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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2007

av 3. september 2007

om opprettelse av 2007-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved  
rådsforordning (EØF) nr. 3924/91(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av 19. 
desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse 
om industriproduksjonen(1), særlig artikkel 2 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 skal 
medlemsstatene foreta en fellesskapsundersøkelse om 
industriproduksjonen.

2) Undersøkelsen om industriproduksjonen må baseres 
på en liste over produkter som identifiserer den 
industriproduksjon som skal undersøkes.

3) En liste over produkter er nødvendig for å oppnå en 
tilnærming mellom produksjonsstatistikker og eksterne 
handelsstatistikker samt muliggjøre en sammenligning 
med Fellesskapets varenomenklatur CPA.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 268 av 12.10.2007, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2008 av 1. februar 2008 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 33, 12.6.2008, s. 23. 

(1) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparla-
ments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 (EUT L 393 av 30.12.2006,  
s. 1).

4) Listen over produkter som kreves i forordning (EØF) 
nr. 3924/91 og som henvises til som «Prodcom-listen», 
er felles for alle medlemsstatene, og er nødvendig for å 
sammenligne data medlemsstatene imellom.

5) Prodcom-listen må ajourføres, og det er derfor nødvendig 
å fastsette listen for 2007.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt 
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Prodcom-listen for 2007 skal være som fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2007.

(2) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

 2012/EØS/16/40

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 3. september 2007.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

NACE 13.10: Bryting av jernmalm

13.10.10.30 Jernmalm og konsentrater, ikke agglomerert (unntatt røstet 
svovelkis)

2601.11 kg S

13.10.10.50 Agglomerert jernmalm og konsentrater (unntatt røstet svovelkis) 2601.12 kg S

NACE 13.20: Bryting av ikke-jernholdig malm, unntatt uran og thoriummalm

13.20.11.00 Kobbermalm, også konsentrert 2603 kg S

13.20.12.00 Nikkelmalm, også konsentrert 2604 kg S

13.20.13.00 Aluminiummalm, også konsentrert 2606 kg S

13.20.14.00 Malm for utvinning av edle metaller, også konsentrer 2616 kg S

13.20.15.30 Tinnmalm, også konsentrert 2609 kg S

13.20.15.50 Blymalm, også konsentrert 2607 kg S

13.20.15.70 Sinkmalm, også konsentrert 2608 kg S

13.20.16.30 Wolframmalm, også konsentrert 2611 kg S

13.20.16.50 Manganmalm, også konsentrert 2602 kg S

13.20.16.90 Ikke-jernholdige malmer og konsentrater (herunder kobolt, krom, 
molybden, titan, tantal, vanadium, zirkonium, antimon, beryllium, 
vismut, germanium, kvikksølv)

2605 + 2610 + 2613 + 
2614 + 2615 + 2617

kg S

NACE 14.11: Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet

14.11.11.33 Marmor og travertin, ubearbeidet eller grovt bearbeidet 2515.11 kg T

14.11.11.35 Marmor og travertin, oppdelt i blokker eller plater av tykkelse 
høyst 25 cm

2515.12 (.20 +.50) kg T

14.11.11.37 Marmor og travertin, oppdelt i blokker eller plater av tykkelse over 
25 cm

2515.12.90 kg T

14.11.11.50 Ecaussin og annen kalkholdig monument- eller bygningsstein med 
en tilsynelatende spesifikk vekt minst 2,5

2515.20 kg T

14.11.12.33 Granitt, ubearbeidet eller grovt bearbeidet 2516.11 kg T
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PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

14.11.12.35 Granitt, oppdelt i blokker eller plater, av tykkelse høyst 25 cm 2516.12.10 kg T

14.11.12.37 Granitt, oppdelt i blokker eller plater, av tykkelse over 25 cm 2516.12.90 kg T

14.11.12.50 Sandstein 2516.20 kg T

14.11.12.90 Porfyr, basalt og annen monument- eller bygningsstein, ubearbeidet, 
grovt bearbeidet (unntatt kalkholdig monument-/bygningsstein 
med tyngde over 2,5 kg/10 m3, granitt og sandstein)

2516.90 kg T

NACE 14.12: Bryting av kalkstein, gips og kritt

14.12.10.30 Gips og anhydritt 2520.10 kg T

14.12.10.50 Kalkstein til bruk som flussmiddel, kalkstein og lignende til 
framstilling av kalk eller sement (unntatt knust kalksteinsmateriale 
og kalkholdig tilhugget stein)

2521 kg T

14.12.20.10 Kritt 2509 kg T

14.12.20.30 Dolomitt, ubearbeidet, grovt bearbeidet eller bare hugget i 
rektangulære eller kvadratiske blokker eller plater (unntatt brent, 
knust dolomittmateriale)

2518.10 kg T

14.12.20.50 Brent og sintret dolomitt, ubearbeidet, grovt bearbeidet eller skåret 
i rektangulære eller kvadratiske blokker eller plater

2518.20 kg T

14.12.20.70 Agglomerert dolomitt (herunder tjæredolomitt) 2518.30 kg T

NACE 14.13: Bryting av skifer

14.13.10.00 Skifer, ubearbeidet, grovt bearbeidet eller skåret i rektangulære 
eller firkantede blokker eller plater

2514 kg T

NACE 14.21: Utvinning fra grus- og sandtak

14.21.11.50 Silisiumsand (kvartssand eller industrisand) 2505.10 kg S

14.21.11.90 Naturlig sand, herunder form-, mørtel- og glassand, også farget, 
unntatt kvarts- og metallholdig sand

2505.90 kg S

14.21.12.10 Småstein, grus, singel og flint som brukes i sementblandinger, til 
veidekke samt ballast til jernbane eller annet

2517.10.10 kg S

14.21.12.30 Knust stein som brukes i sementblandinger, til veibygging og andre 
byggeformål, unntatt grus, småstein, singel og flint

2517.10 (.20 +.80) kg S

14.21.12.50 Korn, splinter og pulver av marmor 2517.41 kg S

14.21.12.90 Korn, splinter og pulver av travertin (gul kalkstein), ecaussin, 
granitt, porfyr, basalt, sandstein og annen monumentstein

2517.49 kg S

14.21.13.30 Slagg til byggeformål 2517.20 kg S
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PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

14.21.13.50 Asfaltert finpukk 2517.30 kg S

NACE 14.22: Utvinning av leire og kaolin

14.22.11.40 Kaolin 2507.00.20 kg T

14.22.11.60 Kaolinholdig leire (plastisk leire) 2507.00.80 kg T

14.22.12.10 Bentonitt 2508.10 kg T

14.22.12.30 Ildfast leire 2508.30 kg T

14.22.12.50 Alminnelig leire, ikke ildfast, unntatt ekspanderende leire, 
andalusitt, cyanitt, sillimanitt, mulitt, chamotte- eller dinasjord

2508 [.40 +.50 +.60 +.70] kg T

NACE 14.30: Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler

14.30.11.30 Naturlige kalsiumfosfater og kalsiumaluminiumfosfater  
og fosfatholdig kritt

2510 kg T

14.30.12.30 Urøstet svovelkis 2502 kg T

14.30.12.50 Svovel, rå eller uraffinert (herunder gjenvunnet svovel) 2503.00.10 kg T

14.30.13.13 Naturlig bariumsulfat (tungspat, barytt) 2511.10 kg S

14.30.13.15 Naturlig bariumkarbonat (witheritt), unntatt bariumoksid 2511.20 kg T

14.30.13.55 Naturlige natriumborater og konsentrater derav, unntatt borater 
skilt fra naturlig lake

2528.10 kg T

14.30.13.59 Naturlige borater (unntatt natrium) og konsentrater derav, naturlig 
borsyre med innhold av høyst 85 % av H3BO3, tørrveid, unntatt 
borater skilt fra naturlig lake

2528.90 kg T

14.30.13.73 Flusspat med innhold av høyst 97 vektprosent kalsiumfluorid 2529.21 kg T

14.30.13.75 Flusspat med innhold over 97 vektprosent kalsiumfluorid 2529.22 kg T

14.30.13.83 Kieseritt, epsomitt (naturlige magnesiumsulfater) 2530.20 kg S

14.30.13.89 Andre mineralske stoffer ikke nevnt ellers 2530.90 kg T

NACE 14.40: Produksjon av salt

14.40.10.00 Salt (natriumklorid), bergsalt, havsalt, salt fra lake, salt i lake 
(herunder bordsalt og denaturert salt)

2501 kg T
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PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

