSKÅRNE VARER,
IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED; BEARBEIDD, UHERDET
GELATIN (UNNTATT GELATIN SOM HØRER UNDER POSISJON 35.03) OG VARER
AV UHERDET GELATIN.
Kommentarene til posisjon 96.01, annet avsnitt, gjelder, med nødvendige tillempinger, også denne
posisjonen vedrørende definisjon av ”bearbeidd” (se også kommentarene til for eksempel posisjonene
14.04, 15.21, 25.30, 27.14, 34.04, 34.07, 35.03).
I. VEGETABILSKE ELLER MINERALSKE MATERIALER TIL UTSKJÆRING,
BEARBEIDDE, SAMT VARER AV DISSE MATERIALER.
A. Bearbeidde vegetabilske utskjæringsmaterialer.
Denne gruppen omfatter bearbeidde vegetabilske utskjæringsmaterialer av de slag som er nevnt i note
2.a til dette kapitlet. De omfatter steinnøtter (også kalt ”vegetabilsk elfenbein"), nøtter fra doompalmen og liknende nøtter fra andre palmer (tahitinøtter, palmyranøtter etc.), skall av kokosnøtter, frø
fra Canna indica (en rørplante), frø fra Abrus precatorius (en art buskliknende erteblomst), daddelsteiner, olivensteiner, frø fra piassavapalmen og johannesbrød.
Den omfatter også varer som er fremstilt ved formpressing av pulveriserte, vegetabilske utskjæringsmaterialer.
B. Bearbeidde mineralske utskjæringsmaterialer.
Under denne gruppen hører mineralske utskjæringsmaterialer av de slag som er nevnt i note 2.b til
dette kapitlet.
Posisjonen omfatter ikke følgende varer som hører under posisjon 25.30:
a. Ubearbeidde blokker eller stykker av merskum eller rav.
b. Agglomerert merskum og agglomerert rav som er fremstilt av avfall fra naturlig merskum og rav,
agglomerert eller formet til plater, stenger, staver og liknende, ikke bearbeidd etter støpingen.
C. Varer av vegetabilske eller mineralske utskjæringsmaterialer.
Med forbehold av de unntak som er nevnt nedenfor, omfatter denne gruppen varer av vegetabilske
eller mineralske utskjæringsmaterialer, for eksempel:
a. Små pyntegjenstander (for eksempel statuetter).
b. Mindre gjenstander, for eksempel esker og smykkeskrin.
c. Skiver, også polerte (unntatt knappeemner, se kommentarene til posisjon 96.06).
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II. STØPTE ELLER UTSKÅRNE VARER AV VOKS, PARAFIN, STEARIN, NATURLIGE
GUMMIER, NATURLIGE HARPIKSER, MODELLERMASSE OG ANDRE STØPTE
ELLER UTSKÅRNE VARER, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED;
BEARBEIDD, UHERDET GELATIN OG VARER AV UHERDET GELATIN.
Denne gruppen omfatter støpte eller utskårne varer av forskjellige materialer, forutsatt at disse varene
ikke er mer nøyaktig spesifisert eller innbefattet under andre posisjoner i tolltariffen (for eksempel
varer av plast (kapittel 39), eller av hardgummi (ebonitt) (kapittel 40)). Gruppen omfatter også
bearbeidd, uherdet gelatin og varer derav (unntatt varer som hører under posisjon 35.03 eller kapittel
49).
Med ”støpte varer” under denne posisjonen menes varer som er støpt til en bestemt bruk. På den annen
side omfatter ikke posisjonen materialer som er støpt til blokker, terninger, plater, stenger, staver etc.,
selv om de er preget under støpingen.
Med forbehold av de unntak som er nevnt nedenfor, omfatter denne gruppen:
1. Støpte eller utskårne varer av voks:
a. Kunstige bikaker.
b. Støpeformer for galvanoplastikk.
c. Kunstige blomster, lauvverk eller frukter, støpt i ett stykke eller sammensatt på annen måte enn
ved de metoder (for eksempel binding, liming eller liknende) som gjør at varen føres under
posisjon 67.02.
d. Byster, hoder, figurer eller statuetter (unntatt modellfigurer til skreddere, se kommentarene til
posisjon 96.18, og originale skulpturer og statuer, se posisjon 97.03).
e. Voksperler.
f. T-formede rør som er fremstilt av en blanding på basis av voks, og som brukes i kirurgien.
g. Kunstig konfekt, sjokoladeplater og andre kunstige varer av voks til vindusutstillinger.
h. Ørepropper av voks på vattunderlag.
ij. Strimler av voks i et hylster av tekstilstoff til tetting av sprekker i støpeformer av tre.
2. Støpte eller utskårne varer av parafinvoks (særlig beholdere for flussyre).
3. Støpte eller utskårne varer av stearin.
4. Støpte eller utskårne varer av kolofonium (for eksempel kolofonium til fiolinbuer).
5. Støpte eller utskårne varer av kopal (vanligvis ravimitasjoner).
6. Støpte eller utskårne varer av modellervoks (for eksempel blomster eller planter som er fremstilt i ett
stykke, figurer, statuetter og liknende pyntegjenstander).
7. Støpte eller utskårne varer som er fremstilt på basis av mel eller stivelse, agglomerert med lim og
lakkert (kunstige blomster eller frukter fremstilt i ett stykke, statuetter etc.).
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8. Plater av uherdet gelatin som er tilskåret til annen form enn kvadratisk eller rektangulær. Plater
som er tilskåret til rektangulær (herunder kvadratisk) form, også overflatebehandlet, føres under
posisjon 35.03 eller kapittel 49 (for eksempel postkort) (se kommentarene til posisjon 35.03). Varer
av uherdet gelatin omfatter for eksempel:
a. Små skiver til å feste på spissen av biljardkøer.
b. Kapsler til farmasøytiske varer og til brennstoff for mekaniske tennere.