NACE 14.50: Annen bryting og utvinning ikke nevnt ellers

14.50.10.00 Naturlig bitumen og naturlig asfalt, asfaltitter og asfaltholdige 
bergarter

2714.90 kg T

14.50.21.50 Usorterte diamanter, ubearbeidede eller enkelt sagde, kløyvde eller 
grovslipte, unntatt industridiamanter

7102 [.10 +.31] c/k T

14.50.21.90 Edelsteiner, ubearbeidede eller enkelt sagde eller grovslipte, 
unntatt diamanter

7103.10 c/k

@

T

14.50.22.50 Pimpstein, smergel og andre naturlige slipemidler, også 
varmebehandlede

2513 kg T

14.50.22.70 Industridiamanter, ubearbeidede eller enkelt sagde, kløyvde eller 
grovslipte

7102.21 c/k T

14.50.23.13 Naturlig grafitt 2504 kg T

14.50.23.15 Kvarts og kvartsitt til industriell bruk, unntatt naturlig kvartssand 2506 kg T

14.50.23.20 Diatomitt (herunder kiselholdig jord og molerjord, kiselgur og 
trippel)

2512 kg T

14.50.23.33 Magnesitt, naturlig magnesiumkarbonat 2519.10 kg T

14.50.23.35 Magnesium, enten fra naturlig magnesiumkarbonat eller fra 
sjøvann eller laker

2519.90 kg T

14.50.23.40 Asbest 2524 kg T

14.50.23.53 Glimmer, herunder splittings, glimmeravfall 2525 kg T

14.50.23.55 Talkum (herunder steatitt og kloritt) 2526 kg T

14.50.23.63 Feltspat og andre feltspatholdige materialer 2529.10 kg T

14.50.23.65 Neucitt, nefelin og nefelinsyenitt 2529.30 kg T

14.50.23.70 Vermikulitt og perlitt (uekspanderte) 2530.10 kg T

14.50.23.80 Slagg og aske, herunder tangaske (unntatt granulert slagg, aske 
og rester som inneholder metaller eller metallholdig slagg til 
byggeformål)

2621.90 kg S

NACE 15.11: Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer

15.11.11.40 Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt, hele eller halve skrotter, for- og 
bakparter med bein

0201 [.10 +.20(.20 +.30 
+.50)]

kg S
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PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

15.11.11.90 Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt, stykket 0201 [.20.90 +.30] kg S

15.11.12.00 Kjøtt av storfe, fryst 0202 kg S

15.11.13.30 Svinekjøtt, ferskt eller kjølt, hele eller halve skrotter (herunder 
ferskt kjøtt pakket med salt som midlertidig konserveringsmiddel)

0203.11 kg S

15.11.13.50 Svinekjøtt, ferskt eller kjølt, skinker, boger og stykker derav, 
med bein (herunder ferskt kjøtt pakket med salt som midlertidig 
konserveringsmiddel)

0203.12 kg S

15.11.13.90 Svinekjøtt, ferskt eller kjølt (herunder ferskt kjøtt pakket med 
salt som midlertidig konserveringsmiddel, unntatt hele og halve 
skrotter, skinker, boger samt stykker derav, med bein)

0203.19 kg S

15.11.14.30 Svinekjøtt, fryst, hele og halve skrotter 0203.21 kg S

15.11.14.50 Svinekjøtt, fryst, skinker, boger og stykker derav, med bein 0203.22 kg S

15.11.14.90 Svinekjøtt, fryst (unntatt hele og halve skrotter, skinker, boger samt 
stykker derav, med bein)

0203.29 kg S

15.11.15.00 Kjøtt av lam eller sau, ferskt eller kjølt, hele og halve skrotter samt 
stykker derav

0204 [.10 +.2] kg S

15.11.16.00 Kjøtt av lam eller sau, fryst hele og halve skrotter samt stykker 
derav

0204 [.30 +.4] kg S

15.11.17.00 Kjøtt av geiter, ferskt, kjølt eller fryst 0204.50 kg S

15.11.18.00 Kjøtt av hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst 0205 kg S

15.11.19.00 Spiselig slakteavfall av storfe, svin, sauer, geiter, hester, esler, 
muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst

0206 kg S

15.11.21.00 Råull (herunder ryggvasket ull) (ikke klippet) 5101.19 kg S

15.11.24.00 Rå huder og skinn av storfe eller dyr av hestefamilien, hele 4101 [.20 +.50] p/st S

15.11.25.00 Rå huder og skinn, av storfe eller dyr av hestefamilien, unntatt hele 4101.90 kg S

15.11.26.00 Skinn av sau eller lam 4102 p/st S

15.11.27.00 Rå huder og skinn av geiter eller kje, men ikke garvet, ferskt eller 
konservert

4103.90.10 p/st S

15.11.30.40 Svinefett rent for kjøtt og fjørfefett, ferskt, kjølt, fryst, saltet, i 
saltlake, tørket eller røykt (ikke utsmeltet)

0209.00 (.1 +.30) kg S

15.11.30.60 Smult og annet svinefett, utsmeltet 1501.00.1 kg S

15.11.30.70 Talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, rått eller utsmeltet 1502 kg S
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PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

15.11.40.30 Tarmer, blærer og mager, unntatt av fisk, hele eller i stykker 0504 kg S

15.11.40.90 Annet avfall, uegnet til menneskeføde 0502 + 0506 + 0507 
+ 0510 + 0511.99 (.10 
+.85)

kg S

NACE 15.12: Slakting, produksjon og konservering av fjørfekjøtt

15.12.11.13 Høns og kyllinger, ikke oppdelt, ferske eller kjølte 0207.11 kg S

15.12.11.15 Kalkuner, ikke oppdelt, ferske eller kjølte 0207.24 kg S

15.12.11.17 Ender, gjess og perlehøns, ikke oppdelt, ferske eller kjølte 0207.32 kg S

15.12.11.30 Fettlever av gjess eller ender, ferske eller kjølte 0207.34 kg S

15.12.11.53 Kjøttstykker av høns og kyllinger, ferske eller kjølte 0207.13 (.10 +.20 +.30 
+.40 +.50 +.60 +.70)

kg S

15.12.11.55 Kjøttstykker av kalkuner, ferske eller kjølte 0207.26 (.10 +.20 +.30 
+.40 +.50 +.60 +.70 
+.80)

kg S

15.12.11.57 Kjøttstykker av ender, gjess og perlehøns, ferske eller kjølte 0207.35 (.1 +.2 +.31 +.41 
+.5 +.6 +.7)

kg S

15.12.11.70 Slakteavfall av fjørfe, ferskt eller kjølt, unntatt fettlever av gjess 
eller ender

0207 [.13.9 +.26.9 
+.35.9]

kg S

15.12.12.13 Høns og kyllinger, hele, fryste 0207.12 kg S

15.12.12.15 Kalkuner, hele, fryste 0207.25 kg S

15.12.12.17 Gjess, ender og perlehøns, hele, fryste 0207.33 kg S

15.12.12.53 Kjøttstykker av høns og kylling, fryste 0207.14 (.10 +.20 +.30 
+.40 +.50 +.60 +.70)

kg S

15.12.12.55 Kjøttstykker av kalkun, fryste 0207.27 (.10 +.20 +.30 
+.40 +.50 +.60 +.70 
+.80)

kg S

15.12.12.57 Kjøttstykker av ender, gjess og perlehøns, fryste 0207.36 (.1 +.2 +.31 +.41 
+.5 +.6 +.7)

kg S

15.12.12.71 Slakteavfall, unntatt lever, av fjørfe, fryst 0207 [.14.99 +.27.99 
+.36.90]

kg S

15.12.12.75 Lever av fjørfe, fryst 0207 [.14.91 +.27.91 
+.36.8]

kg S
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PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

15.12.13.00 Kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst (herunder 
kanin og hare, vilt), unntatt fjørfe, storfe og hest, gris, sau og geit, 
froskelår

0208 [.10 +.30 +.40 +.50 
+.90]

kg S

15.12.14.00 Fett fra fjørfe 0209.00.90 + 1501.00.90 kg S

NACE 15.13: Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer

15.13.11.10 Skinke, bog og stykker derav med bein, av svin, saltet, i saltlake, 
tørket eller røykt

0210.11 kg S

15.13.11.30 Sideflesk og stykker derav av svin, saltet, i saltlake, tørket eller 
røykt

0210.12 kg S

15.13.11.50 Kjøtt av svin, saltet, i saltlake, tørket eller røykt (herunder bacon, 
3/4 side/midtparti, forparter, nyrestykker og deler derav, unntatt 
skinke, bog og stykker derav med bein, buk og deler derav)

0210.19 kg S

15.13.11.70 Kjøtt av storfe, saltet, i saltlake, tørket eller røykt 0210.20 kg S

15.13.11.90 Kjøtt, spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall, saltet, i saltlake, 
tørket eller røykt, unntatt av svin, storfe og fjørfe, herunder fenalår, 
unntatt svine- og storfekjøtt, saltet, i saltlake, tørket eller røykt

0210.9 kg S

15.13.12.13 Pølser og lignende tilberedte varer av lever (herunder pateer og 
posteier i pølseskinn eller presset i pølsefasong)

1601.00.10 kg S

15.13.12.15 Pølser, unntatt av lever 1601.00.9 kg S

15.13.12.23 Lever av gjess/ender, eller lever, tilberedt eller konservert, herunder 
pateer og posteier uten pølsetarm eller -form – tilberedt mat med 
over 20 % kjøtt, unntatt pølser – homogeniserte tilberedte eller 
konserverte varer

1602.20.1 kg S

15.13.12.25 Annen tilberedt eller konservert dyrelever (herunder pateer og 
posteier som ikke er pølser) tilberedte eller konserverte varer som 
inneholder over 20 % kjøtt (unntatt pølser/homogeniserte tilberedte 
eller konserverte varer, av gjess eller ender)

1602.20.90 kg S

15.13.12.33 Annet kjøtt av kalkun: tilberedt eller konservert 1602.31 kg S

15.13.12.35 Annet kjøtt av fjørfe: tilberedt eller konservert 1602 [.32 +.39] kg S

15.13.12.43 Tilberedt eller konservert svinekjøtt, skinker og stykker derav, 
unntatt saltet, i saltlake, tørket eller røykt, bog

1602.41 kg S

15.13.12.45 Tilberedt eller konservert svinekjøtt, bog og stykker derav, unntatt 
ferskt, kjølt, fryst, saltet, i saltlake, tørket eller røykt

1602.42 kg S

15.13.12.53 Tilberedte varer av svin, herunder blandinger, med innhold under 
40 vektprosent men over 20 vektprosent kjøtt eller slakteavfall 
(herunder fett av alle slag/ferdige retter, paier og posteier, unntatt 
homogeniserte varer)

1602.49.50 kg S

15.13.12.59 Tilberedte varer av svin (herunder blandinger, fett av alle slag, 
unntatt pølser og lignende varer, pateer og posteier, homogeniserte 
varer)

1602.49 (.1 +.30 +.90) kg S

15.13.12.60 Tilberedte varer av storfe 1602.50 kg S

15.13.12.70 Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre 
virvelløse dyr som lever i vann

1603 kg S
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PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

15.13.12.90 Tilberedte varer av kjøtt, slakteavfall og blod, ikke nevnt ellers 1602.90 kg S

15.13.13.00 Mel og pelleter av kjøtt, flesk eller slakteavfall, grakse 2301.10 kg S

15.13.90.00 Koking og annen tilberedning i forbindelse med produksjon av 
kjøttprodukter

— — I

NACE 15.20: Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer

15.20.11.30 Lever, rogn og melke, fersk eller kjølt 0302.70 kg S

15.20.11.90 Fileter og annet fiskekjøtt, uten bein, også opphakket, ferskt eller 
kjølt

0304.1 kg S

15.20.12.10 Saltvannsfisk, fryst 0303 - 0303 [.79.1 +.80] kg S

15.20.12.30 Ferskvannsfisk, fryst 0303.79.1 kg S

15.20.12.50 Lever, rogn og melke, fryst 0303.80 kg S

15.20.12.70 Fileter, fryste 0304.2 kg S

15.20.12.90 Fiskekjøtt uten bein, fryst (unntatt fileter) 0304.9 kg S

15.20.13.10 Mel og pulver av fisk, lever, rogn og melke, tørket, røykt, saltet 
eller i saltlake

0305 [.10 +.20] kg S

15.20.13.30 Fileter, tørket, saltet eller i saltlake, men ikke røykt 0305.30 kg S

15.20.13.53 Røykt stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, herunder 
fileter

0305.41 kg S

15.20.13.55 Røykt sild, herunder fileter 0305.42 kg S

15.20.13.59 Røykt fisk (herunder fileter), unntatt stillehavslaks, atlanterhavslaks 
og donaulaks, sild

0305.49 kg S

15.20.13.70 Tørket fisk, saltet eller usaltet, fisk, saltet men ikke tørket, fisk i 
lake (unntatt fileter, røykt)

0305 [.5 +.6] kg S

15.20.14.11 Tilberedt eller konservert laks, hel eller i stykker, men ikke 
opphakket (herunder i eddik, olje eller marinade, posteier), unntatt 
tørket, saltet eller i saltlake, eller røykt

1604.11 kg S

15.20.14.12 Tilberedt eller konservert sild, hel eller i stykker, men ikke 
opphakket (herunder i eddik, olje eller marinade, posteier), unntatt 
tørket, saltet eller i saltlake, eller røykt

1604.12 kg S

15.20.14.13 Tilberedte eller konserverte sardiner, sardinella og brisling, hele 
eller i stykker, men ikke opphakket (herunder i eddik, olje eller 
marinade, posteier), unntatt tørket, saltet eller i saltlake, eller røykt

1604.13 kg S

15.20.14.14 Tilberedt eller konservert størje (tunfisk), stripet pelamide og 
pelamide (Sarda spp.), hel eller i stykker, men ikke opphakket 
(herunder i eddik, olje eller marinade, posteier), unntatt tørket, 
saltet eller i saltlake, eller røykt

1604.14 kg S
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15.20.14.15 Tilberedt eller konservert makrell, hel eller i stykker, men ikke 
opphakket (herunder i eddik, olje eller marinade, posteier), unntatt 
tørket, saltet eller i saltlake, eller røykt

1604.15 kg S

15.20.14.16 Tilberedt eller konservert ansjos, hel eller i stykker, men ikke 
opphakket (herunder i eddik, olje eller marinade, posteier), unntatt 
tørket, saltet eller i saltlake, eller røykt

1604.16 kg S

15.20.14.17 Fiskefilet, fiskepinner, rå, belagte med deig eller brødsmuler 
(panerte)

1604.19.91 kg S

15.20.14.19 Annen tilberedt eller konservert fisk, unntatt fiskepinner 1604.19 (.10 +.3 +.50 
+.92 +.93 +.94 +.95 
+.98)

kg S

15.20.14.30 Tilberedt eller konservert fisk (herunder pølser og posteier, 
homogeniserte, tilberedte varer, opphakket), unntatt røykt, tørket, 
saltet eller i saltlake, fiskepinner, kaviar

1604.20 kg S

15.20.14.51 Kaviar (størrogn) 1604.30.10 kg S

15.20.14.59 Kaviaretterligninger 1604.30.90 kg S

15.20.15.30 Krepsdyr, fryste, mel, varer og pelleter av krepsdyr, fryst, til 
menneskeføde

0306.1 kg S

15.20.15.53 Kamskjell, herunder harpeskjell og haneskjell, og blåskjell, fryste, 
tørkede, saltede eller i saltlake

0307 [.29 +.39] kg S

15.20.15.59 Virvelløse vanndyr, herunder blekksprut (unntatt krepsdyr og 
bløtdyr, fryst, tørket, saltet eller i saltlake), mel, varer og pelleter 
av virvelløse vanndyr, til menneskeføde

0307 [.49 +.59 +.99] kg S

15.20.16.00 Tilberedte eller konserverte krepsdyr, bløtdyr og lignende (unntatt 
kjølt, fryst, tørket, saltet eller i saltlake, krepsdyr, i skjell, tilberedt 
ved damping eller koking)

1605 kg S

15.20.17.00 Mel og pelleter av fisk, kreps- og bløtdyr eller andre virvelløse 
vanndyr, uegnet til menneskeføde

2301.20 kg S

15.20.18.00 Produkter av fisk og krepsdyr, bløtdyr og lignende, død fisk m.m., 
uegnet til menneskeføde (herunder fiskeavfall, unntatt hvalbein og 
hvalbarder, koraller og lignende materialer, skjell og ryggskall av 
blekksprut, ubearbeidet eller grovt bearbeidet/naturlig svamp)