*
*

*

Varer som er innlagt eller belagt med vegetabilske eller mineralske utskjærings- eller støpematerialer,
føres under denne posisjonen, forutsatt at det er disse materialer som hovedsakelig gir den ferdige vare
dens karakter. Dette gjelder esker og smykkeskrin etc. av tre som er belagt eller innlagt med materialer
som er beskrevet under denne posisjonen.
*
*

*

Bestemmelsene i kommentarene til posisjon 96.01, angående varer som ikke omfattes av den posisjonen,
gjelder også denne posisjonen.
Posisjonen omfatter heller ikke:
a. Segllakk, herunder flaskelakk (posisjon 32.14 eller 34.04).
b. Lys og liknende varer av parafin eller annen voks, stearin, etc. (posisjon 34.06).
c. Modellermasse, også ferdiglaget til bruk for barn, voks og avtrykksmasse til dentalbruk, i sett, i
pakninger for detaljsalg eller i form av plater, hestesko, stenger eller liknende (posisjon 34.07).
d. Hektograf-, valsemasse og liknende på basis av gelatin (posisjon 38.24).
e. Støpte varer av torv (posisjon 68.15).
f. Modeller til demonstrasjonsformål (posisjon 90.23).
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96.03 KOSTER, BØRSTER, PENSLER OG LIKNENDE (HERUNDER BØRSTER SOM UTGJØR DELER TIL MASKINER, APPARATER ELLER KJØRETØYER), MEKANISKE
GULVFEIEAPPARATER UTEN MOTOR, MOPPER OG FJÆRKOSTER; FERDIGE
BINDLER TIL FREMSTILLING AV BØRSTER, KOSTER OG PENSLER; MALERPUTER OG -RULLER; NALER (UNNTATT GLATTERULLER).
A. KOSTER, BØRSTER, PENSLER OG LIKNENDE SOM BESTÅR AV SAMMENBUNDNE
KVISTER ELLER ANDRE VEGETABILSKE MATERIALER, MED ELLER UTEN SKAFT.
Dette er varer som er temmelig enkelt fremstilt, med eller uten skaft, og som hovedsakelig brukes til
feiing av gater, gårdsrom, staller etc. eller gulv (for eksempel i kjøretøyer). De består vanligvis enten av
en enkelt bunt av vegetabilske materialer (kvister, strå etc.) enkelt sammenbundet, eller av én eller flere
bunter av tykke strå eller rør som danner en kjerne, hvorpå det er festet tynnere og lengre strå ved hjelp av
tekstiltråder. Disse tekstiltrådene kan på samme tid ha dekorativ karakter. Når de skal brukes, blir disse
varer vanligvis montert på et skaft.
Under denne gruppen hører også fluesmekkere som er fremstilt på samme måte, men av lettere materiale.
Disse koster, børster etc. er vanligvis fremstilt av bjerk, hassel, kristtorn, lyng, sorghum, hirsegras, linstrå
etc., strå eller fibrer av aloe, kokos, palmer (særlig piassava) etc., eller av stengler fra bokhvete.
B. ANDRE KOSTER, BØRSTER, PENSLER OG LIKNENDE.
Denne gruppen omfatter en rekke varer som varierer meget både i materiale og form, og som anvendes til
toalettbruk, til rengjøring i hus, til påstrykning av maling, lim eller andre flytende produkter og til visse
industrielle formål (rensing, polering etc.).
I alminnelighet består koster, børster etc. som hører under denne gruppen enten av små bindler av
bøyelige eller fjærende fibrer eller filamenter som er montert på et skaft eller en rygg, eller, når det gjelder
malerkoster og pensler, av en bunt hår eller fibrer, solid festet til enden av et kort skaft med eller uten
hjelp av en metallring eller andre festeanordninger.
Under denne gruppen hører også koster, børster etc. av gummi eller plast, støpt i ett stykke.
En rekke råmaterialer brukes til fremstilling av ovennevnte varer. Materialer som brukes til bindler etc.,
kan være:
A. Av animalsk opprinnelse: bust av svin og villsvin; hår fra hester, okser, geiter, grevlinger, mår, skunk,
ekorn, ilder etc.; fibrer av horn; fjærskaft.
B. Av vegetabilsk opprinnelse: kvekerøtter, agave (eller tampiko), kokos- eller piassavafibrer, espartogras, sorghumtopper eller splittet bambus.
C. Av syntetiske eller kunstige filamenter (for eksempel nylon eller viskoserayon).
D. Av metalltråd (stål, messing, bronse etc.) eller av forskjellige andre materialer, for eksempel bomullsgarn, ullgarn eller hyssing, glassfibrer.
De materialene som brukes til innfatning omfatter: tre, plast, bein, horn, elfenbein, skilpaddeskall, hardgummi (ebonitt), visse metaller (stål, aluminium, messing etc.). I noen børster (for eksempel runde børster
til maskiner eller børster til spesielle feiemaskiner) brukes også lær, papp, filt eller vevnader. Fjærposer
brukes til innfatning av visse malerpensler.
Børster med mindre vesentlig utstyr av natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner (naturlige,
syntetiske eller rekonstruerte), edelt metall eller metall plettert med edelt metall (for eksempel monogrammer eller kanter) hører også under denne gruppen.
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Posisjonen omfatter ikke børster hvor natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner (naturlige,
syntetiske eller rekonstruerte), edelt metall eller metall plettert med edelt metall utgjør mer enn mindre
vesentlig utstyr (kapittel 71).
Denne gruppen omfatter:
1. Tannbørster, herunder børster for gebisser.
2. Barberkoster.
3. Toalettbørster (for eksempel børster for hår, skjegg, mustasjer eller øyevipper; neglebørster; børster til
hårfarging etc.); nakkebørster som brukes av frisører.
4. Børster av gummi eller plast, støpt i ett stykke, til toalettbruk (til håndvask etc.), til rengjøring av
klosettskåler etc.
5. Klesbørster, hattebørster, skobørster, børster til rensing av kammer.
6. Børster til husholdningsbruk (for eksempel skurebørster, oppvaskbørster, børster til utslagsvasker,
børster til klosettskåler, møbler og radiatorer, smulebørster).
7. Koster og børster til rengjøring av gater, gulv etc.
8. Spesialbørster av tekstilmaterialer til rengjøring av biler, også innsatt med rensemidler.
9. Børster til strigling av dyr (hester, hunder etc.).
10. Børster til å olje våpen, sykler etc.
11. Børster for grammofonplater, herunder børster som monteres på lydarmen for å rengjøre platene
automatisk.
12. Børster til rengjøring av typer og typearmer på skrivemaskiner.
13. Børster til rensing av tennplugger, filer, deler som skal sveises etc.
14. Børster til fjerning av mose eller gammel bark fra trær eller busker.
15. Børster for sjabloner, også med blekkbeholder og anordning til å regulere blekktilførselen.
16. Koster og pensler (runde eller flate) som brukes av stukkatører, malere, dekoratører, møbelsnekkere,
kunstmalere etc., for eksempel børster til å vaske bort gammel maling, koster til temperamaling, koster
til tapetsering, lakk-koster etc.; koster til olje- og vannfarger, tusjpensler; pensler til maling på
keramikk, pensler til forgylling etc.; små pensler til kontorbruk.
Denne gruppen omfatter også:
I.