0511.91 kg S

NACE 15.31: Bearbeiding og konservering av poteter

15.31.11.00 Poteter, også dampkokte eller kokte i vann, fryste 0710.10 kg S

15.31.12.10 Poteter, tørkede, også oppdelte, men ikke videre tilberedt 0712.90.05 kg S

15.31.12.30 Mel, flak, granuler og pelleter av poteter 1105 kg S

15.31.12.50 Poteter, tilberedte eller konserverte, fryste (herunder poteter kokt 
eller delvis kokt i olje og så fryst, unntatt med eddik eller eddiksyre)

2004.10 kg S

15.31.12.70 Mel, flak, granuler og pelleter av poteter (unntatt fryste, tørkede, 
potetgull, med eddik eller eddiksyre)

2005.20.10 kg S

15.31.12.90 Poteter, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik 
eller eddiksyre, herunder potetgull (unntatt fryste tørkede, med 
eddik eller eddiksyre, som mel eller flak)

2005.20 (.20 +.80) kg S
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NACE 15.32: Produksjon av juice av frukt og grønnsaker

15.32.10.13 Appelsinsaft, fryst, ikke konsentrert 2009.11.9 kg S

15.32.10.15 Appelsinsaft, ikke konsentrert (unntatt fryst) 2009 [.12 +.19.9] l
@

S

15.32.10.21 Grapefruktsaft, ikke konsentrert 2009 [.21 +.29.9] l
@

S

15.32.10.22 Ublandet saft av sitrusfrukter (unntatt appelsin og grapefrukt) 2009 [.31 +.39 (.3 +.5 
+.9)]

l
@

S

15.32.10.23 Ananassaft, ikke konsentrert 2009 [.41 +.49 (.30 +.9)] l
@

S

15.32.10.24 Tomatsaft 2009.50 l
@

S

15.32.10.25 Druesaft, ikke konsentrert (herunder druemost) 2009 [.61 +.69 (.59 +.79 
+.90)]

l
@

S

15.32.10.26 Eplesaft, ikke konsentrert 2009 [.71 +.79 (.30 +.9)] l
@

S

15.32.10.29 Ublandet saft av frukter eller grønnsaker, ugjæret, ikke tilsatt 
alkohol, ikke konsentrert, ikke nevnt ellers

2009.80 (.50 +.6 +.7 +.8 
+.9)

l
@

S

15.32.10.30 Saftblandinger av frukt eller grønnsaker, ikke konsentrert 2009.90 (.3 +.4 +.5 +.7 
+.9)

l
@

S

15.32.10.40 Frukt- og grønnsakssaft, konsentrert (herunder saftblandinger, 
unntatt tomatsaft)

2009 [.11.1 +.19.1 +.29.1 
+.39.1 +.49.1 +.69(.1 
+.51 +.71) +.79.1 +.80(.1 
+.3) +.90(.1 +.2)]

l
@

S

NACE 15.33: Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers

15.33.11.00 Grønnsaker og grønnsaksblandinger, også dampkokte eller kokte i 
vann, fryste (unntatt poteter)

0710 [.2 +.30 +.40 +.80 
+.90]

kg S

15.33.12.00 Grønnsaker, midlertidig konserverte, med svoveldioksidgass, 
i saltlake, i svovelvann eller i andre konserveringsmidler, men 
uegnet til direkte forbruk i foreliggende tilstand

0711 kg S

15.33.13.30 Tørket kepaløk, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men ikke 
videre tilberedte

0712.20 kg S

15.33.13.50 Tørkede sopper og trøfler, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, 
men ikke videre tilberedte

0712.3 kg S
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15.33.13.90 Andre tørkede grønnsaker (unntatt poteter, kepaløk, sopper 
og trøfler) og grønnsakblandinger, hele, oppdelte, knuste eller 
pulveriserte, men ikke videre tilberedte

0712.90 (.1 +.30 +.50 
+.90)

kg S

15.33.14.23 Tomater, hele eller i stykker (tilberedte eller konserverte på annen 
måte enn med eddik eller eddiksyre)

2002.10 kg S

15.33.14.25 Tomatpuré og tomatpasta, ikke konsentrert 2002.90 (.11 +.19) kg S

15.33.14.27 Tomatpuré og tomatpasta, konsentrert 2002.90 (.31 +.39 +.91 
+.99)

kg S

15.33.14.30 Sopper og trøfler, tørket, fryst (tilberedt eller konservert på annen 
måte enn med eddik eller eddiksyre)

2003 kg S

15.33.14.40 Fryste grønnsaker og grønnsaksblandinger (herunder 
grønnsaksretter, unntatt tilberedt/konservert med eddik eller 
eddiksyre, kokt, dampkokt eller ukokt)

2004.90 kg S

15.33.14.61 «Sauerkraut» tilberedt eller konservert på annen måte enn med 
eddik eller eddiksyre (unntatt tørket, fryst)

2005.99.60 kg S

15.33.14.62 Erter, tilberedt eller konservert på annen måte enn med eddik eller 
eddiksyre, ikke fryste

2005.40 kg S

15.33.14.63 Avskallede bønner, tilberedt eller konservert på annen måte enn 
med eddik eller eddiksyre, ikke fryste

2005.51 kg S

15.33.14.64 Bønner, unntatt avskallede, tilberedt eller konservert på annen måte 
enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste

2005.59 kg S

15.33.14.65 Asparges, tilberedt eller konservert på annen måte enn med eddik 
eller eddiksyre, ikke fryste

2005.60 kg S

15.33.14.66 Oliven, tilberedt eller konservert på annen måte enn med eddik 
eller eddiksyre, ikke fryste

2005.70 kg S

15.33.14.67 Sukkermais, tilberedt eller konservert på annen måte enn med 
eddik eller eddiksyre, ikke fryste

2005.80 kg S

15.33.14.90 Grønnsaker og grønnsaksblandinger, ikke nevnt ellers, ikke fryste 2005 [.91 +.99 (.10 +.20 
+.30 +.40 +.50 +.90)]

kg S

15.33.15.00 Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte 
eller konserverte med eddik eller eddiksyre

2001 kg S

15.33.21.00 Frukter og nøtter, også dampkokte eller kokte i vann, også tilsatt 
sukker eller annet søtningsstoff, fryste

0811 kg S

15.33.22.30 Syltetøy, gele og marmelade m.m. av sitrusfrukter, unntatt 
homogeniserte varer

2007.91 kg S

15.33.22.90 Syltetøy, gele og marmelade, pureer og pastaer, av frukt og nøtter, 
unntatt sitrusfrukter og homogeniserte varer

2007.99 kg S

15.33.23.30 Jordnøtter, tilberedt eller konservert (herunder peanøttsmør, unntatt 
med eddik eller eddiksyre, fryste, pureer og pastaer)

2008.11 kg S
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15.33.23.90 Nøtter, herunder andre frø og blandinger (unntatt jordnøtter), 
tilberedt eller konservert (unntatt med eddik eller eddiksyre, fryste, 
pureer og pastaer, konservert med sukker)

2008.19 kg S

15.33.24.00 Frukter og nøtter, midlertidig konserverte med svoveldioksidgass, 
i saltlake, svovelvann eller andre konserveringsmidler, men uegnet 
til direkte forbruk i foreliggende tilstand

0812 kg S

15.33.25.10 Druer, tørkede 0806.20 kg S

15.33.25.20 Frukter og blandinger av nøtter og frukter, tørkede, ikke nevnt 
ellers

0813 kg S

15.33.25.30 Skall av sitrusfrukter eller meloner, friske, fryste, tørkede 
eller midlertidig konserverte i lake, i svovelvann eller i andre 
konserveringsmidler

0814 kg S

15.33.25.50 Tilberedt eller konservert frukt, ikke nevnt ellers (unntatt müsli) 1212.99.70 + 2008 [.20 
+.30 +.40 +.50 +.60 +.70 
+.80 +.9]

kg S

15.33.30.00 Vegetabilske produkter, avfall og reststoffer, også i form av pelleter, 
anvendelig til fôr, ikke nevnt ellers

2308 kg S

15.33.90.00 Koking og annen tilberedning av frukt og grønnsaker — — I

NACE 15.41: Produksjon av uraffinerte oljer og fett

15.41.11.30 Solarstearin, isterolje, oleostearin, oleomargarin og talgolje (unntatt 
emulgert, oppblandet eller bearbeidet på annen måte)

1503 kg S

15.41.11.50 Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også 
raffinerte, ikke kjemisk omdannet

1504 kg S

15.41.11.90 Andre animalske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, også 
raffinerte, ikke kjemisk omdannet

1506 kg S

15.41.12.10 Rå soyaolje, også avslimet, ikke kjemisk omdannet 1507.10 kg S

15.41.12.20 Rå jordnøttolje, ikke kjemisk omdannet 1508.10 kg S

15.41.12.30 Jomfruolje (olivenolje) og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1509.10 kg S

15.41.12.40 Rå solsikkeolje og saflorolje samt deres fraksjoner, ikke kjemisk 
omdannet

1512.11 kg S

15.41.12.50 Rå bomullsfrøolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1512.21 kg S

15.41.12.60 Rå rapsolje, og sennepsolje samt deres fraksjoner, ikke kjemisk 
omdannet

1514 [.11 +.91] kg S

15.41.13.10 Rå palmeolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1511.10 kg S
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15.41.13.30 Rå kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner, ikke kjemisk 
omdannet

1513.11 kg S

15.41.13.50 Rå palmekjerneolje og babassuolje samt deres fraksjoner, ikke 
kjemisk omdannet

1513.21 kg S

15.41.13.70 Rå linolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1515.11 kg S

15.41.20.00 Bomull-linters 1404.20 kg S

15.41.31.30 Oljekaker og andre faste reststoffer etter utvinning av soyaolje, 
også malte eller i form av pelleter

2304 kg S

15.41.31.50 Oljekaker og andre faste reststoffer etter utvinning av solsikkeolje, 
også malte eller i form av pelleter

2306.30 kg S

15.41.31.70 Oljekaker og andre faste reststoffer etter utvinning av rapsolje, 
også malte eller i form av pelleter

2306.4 kg S

15.41.31.90 Oljekaker og andre faste reststoffer etter utvinning av vegetabilske 
fettstoffer eller oljer, også malte eller i form av pelleter (herunder 
bomullsfrø, linfrø, kokosnøtter, kopra, palmenøtter eller -kjerner, 
unntatt soyabønner, solsikke- eller rapsfrø)

2305 + 2306 [.10 +.20 
+.50 +.60 +.90]

kg S

15.41.32.00 Mel av oljeholdige frø og frukter, unntatt sennepsmel 1208 kg S

NACE 15.42: Produksjon av raffinerte oljer og fett

15.42.11.10 Raffinert soyaolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1507.90 kg S

15.42.11.20 Raffinert jordnøttolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1508.90 kg S

15.42.11.31 Raffinert olivenolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1509.90 kg S

15.42.11.39 Andre oljer og deres fraksjoner, framstilt utelukkende fra oliven, 
herunder blandinger med raffinert jomfruolje av oliven (unntatt 
jomfruolje av oliven, kjemisk omdannet)

1510 kg S

15.42.11.40 Raffinert solsikkeolje og saflorolje samt deres fraksjoner, ikke 
kjemisk omdannet

1512.19 kg S

15.42.11.50 Raffinert bomullsfrøolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1512.29 kg S

15.42.11.60 Raffinert rapsolje eller sennepsolje og deres fraksjoner, ikke 
kjemisk omdannet

1514 [.19 +.99] kg S

15.42.11.70 Sesamolje og dens fraksjoner, raffinert, ikke kjemisk omdannet 1515.50 kg S

15.42.12.10 Raffinert palmeolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1511.90 kg S
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15.42.12.20 Raffinert kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner, ikke kjemisk 
omdannet

1513.19 kg S

15.42.12.30 Raffinert palmekjerneolje eller babassuolje og deres fraksjoner, 
ikke kjemisk omdannet

1513.29 kg S

15.42.12.40 Raffinert linolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1515.19 kg S

15.42.12.50 Ricinusolje (kastorolje) og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1515.30 kg S

15.42.12.80 Andre vegetabilske fettstoffer og deres fraksjoner, ikke kjemisk 
omdannet, ikke nevnt ellers

1515.90 kg S

15.42.13.30 Animalske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, helt eller delvis 
hydrogenerte, interforestre, reforestre eller elaidiniserte, men ikke 
videre tilberedt (herunder raffinert)

1516.10 kg S

15.42.13.50 Vegetabilske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, helt eller delvis 
hydrogenerte, interforestre, reforestre eller elaidiniserte, men ikke 
videre tilberedt (herunder raffinert)

1516.20 kg S

15.42.20.30 Vegetabilsk voks (herunder raffinert) (unntatt triglyserider) 1521.10 kg S

15.42.20.50 Degras, reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og 
vegetabilsk voks

1522 kg S

NACE 15.43: Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer

15.43.10.30 Margarin og lavkalorimargarin (unntatt flytende margarin) 1517.10 kg S

15.43.10.50 Andre spiselige produkter av fett og olje, herunder flytende 
margarin

1517.90 kg S

NACE 15.51: Produksjon av meierivarer

15.51.11.33 Melk og fløte med høyst 1 vektprosent fett, ikke konsentrert eller 
tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i pakninger med nettovekt 
høyst 2 l

0401.10.10 kg S

15.51.11.37 Melk og fløte med høyst 1 vektprosent fett, ikke konsentrert 
eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i pakninger med 
nettoinnhold over 2 l

0401.10.90 kg S

15.51.11.42 Melk og fløte med over 1 vektprosent, men høyst 3 vektprosent 
fett, ikke konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i 
pakninger med nettoinnhold høyst 2 l

0401.20 (.11 +.91) kg S

15.51.11.48 Melk og fløte med over 1 vektprosent, men høyst 6 vektprosent 
fett, ikke konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i 
pakninger med nettoinnhold over 2 l

0401.20 (.19 +.99) kg S

15.51.12.10 Melk og fløte med over 6 vektprosent, men høyst 21 vektprosent 
fett, ikke konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i 
pakninger med nettoinnhold høyst 2 l

0401.30.11 kg S
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15.51.12.20 Melk og fløte med over 6 vektprosent, men høyst 21 vektprosent 
fett, ikke konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i 
pakninger med nettoinnhold over 2 l

0401.30.19 kg S

15.51.12.30 Melk og fløte med over 6 vektprosent, men under 21 vektprosent 
fett, ikke konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i 
pakninger med nettoinnhold høyst 2 l

0401.30 (.31 +.91) kg S

15.51.12.40 Melk og fløte med over 21 vektprosent fett, ikke konsentrert 
eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i pakninger med 
nettoinnhold over 2 l

0401.30 (.39 +.99) kg S

15.51.20.33 Skummetmelkpulver (melk og fløte i fast form, med høyst 
1,5 vektprosent fett), i pakninger med nettovekt høyst 2,5 kg

0402.10 (.11 +.91) kg S

15.51.20.37 Skummetmelkpulver (melk og fløte i fast form, med høyst 1,5 
vektprosent fett), i pakninger med nettovekt over 2,5 kg

0402.10 (.19 +.99) kg S

15.51.20.63 Helmelkpulver (melk og fløte i fast form, med over 1,5 vektprosent 
fett), i pakninger med nettovekt høyst 2,5 kg

0402 [.21 (.11 +.91) +.29 
(.11 +.15 +.91)]

kg S

15.51.20.67 Helmelkpulver (melk og fløte i fast form, med over 1,5 vektprosent 
fett), i pakninger med nettovekt over 2,5 kg

0402 [.21 (.17 +.19 +.99) 
+.29 (.19 +.99)]

kg S

15.51.30.30 Smør med fettinnhold høyst 85 vektprosent 0405 [.10 (.11 +.19 +.30 
+.50)]

kg S

15.51.30.50 Smør med fettinnhold over 85 vektprosent og andre fettstoffer og 
oljer utvunnet av melk (unntatt smørbare melkeprodukter med 
fettinnhold under 80 vektprosent)

0405 [.10.90 +.90] kg S

15.51.30.70 Smørbare melkefettprodukter med fettinnhold under 80 vektprosent 0405.20 kg S

15.51.40.30 Fersk, ulagret ost, herunder mysost og ostemasse 0406.10 kg S

15.51.40.50 Ost, unntatt fersk, ulagret ost, smelteost, revet eller ostepulver 0406 [.20 +.40 +.90] kg S

15.51.40.70 Smelteost, ikke revet eller som ostepulver 0406.30 kg S

15.51.51.04 Konsentrert melk, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 0402.91 kg S

15.51.51.08 Annen konsentrert melk 0402.99 kg S

15.51.52.41 Syrnet melk og fløte, yoghurt og andre gjærede varer 0403.10 (.1 +.3 +.5) + 
0403.90 (.13 +.19 +.3 
+.53 +.59 +.6 +.7)

kg S

15.51.52.45 Syrnet melk og fløte, yoghurt og andre gjærede varer, aromatisert, 
tilsatt frukt, nøtter eller lignende

0403 [10.9 +.90.9] kg S
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15.51.52.63 Kjernemelk som pulver, granulat eller i annen fast form 0403.90.11 kg S