Børster som er montert på metalltråd (i alminnelighet tråd som er tvunnet sammen), for eksempel
koster til rensing av skorsteinsrør; børster til vasking av flasker eller sylindriske lampeglass; børster
til rensing av rør etc.; piperensere; børster til rensing av geværer, revolvere eller pistoler; børster til
rensing av musikkinstrumenter etc.

II. Børster som utgjør deler til maskiner, for eksempel til gatefeiemaskiner; til spinne- og vevemaskiner;
til slipemaskiner, polermaskiner eller andre verktøymaskiner; til mølle- og papirmaskiner; til dreiebenker for urmakere og gullsmeder; til maskiner som brukes i lær-, pelsskinn- eller skotøyindustrien.
III. Børster til elektriske husholdningsapparater (for eksempel bonemaskiner, støvsugere).
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Denne posisjonen omfatter ikke:
a. Innfatninger og skaft (klassifiseres etter materialets beskaffenhet).
b. Polerskiver av tekstilstoff (posisjon 59.11).
c. Kardebeslag (posisjon 84.48).
d. Disketter til rensing av diskettstasjoner i automatiske databehandlingsmaskiner, etc. (posisjon 84.73).
e. Børster som er spesielt fremstilt til bruk for tannleger eller til medisinsk, kirurgisk eller veterinær bruk
(for eksempel larynkspensler og børster til bruk i tannlegeboremaskiner) (posisjon 90.18).
f. Børster som har karakter av leketøy (posisjon 95.03).
g. Pudderkvaster og liknende til bruk for kosmetikk eller toalettpreparater (posisjon 96.16).
C. MEKANISKE GULVFEIEAPPARATER UTEN MOTOR.
Dette er enkle varer. De består vanligvis av et hus på hjul som inneholder en eller flere sylinderformede
børster som virker ved at hjulene beveger seg. De styres manuelt ved hjelp av et skaft og blir spesielt
brukt til rengjøring av tepper.
Posisjonen omfatter ikke motoriserte feieapparater (posisjon 84.79).
D. MOPPER OG FJÆRKOSTER.
Mopper består av en bunt tekstilbånd eller vegetabilske fibrer som er montert på et skaft. Visse andre
mopper består av et stoppet moppehode av tekstil eller andre materialer utstyrt med eller festet til en
ramme eller annen base som er festet til skaftet. De omfatter støvmopper, spraymopper, og
svampemopper som brukes i tørr eller våt tilstand for å vaske bort flekker eller væskesøl, gulvvask,
oppvask osv.
Fjærkoster består av en bunt fjær som er montert på et skaft og blir brukt til å fjerne støv fra møbler,
hyller, butikkvinduer etc. I andre typer fjærkoster er ”fjærene” erstattet av lammeull, tekstilmaterialer
osv., som er festet til, eller viklet rundt, et skaft.
Denne posisjonen omfatter ikke vaskekluter av tekstilmaterialer bestemt til brukt som håndkluter eller
som skal festes fast til moppehoderamme eller annen base, når disse foreligger separat (avsnitt XI).

E. FERDIGE BINDLER.
I henhold til note 3 til dette kapitlet, omfatter denne gruppen bare umonterte bunter av dyrehår,
vegetabilske fibrer, syntetiske eller kunstige filamenter etc. som uten oppdeling er ferdige til innsetting i
børster og liknende, selv om de ikke er trimmet.
Denne posisjonen omfatter derfor ikke bl.a. bunter (og liknende) av dyrehår, vegetabilske fibrer eller
andre materialer, som ikke er ferdige bindler til fremstilling av børster. Posisjonen omfatter heller ikke
hår eller fibrer som er bearbeidd til fremstilling av børster, men som først må oppdeles i mindre bunter før
de kan innfattes.
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De ferdige bindler som hører under denne gruppen brukes vanligvis til barberkoster, malerkoster, maleog tegnepensler.
For å bindes til kompakte bunter blir bindlene i alminnelighet dyppet til omkring fjerdeparten av lengden i
ferniss eller liknende. Ofte tilsettes også sagmugg for å oppnå større styrke. Bindler som er innfattet i en
ring (vanligvis av metall), er unntatt (gruppe B ovenfor).
Ferdige bindler som må gjennomgå andre avsluttende prosesser etter at de er innfattet eller montert på et
skaft (avrunding av endene eller sliping av fiberendene for å gi dem den rette mykhet etc.), hører fortsatt
under denne gruppen.
F. MALERPUTER OG -RULLER; NALER (UNNTATT GLATTERULLER).
Malerruller består av en valse som er dekket med lammeskinn eller annet materiale, og som er montert på
et håndtak.
Malerputer består av en flat overflate, for eksempel av en vevnad som er festet til et hardt underlag,
vanligvis av plast. De kan ha håndtak.
Naler er vanligvis fremstilt av strimler av plast, gummi eller filt som er montert mellom to lister av tre,
metall etc., eller er innfattet i en blokk av tre eller metall etc., og brukes som en kost på våte overflater.
Men gruppen omfatter imidlertid ikke glatteruller som består av én eller flere valser, montert på et
håndtak, og som er til fotografisk bruk (posisjon 90.10).
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96.04 HÅNDSIKTER OG HÅNDSÅLD.
Med ”håndsikter og håndsåld” menes varer som er fremstilt av sterk gasvevnad eller annet nettstoff (med
forskjellig maskestørrelse), innfattet i en rektangulær eller sirkelformet ramme (vanligvis av tre eller
metall), og som brukes til å skille faste stoffer etter partiklenes størrelse.
De materialer som blir mest brukt til nettstoffet er tagl, syntetiske eller kunstige monofilamenter,
silkegarn, spunne tarmstrenger, metalltråd (av stål, jern, messing etc.).
Denne posisjonen omfatter:
Håndsikter og håndsåld til askeavfall, sand, frø, blomsterjord etc.; melsikter og liknende husholdningssikter; sikter til laboratoriebruk (for å undersøke finheten i sement, støpesand, gjødsel, tremel etc.),
herunder slike som kan settes sammen i sett; presisjonssikter til sortering av edle eller halvedle steiner (for
eksempel diamanter).
Posisjonen omfatter ikke:
a. Sikter og såld som står på bakken (for eksempel for å sikte (harpe) jord eller grus, vanligvis posisjon
73.26).
b. Enkle siler (for eksempel til ost) som består av en beholder med en perforert metallbunnplate; trakter
med en filtreranordning; melkesiler; siler til filtrering av maling, kalkmaling, soppbekjempende
oppløsninger etc. (vanligvis kapittel 73).
c. Sikter og såld som er bestemt til å monteres på maskiner og apparater (for eksempel i mølleindustrien,
i landbruket, til sikting (harping) av stein, malm etc.). Slike sikter og såld klassifiseres som deler til
maskiner etc. i overensstemmelse med note 2 til avsnitt XVI, i alminnelighet i den samme posisjon
som den maskinen de utelukkende eller fortrinnsvis er bestemt for (for eksempel posisjon 84.37 eller
84.74).

96-12

96
96.05 REISEETUIER FOR TOALETTBRUK, FOR SYING ELLER FOR RENGJØRING AV
SKO ELLER KLÆR.
Posisjonen omfatter visse reiseetuier som består av artikler som hver for seg hører under forskjellige
posisjoner i tolltariffen, eller som består av forskjellige artikler som hører under samme posisjon.
Posisjonen omfatter bl.a.:
1. Toalettsett som foreligger i et futteral av lær, tekstilstoff, plast etc., og som inneholder for eksempel
støpte plastbokser, børster, en kam, sakser, pinsetter, en neglefil, et speil, en barberhøvel og manikyrinstrumenter.
2. Sysett som foreligger i et futteral av lær, tekstilstoff, plast etc., og som inneholder for eksempel sakser,
et målebånd, en nåletreder, synåler og sytråd, sikkerhetsnåler, et fingerbøl, knapper og trykknapper.
3. Skopussesett som foreligger i et futteral av lær, tekstilstoff, plast, plastbelagt papp osv, og som inneholder for eksempel børster, en boks eller en tube med skokrem samt rengjøringsklut av tekstilstoff.
Posisjonen omfatter ikke sett for manikyr (posisjon 82.14).
Posisjonen omfatter heller ikke sett som utleveres av flyselskaper til passasjerer (under flyturen eller ved
ankomst hvis bagasjen ikke er tilgjengelig), bestående av tekstilmapper/vesker inneholdende artikler som
nevnt i punkt 1-3 ovenfor, kosmetikk, parfyme eller toalettartikler, lommetørklær av cellulosevatt, men
også ferdigvarer av tekstilmaterialer, slik som pyjamas, T-skjorter, bukser, shorts etc. Artikler i slike sett
skal klassifiseres i sine respektive posisjoner.
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96.06 KNAPPER, TRYKKNAPPER OG LIKNENDE, KNAPPEFORMER OG ANDRE DELER
TIL DISSE VARER; KNAPPEEMNER.
Denne posisjonen omfatter knapper, trykknapper og liknende varer som brukes til knapping eller pynting
av klær, lintøy etc. Disse varer kan fremstilles av forskjellige materialer og kan være forsynt med natureller kulturperler, edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte), edelt metall eller
metall plettert med edelt metall, forutsatt at dette bare er mindre vesentlig utstyr eller tilbehør. De vil
ellers bli å føre under kapittel 71.
De viktigste materialer som brukes til fremstilling av knapper, trykknapper etc. er uedle metaller, tre,
steinnøtter, doompalmenøtter, bein, horn, plast, keramikk, glass, hardgummi (ebonitt), sammenpresset
papp, lær, kunstlær, elfenbein, skilpaddeskall eller perlemor. De kan også fremstilles av kombinasjoner av
disse materialer og kan være overtrukket med tekstilstoff.
Posisjonen omfatter:
A. Knapper med hull og knapper med stilk. Disse kan ha forskjellige størrelser og form etter den
anvendelse som de er bestemt for (undertøy, yttertøy, skotøy etc.).
Kuleformede knapper skiller seg fra perler ved at hullet til tråden ikke er boret gjennom midten av
kulen.
Noen knapper har en klemme med fjær slik at de kan festes til klærne uten sying. Andre typer (for
eksempel pantentknapper) består av to deler som trykkes fast i hverandre.
B. Trykknapper. Disse består av to eller flere deler som holdes sammen ved hjelp av en trykkinnretning.
Slike knapper blir enten sydd på klærne etc., eller festet ved nagling (for eksempel trykknapper til
hansker).
Trykknapper og liknende som er festet på smale bånd føres fortsatt under denne posisjonen.
Denne posisjonen omfatter også:
1. Knappeformer. Dette er den indre del eller stammen av enkelte knapper ment å skulle overtrekkes
med tekstilmaterialer, papir, lær etc. De føres bare under denne posisjonen når det tydelig fremgår at
de er bestemt til fremstilling av knapper. Disse knappeformer kan være av tre, irisrot og liknende, men
den mest alminnelige typen består av to metalldeler, hvorav den ene blir overtrukket med tekstilstoff
etc., mens den andre trykkes inn i den første og holder tekstilmaterialet på plass.
2. Andre deler til knapper etc., som tydelig kan gjenkjennes som slike deler (for eksempel stifter til
patentknapper, bunnplater, hoder).
3. Knappeemner. Disse omfatter:
a. Pressede knappeemner, slik som de kommer fra pressen, og som ennå ikke kan brukes som
knapper. De må vanligvis først slipes, bores og poleres, men kan tydelig sees å være bestemt til
fremstilling av knapper.
b. Utstansede knappeemner av metall som består av to deler (overdel og underdel), hvor den ene
skal passe inn i den andre.
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c. Emner av perlemor, steinnøtter, tre etc., bearbeidde (for eksempel avrundede eller uthulte på en
eller begge sider, eller tilformede på annen måte ved kanting, polering eller gjennomhulling) slik at
det tydelig fremgår at de er bestemt til fremstilling av knapper. Derimot blir en skive som bare er
tilsaget, tilskåret eller polert, men ikke videre bearbeidd, ikke å anse som et knappeemne og
klassifiseres derfor etter materialets beskaffenhet.
Posisjonen omfatter ikke mansjettknapper (posisjon 71.13 eller 71.17).
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96.07 GLIDELÅSER OG DELER DERTIL.
Denne posisjonen omfatter:
1. Glidelåser i alle størrelser og til ethvert formål (til klær, skotøy, reiseeffekter etc.).
De fleste glidelåser består av to smale bånd av tekstilstoff. Den ene kanten på hvert bånd er utstyrt
med haker (av metall, plast etc.) som kan fås til å gripe inn i hverandre ved hjelp av en
skyveinnretning. En annen type glidelås består av to bånd av plast, hvor kantene er spesielt profilerte
slik at de griper inn i hverandre ved hjelp av en skyveinnretning.
2. Deler til glidelåser, for eksempel haker, skyveinnretninger, endebeslag og smale bånd i alle lengder
med påsatte haker.