15.51.52.65 Kjernemelk 0403.90.51 kg S

15.51.53.00 Kasein og kaseinater 3501.10 kg S

15.51.54.00 Laktose og laktosesirup (herunder kjemisk ren laktose) 1702.1 kg S

15.51.55.33 Myse, også modifisert, som pulver, granulat eller i annen fast form 0404.10 (.02 +.04 +.06 
+.1 +.2 +.3)

kg S

15.51.55.40 Myse, også modifisert, unntatt som pulver, granulat eller annen fast 
form

0404.10 (.48 +.5 +.62 
+.7 +.8)

kg S

15.51.55.90 Varer som består av naturlige melkebestanddeler, ikke nevnt ellers 0404.90 kg S

NACE 15.52: Produksjon av iskrem

15.52.10.00 Spise-is (herunder sorbet, ispinner) (unntatt blandinger og råvarer 
til is)

2105 l
@

S

NACE 15.61: Produksjon av kornvarer

15.61.10.00 Avskallet («brun») ris 1006.20 kg S

15.61.21.00 Finmalt hvetemel og finmalt blandingsmel av hvete og rug 1101 kg S

15.61.22.00 Finmalt mel av korn (unntatt hvetemel og blandingsmel av hvete 
og rug)

1102 kg S

15.61.23.00 Mel av tørkede belgfrukter, av sago, maniok, arrowrot, saleprot, 
jordskokk, søtpotet eller lignende røtter/belgfrukter, frukt eller 
nøtter

1106 kg S

15.61.24.00 Blandinger og deiger til framstilling av brød, kaker, kjeks og annet 
bakverk

1901.20 kg S

15.61.31.33 Gryn, grovt mel av durumhvete (hard hvete) 1103.11.10 kg S

15.61.31.35 Gryn og grovt mel av alminnelig hvete og spelthvete 1103.11.90 kg S

15.61.32.30 Gryn og grovt mel av havre, mais, ris, rug, bygg og annet korn 
(unntatt hvete)

1103 [.13 +.19] kg S

15.61.32.40 Pelleter av hvete 1103.20.60 kg S

15.61.32.50 Pelleter av havre, mais, ris, rug, bygg og annet korn (unntatt hvete) 1103.20 (.10 +.20 +.30 
+.40 +.50 +.90)

kg S

15.61.33.33 Korn, bearbeidet, unntatt mel, gryn, grovt mel og pelleter (unntatt 
ris)

1104 [.12 +.19 +.2] kg S



15.3.2012 Nr. 16/287EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

15.61.33.35 Kornkimer, hele, valsede, bearbeidet til flak eller malte (unntatt ris) 1104.30 kg S

15.61.33.51 Blandinger av müslitype 1904.20.10 kg S

15.61.33.53 Andre tilberedte næringsmidler tilberedt ved oppusting eller risting 
av korn eller kornprodukter

1904 [.10 +.20.9] kg S

15.61.33.55 Korn, forkokt eller tilberedt på annen måte (unntatt mais) 1904 [.30 +.90] kg S

15.61.40.30 Halv- eller helslipt ris, også polert eller glasert 1006.30 kg S

15.61.40.50 Bruddris (herunder beriket («enriched») ris, forvellet («parboiled») 
ris)

1006.40 kg S

15.61.50.10 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, av mais 2302.10 kg S

15.61.50.30 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, av ris 2302.40 (.02 +.08) kg S

15.61.50.50 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, av hvete 2302.30 kg S

15.61.50.90 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, av korn 
(unntatt mais, ris, hvete og belgfrukter)

2302 [.40(.10 +.90) +.50] kg S

NACE 15.62: Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter

15.62.10.30 Rå maisolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1515.21 kg S

15.62.10.50 Maisolje, unntatt rå, og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1515.29 kg S

15.62.21.10 Glukose og glukosesirup (unntatt med smaks- eller fargetilsetning) 1702 [.30 +.40] kg S

15.62.21.20 Kjemisk ren glukose i fast form, fruktose og fruktosesirup, med 
tørrinnhold over 50 % fruktose, isoglukose, unntatt med smaks- 
eller fargetilsetning

1702 [.50 +.60 +.90.30] kg S

15.62.21.30 Maltodekstrin og maltodekstrinsirup (unntatt med smaks- eller 
fargetilsetning)

1702.90.50 kg S

15.62.21.40 Karamell, sukkerbasert 1702.90.71 kg S

15.62.21.50 Karamell, stivelsesbasert 1702.90 (.75 +.79) kg S

15.62.21.90 Kjemisk ren maltose, kunstig honning 1702.90 (.10 +.60 +.80 
+.99)

kg S

15.62.22.11 Hvetestivelse 1108.11 kg S

15.62.22.13 Maisstivelse 1108.12 kg S
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15.62.22.15 Potetstivelse 1108.13 kg S

15.62.22.19 Stivelse (unntatt hvete-, mais- og potetstivelse) 1108 [.14 +.19] kg S

15.62.22.30 Inulin 1108.20 kg S

15.62.22.50 Gluten av hvete, også tørket (unntatt hvetegluten til bruk som lim 
eller i tekstilindustrien)

1109 kg S

15.62.22.70 Dekstriner og annen modifisert stivelse (herunder forestret/foretret, 
løselig stivelse, pregelatiniserellestivelse, dialdehydstivelse, 
stivelse behandlet med formaldehyd/epiklorhydrin)

3505.10 kg S

15.62.23.00 Tapioka og tapiokaerstatninger framstilt av stivelse, i form av flak, 
gryn, perler eller lignende

1903 kg S

15.62.30.00 Reststoffer fra stivelsesframstilling og lignende reststoffer 2303.10 kg S

NACE 15.71: Produksjon av fôr til husdyrhold

15.71.10.10

z

Premiks av den type som benyttes til fôr 2309.90 [.3 +.4 +.5 +.70 
+.95 +.99]a

kg S

15.71.10.33

z

Tilberedt fôr til husdyrhold (unntatt premiks): svin 2309.90 [.10aa +.20aa 
+.3ba +.4ba +.5ba +.70ba 
+.91aa +.95ba +.99ba]

kg S

15.71.10.35

z

Tilberedt fôr til husdyrhold (unntatt premiks): storfe 2309.90 [.10ab +.20ab 
+.3bb +.4bb +.5bb 
+.70bb +.91ab +.95bb 
+.99bb]

kg S

15.71.10.37

z

Tilberedt fôr til husdyrhold (unntatt premiks): fjørfe 2309.90 [.10ac +.20ac 
+.3bc +.4bc +.5bc +.70bc 
+.91ac +.95bc +.99bc]

kg S

15.71.10.39

z

Tilberedt fôr til husdyrhold (unntatt premiks), ikke nevnt ellers 2309.90 [.10ad +.20ad 
+.3bd +.4bd +.5bd 
+.70bd +.91ad +.95bd 
+.99bd]

kg S

NACE 15.72: Produksjon av fôr til kjæledyr

15.72.10.30 Hunde- og kattemat, i pakninger for detaljsalg 2309.10 kg S

15.72.10.60

z

Tilberedt fôr til kjæledyr (unntatt til hunder og katter, i pakninger 
for detaljsalg)

2309.90 [.10b +.20b +.3c 
+.4c +.5c +.70c +.91b 
+.95c +.99c]

kg S

NACE 15.81: Produksjon av brød og ferske konditorvarer

15.81.11.00 Ferske brød (unntatt med tilsetning av honning, egg, ost eller frukt) 
som i tørrvekt inneholder høyst 5 vektprosent sukker og høyst 5 
vektprosent fett

1905.90.30 kg S
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15.81.12.00 Bakverk tilsatt søtningsstoff, ikke nevnt ellers 1905.90.60 kg S

NACE 15.82: Produksjon av kavringer og kjeks og konserverte konditorvarer

15.82.11.30 Knekkebrød 1905.10 kg S

15.82.11.50 Kavringer, ristet brød og lignende produkter, herunder griljermel 1905.40 kg S

15.82.12.30 Honningkake («gingerbread») og lignende 1905.20 kg S

15.82.12.53 Søte kjeks og småkaker, helt eller delvis belagt eller overtrukket 
med sjokolade eller kakaopreparater

1905 [.31.1 +.32.1] kg S

15.82.12.55 Søte kjeks og småkaker (unntatt helt eller delvis belagt eller 
overtrukket med sjokolade eller andre sjokoladepreparater)