96-16

96
96.08 KULEPENNER; FILTPENNER OG ANDRE PENNER MED PORØSE SPISSER; FYLLEPENNER, STYLOGRAFER OG ANDRE PENNER; STENSILPENNER (STYLUSPENNER); MEKANISKE BLYANTER; PENNESKAFT, BLYANTFORLENGERE OG
LIKNENDE; DELER (HERUNDER HETTER OG KLIPS) TIL DE FORANNEVNTE
VARER, UNNTATT DE SOM HØRER UNDER POSISJON 96.09.
Denne posisjonen omfatter:
1. Kulepenner. De består vanligvis av en sylinder som omslutter en blekkpatron med en kule i spissen.
2. Filtpenner og andre penner med porøse spisser, herunder slike som er av fyllepenntypen.
3. Fyllepenner, stylografer og andre penner (med pumpe, patron, stempel, sugeanordning etc.), også
med pennesplitter eller spisser.
4. Stensilpenner (styluspenner).
5. Mekaniske blyanter, med én eller flere blyantstifter, herunder reservestifter.
6. Penneskaft, også i flere deler, med eller uten pennesplitter eller hetter.
7. Blyantforlengere og liknende (for eksempel til fargestifter, tegnekull etc.).
DELER
Posisjonen omfatter også deler som tydelig kan sees å være deler til varer under denne posisjonen, og som
ikke er mer utførlig spesifisert andre steder i tolltariffen, for eksempel:
Pennesplitter, alle slags, herunder uferdige pennesplitter, grovt tilformet; holdere; refiller til kulepenner
som består av kulespissen og blekkbeholderen; filtspisser til merkepenner; blekktilførselsregulatorer;
sylindrer til penner og blyanter som hører under denne posisjonen; påfyllingsmekanismer; skrumekanismer; blekkholdere av gummi eller andre materialer; spissbeskyttere for blyanter; utskiftbare hoder
som består av splitt med blekktilførsel og ringbeslag; spisser til pennesplitter som er små kuler fremstilt
av platinalegeringer eller av visse wolframlegeringer som brukes til å danne spissen på pennesplitten for å
gjøre den mer holdbar.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Blekkpatroner for fyllepenner (posisjon 32.15).
b. Stålkuler til kulepenner (posisjon 73.26 eller 84.42).
c. Rissefjærer (posisjon 90.17).
d. Blyantstifter (posisjon 96.09).
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96.09 BLYANTER, HERUNDER FARGEBLYANTER (UNNTATT BLYANTER SOM HØRER
UNDER POSISJON 96.08), FARGESTIFTER, BLYANTSTIFTER, PASTELLER, TEGNEKULL, SKRIVE- ELLER TEGNEKRITT SAMT SKREDDERKRITT.
Varer under denne posisjonen kan inndeles i to grupper:
A. Varer uten innfatning eller bare dekket med et beskyttelsesbånd av papir (for eksempel kritt, tegnekull,
blyantstifter, fargestifter, visse fargeblyanter, pasteller samt grifler).
B. Blyanter og fargeblyanter med stiften innfattet i tre eller plast eller i enkelte tilfeller i et hylster som
består av flere lag papir.
Disse varenes sammensetning varierer etter deres forskjellige anvendelse.
Denne posisjonen omfatter:
1. Grifler av naturlig eller agglomerert skifer.
2. Naturlig kritt i form av stenger (tilskåret eller tilsaget).
3. Kunstig kritt som vanligvis er fremstilt på basis av kalsiumsulfat eller kalsiumsulfat og kalsiumkarbonat, ofte med tilsetting av et fargestoff.
4. Tegnekull som vanligvis er fremstilt ved kalsinering av hvitbøk (beinved).
5. Tegnekritt og pasteller som vanligvis er fremstilt av en blanding av kritt eller leire, fargestoff,
skjellakk eller voks, alkohol og terpentin.
6. Blyanter, herunder fargeblyanter, med stiften innfattet i et hylster.
7. Blyantstifter (for eksempel svarte blyantstifter som består av en blanding av grafitt og leire; fargede
blyantstifter som består av metalloksider eller andre mineralske pigmenter i forbindelse med leire, kritt
eller voks; kopiblyantstifter som består av leire i forbindelse med et fargestoff, for eksempel anilin
eller fuksin).
8. Litografisk kritt på basis av kjønrøk, voks, såpe og talg.
9. Keramisk kritt på basis av smeltefarger, fett, kakaosmør, voks etc.
Posisjonen omfatter blyanter med viskelær eller annet utstyr.
Den omfatter også skredderkritt (som er fremstilt av steatitt).
Posisjonen omfatter ikke:
a. Ubearbeidd kritt (posisjon 25.09).
b. Medisinske stifter (for eksempel migrenestifter) (posisjon 30.04).
c. Stifter til kosmetisk bruk eller toalettbruk (for eksempel øyebrynstifter, blodstillende stifter) (posisjon
33.04 eller 33.07).
d. Biljardkritt (posisjon 95.04).
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96.10 SKRIVE- OG TEGNETAVLER, OGSÅ MED RAMMER.
Denne posisjonen omfatter skrive- og tegnetavler som tydelig er bestemt til å skrive eller tegne på med
grifler, kritt, filt- eller fiberpenner (for eksempel tavler for skolebarn, tavler til klasserom samt spesielle
oppslagstavler etc.).
Slike tavler, med eller uten rammer, kan være av skifer, herunder agglomerert skifer, eller de kan bestå av
et hvilket som helst annet materiale (tre, papp, tekstilstoff, asbestsement etc.), med belegg på en eller
begge sider, av et preparat av pulverisert skifer eller annet overdrag egnet til å skrive på, eller med et
plastbelegg.
Skrive- og tegnetavler kan være utstyrt med permanente markeringer (linjer, ruter, varefortegnelser etc.),
og kan være forsynt med kulerammer.
Denne posisjonen omfatter ikke skrive- og tegnetavler som ikke er ferdige til bruk (posisjon 25.14 eller
68.03).
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96.11 SIGNETER, DATERINGSSTEMPLER, NUMMERINGSSTEMPLER OG LIKNENDE