1905.31 (.30 +.9) kg S

15.82.12.59 Vafler og vaffelkjeks, herunder salte (unntatt helt eller delvis belagt 
eller overtrukket med sjokolade eller andre sjokoladepreparater)

1905.32.9 kg S

15.82.13.10 Usyret brød («matzos») 1905.90.10 kg S

15.82.13.20 Alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater, 
rispapir og lignende av mel eller stivelse

1905.90.20 kg S

15.82.13.30 Vafler og vaffelkjeks med vanninnhold over 10 vektprosent (unntatt 
iskjeks og andre lignende varer)

1905.32.05 kg S

15.82.13.40 Kjeks (unntatt helt eller delvis belagt eller overtrukket med 
sjokolade eller andre preparater som inneholder kakao, søte kjeks, 
vafler og vaffelkjeks)

1905.90.45 kg S

15.82.13.50 Ekstruderte eller ekspanderte varer, krydrede eller saltede 1905.90.55 kg S

15.82.13.90 Bakervarer ikke tilsatt søtningsstoff, herunder crêpes, pannekaker, 
quiche, pizza (unntatt sandwich, knekkebrød, vafler, vaffelkjeks, 
kavringer, ristede, krydrede eller saltede ekstruderte eller 
ekspanderte varer)

1905.90.90 kg S

NACE 15.83: Produksjon av sukker

15.83.11.00 Rått rør- og betesukker, i fast form, uten tilsetning av smaks- eller 
fargestoffer

1701.1 kg S

15.83.12.30 Hvitt sukker, laget av rør- eller betesukker, i fast form 1701.99.10 kg S

15.83.12.90 Annet raffinert rør- og betesukker i fast form, unntatt hvitt sukker 1701.99.90 kg S

15.83.13.30 Rør- og betesukker, med tilsetning av smaks- eller fargestoffer, i 
fast form

1701.91 kg S

15.83.13.50 Lønnesukker og lønnesirup, uten tilsetning av smaks- eller 
fargestoffer

1702.20 kg S

15.83.14.30 Melasse av rørsukker 1703.10 kg S
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15.83.14.50 Melasse (unntatt av rørsukker) 1703.90 kg S

15.83.20.00 Betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerframstilling 2303.20 kg S

NACE 15.84: Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer

15.84.11.00 Kakaomasse, uten tilsetning av sukker eller annet søtningsstoff) 1803 kg S

15.84.12.00 Kakaosmør, -fett og -olje 1804 kg S

15.84.13.00 Kakaopulver, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 1805 kg S

15.84.14.00 Kakaopulver, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 1806.10 kg S

15.84.21.33 Sjokolade i pakninger over 2 kg, med innhold av kakaosmør over 
31 vektprosent

1806.20.10 kg S

15.84.21.35 Sjokolade i pakninger over 2 kg, som inneholder minst 25 
vektprosent, men under 31 vektprosent kakaosmør

1806.20.30 kg S

15.84.21.37 Sjokolade i pakninger over 2 kg, med innhold av kakaosmør over 
18 vektprosent

1806.20.50 kg S

15.84.21.50 «Chocolate milk crumb» i pakninger over 2 kg som inneholder 18 
vektprosent eller mer kakaosmør

1806.20.70 kg S

15.84.21.70 Sjokoladeglasur i pakninger over 2 kg som inneholder 18 
vektprosent eller mer kakaosmør

1806.20.80 kg S

15.84.21.90 Andre tilberedte kakaoholdige produkter som inneholder 18 
vektprosent eller mer kakaosmør (unntatt sjokoladeglasur og 
«chocolate milk crumb», i pakninger over 2 kg)

1806.20.95 kg S

15.84.22.33 Sjokolade med fyll, i blokker, plater eller stenger (herunder fylt 
med krem, likør eller fruktmasse) (unntatt sjokoladekjeks)

1806.31 kg S

15.84.22.35 Sjokolade uten fyll, med korn, frukt eller nøtter, i blokker, plater 
eller stenger (unntatt fylte sjokoladekjeks)

1806.32.10 kg S

15.84.22.39 Sjokolade ellers, uten fyll, i blokker, plater eller stenger 1806.32.90 kg S

15.84.22.43 Sjokolade, også med fyll med innhold av alkohol (unntatt i blokker, 
plater eller stenger)

1806.90.11 kg S

15.84.22.45 Sjokolade, også med fyll, unntatt med innhold av alkohol (unntatt i 
blokker, plater eller stenger)

1806.90.19 kg S

15.84.22.53 Sjokoladevarer ellers, med fyll (unntatt i blokker, plater eller 
stenger, sjokoladekjeks, sjokoladekonfekt)

1806.90.31 kg S

15.84.22.55 Sjokoladevarer ellers, uten fyll (unntatt i blokker, plater eller 
stenger, sjokoladekjeks, sjokoladekonfekt)

1806.90.39 kg S
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15.84.22.60 Sukkervarer og sukkervareerstatninger på basis av annet 
søtningsstoff enn sukker, med innhold av kakao (herunder 
sjokoladenougat) (unntatt hvit sjokolade)

1806.90.50 kg S

15.84.22.70 Smørepålegg med innhold av kakao 1806.90.60 kg S

15.84.22.80 Varer med innhold av kakao til framstilling av drikkevarer 1806.90.70 kg S

15.84.22.90 Næringsmidler med innhold av kakao ikke nevnt ellers 1806.90.90 kg S

15.84.23.10 Tyggegummi 1704.10 kg S

15.84.23.20 Lakriskaker, -blokker, -stenger og -pastiller som innholder over 10 
vektprosent sakkarose, uten tilsetting av andre stoffer

1704.90.10 kg S

15.84.23.30 Hvit sjokolade 1704.90.30 kg S

15.84.23.53 Masser (herunder marsipan, sukkermasse, nougat og mandelmasse), 
i pakninger med nettovekt minst 1 kg

1704.90.51 kg S

15.84.23.55 Halspastiller og lignende som hovedsakelig består av sukker 
og smakstilsetninger (unntatt pastiller eller drops med 
smakstilsetninger som har medisinske egenskaper)

1704.90.55 kg S

15.84.23.63 Varer overtrukket med sukker (drasjerte), (herunder brente 
mandler)

1704.90.61 kg S

15.84.23.65 Fruktgele, fruktmasse og lignende i form av sukkertøy (unntatt 
tyggegummi)

1704.90.65 kg S

15.84.23.73 Kokte søtsaker 1704.90.71 kg S

15.84.23.75 Toffee, karamell og lignende søtsaker 1704.90.75 kg S

15.84.23.83 Tabletter og andre sukkervarer framstilt ved pressing eller støping, 
uten innhold av kakao

1704.90.81 kg S

15.84.23.90 Sukkervarer ikke nevnt ellers 1704.90.99 kg S

15.84.24.00 Frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, kandiserte, glaserte 
eller lignende med sukker (unntatt varer konservert med sukker og 
lagt i sirup, tørket frukt)

2006 kg S

NACE 15.85: Produksjon av pastavarer

15.85.11.30 Ukokt pasta med innhold av egg, ikke fylt eller tilberedt på annen 
måte

1902.11 kg S

15.85.11.50 Ukokt pasta uten innhold av egg, ikke fylt eller tilberedt på annen 
måte

1902.19 kg S

15.85.12.33 Fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte 1902.20 kg S

15.85.12.35 Tørket, fersk og fryst pasta og pastaprodukter (herunder ferdige 
måltider), unntatt ukokt pasta, fylt pasta

1902.30 kg S
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15.85.12.50 Couscous, kokt eller tilberedt på annen måte (herunder tilberedt 
med kjøtt, grønnsaker og andre ingredienser som et ferdig 
couscous-måltid)

1902.40 kg S

NACE 15.86: Bearbeiding av te og kaffe

15.86.11.30 Ubrent, koffeinfri kaffe 0901.12 kg S

15.86.11.50 Brent, koffeinholdig kaffe 0901.21 kg S

15.86.11.70 Brent, koffeinfri kaffe 0901.22 kg S

15.86.12.10 Kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold 0901.90.90 kg S

15.86.12.30 Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe i fast form (herunder 
pulverkaffe)

2101.11.11 kg S

15.86.12.50 Ekstrakter, essenser, konsentrater og varer av kaffe i flytende form, 
preparater laget på basis av ekstrakter, essenser eller konsentrater 
av kaffe, eller på basis av kaffe