(HERUNDER UTSTYR FOR TRYKKING ELLER PREGING AV ETIKETTER)
BESTEMT TIL BRUK FOR HÅND; TRYKKERISETT FOR HÅND.
Denne posisjonen omfatter signeter, dateringsstempler og liknende stempler samt trykkerisett, forutsatt at
de utelukkende skal brukes for hånd. (Dateringsstempler, signeter og liknende stempler som har en bunnplate til å festes på et bord, en pult etc. eller som skal stå på et stativ, er unntatt, se kommentarene til
posisjon 84.72.)
Disse varene omfatter:
1. Signeter og stempler til bruk ved forsegling med lakk, med eller uten preging eller håndtak.
2. Stempler, alle slags, også med fargebånd eller automatisk fargeanordning, for eksempel dateringsstempler, stillbare stempler, etikett- og billettstempler, nummereringsstempler (også automatiske),
rullestempler, lommestempler (som vanligvis består av et stempel og stempelpute i et
beskyttelsesetui).
3. Stempler med utskiftbare typer. Noen av disse stempler har permanent tekst eller bilde (for
eksempel poststempler hvor bare datoen forandres).
4. Trykkerisett (som ikke har karakter av leketøy) som består av en liten kasse med et håndstempel,
utskiftbare typer, pinsett og en stempelpute.
5. Håndstempler, også med punchemekanisme, for stempling av billetter med dato eller andre
betegnelser.
Denne posisjonen omfatter ikke:
a. Plomberings- og forseglingstenger samt spesialtenger for merking av dyr (posisjon 82.03).
b. Brennjern og slagjern (posisjon 82.05).
c. Umonterte typer av de slag som brukes i trykkemaskiner (posisjon 84.42). Andre umonterte typer
klassifiseres etter materialets beskaffenhet.
d. Stempler for hånd, med bunnplate, for relieffpreging uten sverte (posisjon 84.72).
e. Apparater med urverk for tidsstempling, for eksempel ankomsttidspunkt for brev (posisjon 91.06).
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96.12 FARGEBÅND TIL SKRIVEMASKINER OG LIKNENDE FARGEBÅND INNSATT MED
FARGE ELLER BEHANDLET PÅ ANNEN MÅTE SLIK AT DE GIR AVTRYKK, OGSÅ
PÅ SPOLER ELLER I KASSETTER; STEMPELPUTER MED ELLER UTEN ESKE,
OGSÅ UTEN FARGE.
Denne posisjonen omfatter:
1. Fargebånd, også på spoler eller kassetter, til skrivemaskiner, regnemaskiner eller andre maskiner med
utstyr for trykking ved hjelp av slike fargebånd (for eksempel automatiske vekter, tabuleringsmaskiner
og fjernskrivere etc.).
Posisjonen omfatter også fargebånd som skal brukes i barometre, termografer etc. for å registrere
nålens bevegelser i det registrerende instrument. Disse bånd har ofte festeanordninger av metall.
Disse bånd er som regel av tekstilvevnad, men kan også være av plast eller papir. For å kunne føres
under denne posisjonen, må de være innsatt med blekk eller preparert på annen måte slik at de
gir avtrykk (for eksempel impregnering av tekstilbånd eller belegg av fargestoffer, blekk etc. på plasteller papirstrimler).
Denne posisjonen omfatter ikke:
a. Ruller av karbonpapir eller av et annet kopipapir i strimler som ikke kan brukes som bånd til
skrivemaskiner etc., men som er bestemt til å gi kopier i regnemaskiner, kassakontrollapparater etc.
Disse strimler, som i alminnelighet er meget bredere enn de som brukes i skrivemaskiner (i
alminnelighet over 3 cm), føres under kapittel 48.
b. Bånd som ikke er preparert med blekk, impregnering, belegg etc., slik at de kan gi avtrykk. Disse
bånd føres under kapittel 39, avsnitt XI etc., etter materialets beskaffenhet.
c. Tomme spoler (klassifiseres etter materialets beskaffenhet).
2. Stempelputer, også innsatt med blekk, for dateringsstempler etc. De består vanligvis av filt,
vevnad eller annet absorberende materiale på underlag av tre, metall eller plast, ofte i form av en eske.
Fargevalser til bruk for hånd er unntatt fra denne posisjonen, og klassifiseres etter materialets beskaffenhet.
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96.13 SIGARETTENNERE OG ANDRE TENNERE, OGSÅ MEKANISKE ELLER ELEKTRISKE, SAMT DELER DERTIL, UNNTATT STIFTER OG VEKER.
Denne posisjonen omfatter:
1. Mekaniske tennere.
Disse lager gnister, i alminnelighet ved hjelp av et hjul med riflet kant som kan dreies rundt i berøring
med en ”flint” (vanligvis av ferroceriumlegering).
2. Elektriske tennere.
Strømmen fra lysnettet eller et batteri lager en gnist eller får i enkelte typer en elektrisk motstand til å
gløde.
3. Kjemiske tennere.
I disse fås en katalysator (vanligvis platinasvamp) til å gløde ved en katalytisk prosess i forbindelse
med gass.
4. Ikke-mekaniske tennere.
En type består av en brennstoffbeholder og en liten, løs metallstang med en stålspiss. Når stålspissen
rives mot en ”flint” som er festet på utsiden av beholderen, lages en gnist som antenner et brennbart
stoff nær stålspissen.
De tennere som føres under denne posisjonen omfatter lommetennere, bordtennere, tennere til å feste på
veggen, tennere for gassapparater etc. Tennere til biler og andre kjøretøyer føres også under denne
posisjonen.
Tennere i forbindelse med andre gjenstander (for eksempel sigarettetuier, pudderdåser, digitalur,
elektroniske kalkulatorer) klassifiseres etter De alminnelige fortolkningsregler.
Denne posisjonen omfatter også varer som tydelig kan sees å være deler til tennere (for eksempel selve
hylsen eller kassen, hjul med riflet kant, fulle eller tomme brennstoffbeholdere).
Unntatt fra denne posisjonen er tennhetter og liknende som hører under posisjon 36.03, ”flint”
(posisjon 36.06), veker (posisjon 59.08 eller 70.19) eller brennstoff i beholdere (ampuller, flasker, bokser
etc.), av det slag som brukes ved fylling av sigarettennere og liknende tennere (vanligvis posisjon 36.06).
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96.14 PIPER (HERUNDER PIPEHODER), SIGAR- OG SIGARETTMUNNSTYKKER, SAMT
DELER DERTIL.
Denne posisjonen omfatter:
1. Piper, alle slags (herunder indianske fredspiper (calumets), tyrkiske piper, vannpiper etc.).
2. Pipehoder.
3. Sigar- og sigarettmunnstykker.
4. Blokker av tre eller briarrot, grovt tildannede til fremstilling av piper.
De materialene som er mest alminnelig brukt til fremstilling av disse artikler (eller til munnstykker og
andre deler) er terrakotta og annen keramikk, tre (buksbom, kirsebærtre etc.), briarrot, merskum, rav,
kopal, elfenbein, perlemor, hardgummi (ebonitt), steatitt og leire.
Posisjonen omfatter også følgende deler: skaft og munnstykker til piper; pipelokk; absorberende innsatser;
ringer; indre deler (herunder filterpatroner) etc.
Denne posisjonen omfatter ikke:
a. Tilbehør (for eksempel pipestoppere og piperensere) som føres under sine respektive posisjoner.
b. Elektroniske sigaretter og liknende personlige elektriske fordampingsenheter, også i form av piper
eller vannpiper (posisjon 85.43).
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96.15 KAMMER, HÅRSPENNER OG LIKNENDE; HÅRNÅLER, KRØLLNÅLER, KRØLLSPENNER OG LIKNENDE, UNNTATT DE SOM HØRER UNDER POSISJON 85.16,
SAMT DELER DERTIL.
Denne posisjonen omfatter:
1. Toalettkammer, alle slags, herunder kammer til dyr.
2. Kammer, alle slags, uansett om de er til personlig pynt eller for å holde håret på plass.
3. Hårspenner og liknende for å holde håret på plass eller til pynt.
Disse varer er vanligvis fremstilt av plast, elfenbein, bein, horn, skilpaddeskall, metall etc.
4. Hårnåler.
5. Krøllnåler, krøllspenner og liknende, unntatt de som hører under posisjon 85.16. De kan også være
overtrukket eller utstyrt med tekstil, gummi eller andre materialer.
Disse varer er vanligvis fremstilt av uedelt metall eller plast.
Disse varer hører under kapittel 71 hvis de inneholder edelt metall eller metall plettert med edelt metall,
natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner (naturlige, kunstige eller rekonstruerte), som utgjør
mer enn mindre vesentlig utstyr.
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96.16 SPRØYTEFLAKONGER OG LIKNENDE TIL TOALETTBRUK, SAMT BESLAG
DERTIL; PUDDERKVASTER OG LIKNENDE TIL BRUK FOR KOSMETIKK- ELLER
TOALETTPREPARATER.
Denne posisjonen omfatter:
1. Sprøyteflakonger og liknende til toalettbruk, til parfyme, hårvann og liknende, både i lommeformat og til å sette på bord, og både til personlig bruk og til yrkesbruk. De består av en beholder,
vanligvis i form av en flaske (av glass, plast, metall eller annet materiale) hvorpå beslaget er festet.
Dette beslag omfatter hodet (med sprøytemekanisme) og en luftballong (ofte omsluttet med et nett av
tekstil) eller en stempelanordning.
2. Beslag til toalettsprøyteflakonger.
3. Hoder til toalettsprøyteflakonger.
4. Pudderkvaster og liknende som brukes til å påføre all slags kosmetikk eller toalettpreparater
(ansiktspudder, rouge, talkum etc.). De kan fremstilles av ethvert materiale (svane- eller ederdun,
skinn, dyrehår, plysj, skumgummi etc.), og de hører fortsatt under denne posisjonen selv om de har
skaft eller pynt av elfenbein, skilpaddeskall, bein, plast, uedelt metall, edelt metall eller metall plettert
med edelt metall.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Beholdere (flasker, flakonger etc.) for sprøyteflakonger, som foreligger særskilt (klassifiseres etter
materialets beskaffenhet).
b. Gummiballonger (posisjon 40.14).
c. Apparater for spredning eller sprøyting som hører under posisjon 84.24.
d. Parfymesprøyteautomater som hører under posisjon 84.76.
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96.17 TERMOSFLASKER OG ANDRE VAKUUMISOLERTE BEHOLDERE, KOMPLETTE;
DELER DERTIL, UNNTATT GLASSBEHOLDERE.
Denne posisjonen omfatter:
1. Termosflasker og andre liknende vakuumisolerte beholdere, forutsatt at de er komplette. Disse
varene er bestemt til å holde væsker, matvarer eller andre varer under noenlunde konstant temperatur i
en viss tid. De består av en dobbeltvegget indre beholder, vanligvis av glass, med lufttomt rom
(vakuum) mellom veggene, og et beskyttende ytre hylster av metall, plast eller annet materiale, av og
til overtrukket med papir, lær etc. Rommet mellom vakuumbeholderen og hylsteret kan være fylt med
isolasjonsmateriale (glassfibrer, kork eller filt). Posisjonen omfatter også dobbeltveggede
vakuumisolerte termosflasker av rustfritt stål som er uten et beskyttende ytre hylster, som
opprettholder temperaturen. Lokket eller begeret på termosflasker brukes ofte som kopp.
2. Hylstre, begre og kopper av metall, plast etc., til termosflasker eller til andre vakuumisolerte
beholdere.
Posisjonen omfatter ikke glassbeholdere til termosflasker som foreligger særskilt (posisjon 70.20).

96-26

96
96.18 MODELLFIGURER, UTSTILLINGSFIGURER OG LIKNENDE; AUTOMATISKE
ELLER ANDRE BEVEGELIGE GJENSTANDER FOR VINDUSUTSTILLING.
Denne posisjonen omfatter:
1. Modellfigurer.
Dette er modeller av den menneskelige kropp som brukes til oppnå riktig passform ved fremstilling av
klær. De består vanligvis bare av overkropp og fremstilles ved støping av pappmasjé, gips, plast etc.
men kan også fremstilles av visse flettematerialer, for eksempel rør, vidjer, spanskrør. De støpte
figurer er vanligvis overtrukket med tekstilstoff og montert på et stativ slik at høyden kan varieres.
2. Utstillingsfigurer og liknende.
Dette er etterlikninger av den menneskelige kropp eller av kroppsdeler (for eksempel hode, overkropp,
bein, armer eller hender), og som brukes ved utstilling av klær, hodeplagg, strømper, hansker etc.
Disse figurene etc. er fremstilt av samme materiale som nevnt under punkt 1 ovenfor. Figurer som skal
fremstille hele menneskekroppen, har vanligvis lemmer som er forsynt med ledd, slik at de kan innta
forskjellige stillinger. Slike figurer brukes også av malere og billedhoggere som modeller samt av
medisinske studenter til øvelse i bandasjering, spjelking etc.
Denne gruppen omfatter ikke silhuetter eller profiler av figurer som, selv om de enkelte ganger kan
brukes ved utstilling av varer, ofte brukes som vegvisere. Disse varer fremstilles for det meste av tre,
papp eller metall, og klassifiseres etter materialets beskaffenhet.
3. Automatiske eller andre bevegelige gjenstander for vindusutstilling.
Denne gruppen omfatter både bevegelige modeller av mennesker eller dyr samt andre automatiske
apparater som brukes ved utstilling av varer, eller i reklameøyemed. De kan fremstilles av et hvert
materiale, og drives vanligvis elektrisk eller mekanisk. Selv om de ofte i seg selv vekker interesse, er
de hovedsakelig bestemt til å henlede oppmerksomheten på utstilte varer eller bestemte artikler i
utstillingsvinduer. De kan være av forskjellig konstruksjon etter den utstilte vares art og anvendelse,
og er ikke bare et middel for å gjøre den utstilte vare attraktiv, men kan ved forskjellige bevegelser
demonstrere de utstilte varers kvalitet, virkemåte etc.
Denne posisjonen omfatter ikke:
a. Apparater og modeller som utelukkende er bestemt til demonstrasjonsformål, og som hører under
posisjon 90.23.
b. Dukker og leketøy (kapittel 95).

96-27

96
96.19 SANITETSBIND OG TAMPONGER, BLEIER SAMT LIKNENDE VARER, AV ETHVERT MATERIALE.
Denne posisjonen omfatter sanitetsbind og tamponger, bleier og liknende varer, herunder absorberbare
hygieniske ammeinnlegg, inkontinensbleier og inkontinensbind for voksne, av ethvert materiale.
De fleste av produktene som hører under denne posisjonen er engangsprodukter. Mange av disse
produktene består av:
a. et indre lag (for eksempel av fiberduk (nonwovens)) utformet slik at væsken føres vekk fra brukerens
hud og dermed motvirker gnagsår;
b. en absorberende kjerne som samler opp og lagrer væsken til produktet kan kastes, og
c. et ytre lag (for eksempel av plast) som forhindrer lekkasje av væske fra den absorberende kjernen.
Varene under denne posisjonen er vanligvis formet slik at de er sitter tett inntil menneskekroppen.
Posisjonen omfatter også liknende varer som i sin helhet er lagd av tekstilmaterialer og som vanligvis,
etter vask, kan brukes flere ganger.
Posisjonen omfatter ikke slike produkter som tildekningsstykker til engangsbruk ved kirurgiske inngrep
og absorberbare innlegg for sykehussenger, operasjonsbord og rullestoler, eller ikke-absorberbare ammeinnlegg eller andre ikke-absorberbare varer (klassifiseres vanligvis som det materiale de består av).
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96.20 STATIV MED ETT, TO ELLER TRE BEN («MONOPODS, BIPODS, TRIPODS») OG
LIKNENDE VARER
Denne posisjonen omfatter stativ med ett, to eller tre ben («monopods, bipods, tripods») og liknende
varer, som brukes som støtte for kameraer, videokameraer, presisjonsinstrumenter osv. for å redusere
tilfeldige bevegelser. De kan være uttrekkbare og er vanligvis bærbare og kan være utstyrt med
hurtigutløsere eller en topp for enkel montering og utløsning av apparatet eller instrumentet de holder.
Disse varene kan lages av ethvert materiale, f.eks. tre, aluminium, karbon eller en kombinasjon av disse.
Et stativ med ett ben («monopod») har ett støtteben og kalles av og til en «unipod». Et stativ med to ben
(«bipod») har to støtteben for å gi stabilitet langs to bevegelsesakser. Et stativ med tre ben («tripod») har
tre støtteben og gir betydelig stabilitet til den enheten den holder.
Uttrykket «liknende varer» i denne posisjonen omfatter enheter med fire eller flere ben med samme
funksjon som stativer med ett, to eller tre ben, for å redusere tilfeldige bevegelser. «Selfiestativ», også
kjent som «selfiestenger», konstruert for å holdes i hånden i stedet for å stå på bakken, for å ta
selvportretter («selfier») ved å plassere en smarttelefon, et fotokamera, et digitalkamera eller et
videokamera i en justerbar holder på enden av stangen, er også omfattet av denne posisjonen, også de er
utstyrt med ledningsbasert eller trådløs fjernkontroll for å ta bilder.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Mikrofonstativ (posisjon 85.18).
b. Stativer for musikkinstrumenter (f.eks. skarptrommer eller saksofoner) (posisjon 92.09).
c. Stativ med ett, to eller tre ben og liknende varer spesialkonstruert til å brukes sammen med varer som
hører under kapittel 93.
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