2101 [.11.19 +.12(.92 
+.98)]

kg S

15.86.12.70 Brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger, samt 
ekstrakter, essenser og konsentrater derav

2101.30 kg S

15.86.13.00 Te i pakninger med nettovekt høyst 3 kg 0902 [.10 +.30] kg S

15.86.14.00 Ekstrakter, essenser, konsentrater og framstilte varer av te eller 
mate

2101.20 kg S

NACE 15.87: Produksjon av smakstilsetningsstoffer og krydderier

15.87.11.30 Eddik og eddikerstatninger framstilt av vin 2209.00.1 l S

15.87.11.90 Eddik og eddikerstatninger (unntatt framstilt av vin) 2209.00.9 l S

15.87.12.10 Soyasaus 2103.10 kg S

15.87.12.30 Tomatketchup og annen tomatsaus 2103.20 kg S

15.87.12.53 Sennepsmel 2103.30.10 kg S

15.87.12.55 Tilberedt sennep 2103.30.90 kg S

15.87.12.70 Sauser og preparater for framstilling av sauser, tilberedte 
smaksstoffer (unntatt soya- og tomatsauser, sennepsmel og 
tilberedt sennep)

2103.90 kg S

NACE 15.88: Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat

15.88.10.10 Homogeniserte næringsmidler av kjøtt, flesk, slakteavfall eller blod 
(unntatt pølser og lignende matvarer, tilberedte næringsmidler på 
basis av slike varer)

1602.10 kg S
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15.88.10.30 Homogeniserte grønnsaker, tilberedt eller konservert på annen 
måte enn med eddik eller eddiksyre (ikke fryste)

2005.10 kg S

15.88.10.50 Homogenisert syltetøy, fruktgeleer, marmelade m.m. 2007.10 kg S

15.88.10.60 Homogeniserte sammensatte næringsmidler for barnemat eller 
diettformål, i pakninger for detaljsalg på høyst 250 g

2104.20 kg S

15.88.10.70 Tilberedte næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for 
detaljsalg (unntatt homogeniserte sammensatte næringsmidler)

1901.10 kg S

NACE 15.89: Produksjon av næringsmidler ellers

15.89.11.00 Supper og buljonger, samt preparater for framstilling av disse 2104.10 kg S

15.89.12.30 Eggprodukter, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, fryste 
eller konservert på annen måte (unntatt albumin, med skall)

0408 kg S

15.89.12.50 Eggalbumin 3502.1 kg S

15.89.13.33 Tørrgjær, til baking 2102.10.31 kg S

15.89.13.35 Gjær til baking, aktiv, unntatt tørrgjær 2102.10.39 kg S

15.89.13.39 Annen aktiv gjær, ikke til baking 2102.10 (.10 +.90) kg S

15.89.13.50 Inaktiv gjær, andre døde, encellede mikroorganismer 2102.20 kg S

15.89.13.70 Tilberedt bakepulver 2102.30 kg S

15.89.14.31 Maltekstrakt 1901.90.1 kg S

15.89.14.39 Tilberedte næringsmidler av mel, stivelse m.m. 1901.90.9 kg S

15.89.14.91 Proteinkonsentrater og sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer 2106.10 + 2106.90 (.30 
+.5)

kg S

15.89.14.99 Ostefondy og andre tilberedte næringsmidler, ikke nevnt ellers 2106.90 (.10 +.20 +.9) kg S

NACE 15.91: Produksjon av destillerte alkoholholdige drikkevarer

15.91.10.20 Brennevin framstilt ved destillasjon av druevin eller druemesk 
(ikke medregnet alkoholavgift)

2208.20 l alc 100 % S

15.91.10.30 Whisky (ikke medregnet alkoholavgift) 2208.30 l alc 100 % S

15.91.10.40 Rom og annet brennevin framstilt ved destillasjon av fermenterte 
sukkerrørprodukter (ikke medregnet alkoholavgift)

2208.40 l alc 100 % S
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15.91.10.50 Gin og genever (ikke medregnet alkoholavgift) 2208.50 l alc 100 % S

15.91.10.63 Vodka med alkoholstyrke på høyst 45,4 volumprosent (ikke 
medregnet alkoholavgift)

2208.60.1 l alc 100 % S

15.91.10.65 Brennevin framstilt av frukt (unntatt likører, gin, genever, druevin 
eller druemesk (ikke medregnet alkoholavgift)

2208.90 (.33 +.38 +.45 
+.48 +.71)

l alc 100 % S

15.91.10.70 Ren alkohol (ikke medregnet alkoholavgift) 2208.90.9 l alc 100 % S

15.91.10.80 Brennevin, likør og andre spritholdige drikkevarer (unntatt 
brennevin destillert fra druevin, druemesk eller frukt/whisky, rom, 
taffia, gin og genever, brennevin destillert fra frukt)

2208 [.60.9 +.70 +.90(.1 
+.41 +.5 +.69 +.75 +.77 
+.78)]

l alc 100 % S

NACE 15.92: Produksjon av etylalkohol av gjærede råvarer

15.92.11.00 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 volumprosent 
(ikke medregnet alkoholavgift)

2207.10 l S

15.92.12.00 Etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke 2207.20 l S

NACE 15.93: Produksjon av vin

15.93.11.30 Champagne (ikke medregnet alkoholavgift) 2204.10.11 l S

15.93.11.93 Musserende druevin, med alkoholinnhold på minst 8,5 
volumprosent (unntatt champagne, unntatt alkoholavgift)

2204.10.19 l S

15.93.11.95 Musserende druevin, med alkoholinnhold under 8,5 volumprosent 
(unntatt alkoholavgift)

2204.10 (.91 +.99) l S

15.93.12.11 Kvalitetshvitvin fra bestemte dyrkningsområder 2204 [.21(.1 +.2 +.3 +.81 
+.82) +.29(.11 +.12 +.13 
+.17 +.18 +.77 +.78)]

l S

15.93.12.13 Hvitvin (unntatt kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder) 2204 [.21(.79 +.84) 
+.29(.6 +.83)]

l S

15.93.12.15 Vin og druemost hvor gjæringen er avbrutt ved tilsetning av 
alkohol, trykksatt med CO2 i løsning minst 1 bar under 3, ved 20 
°C (unntatt musserende vin)

2204 [.21.10 +.29.10] l S

15.93.12.17 Kvalitetsvin/druemost fra bestemte dyrkningsområder hvor 
gjæringen er avbrutt ved tilsetning av alkohol, kvalitetsvin fra 
bestemte dyrkningsområder, med alkoholinnhold på minst 15 %, 
unntatt hvitvin og musserende vin

2204 [.21(.4 +.6 +.71 
+.74 +.76 +.77 +.78 
+.83) +.29(.4 +.58 +.82)]

l S

15.93.12.19 Vin og druemost hvor gjæringen er avbrutt ved tilsetning av 
alkohol, med alkoholinnhold på minst 15 % (unntatt hvitvin og 
musserende vin fra bestemte dyrkningsområder)

2204 [.21(.80 +.85) 
+.29(.71 +.72 +.75 +.84)]

l S

15.93.12.30 Portvin, madeira, sherry, tokayer og andre viner med alkoholinnhold 
over 15 volumprosent

2204 [.21(.87 +.88 +.89 
+.9) +.29(.87 +.88 +.89 
+.9)]

l S

15.93.12.53 Druemost i gjæring samt druemost hvor gjæringen er avbrutt 
(unntatt gjennom tilsetting av alkohol, unntatt alkoholavgift)

2204.30.10 l S
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15.93.12.59 Druemost (unntatt i gjæring eller hvor gjæringen er avbrutt, 
ugjæret, unntatt alkoholavgift)

2204.30.9 l S

NACE 15.94: Produksjon av sider og annen fruktvin

15.94.10.00 Gjærede drikkevarer og blandinger av slike, herunder blandinger 
med alkoholfrie drikkevarer, sider og mjød, unntatt maltøl, druevin 
smakssatt med planter eller aromatiske stoffer)

2206 l S

NACE 15.95: Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer

15.95.10.00 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt smaksstoffer (unntatt 
alkoholavgift)

2205 l S

NACE 15.96: Produksjon av øl

15.96.10.00 Øl framstilt av malt, unntatt øl uten alkohol, øl som inneholder 
høyst 0,5 volumprosent alkohol, alkoholavgift)

2203 l S

15.96.20.00 Drank og andre restprodukter fra øl- eller alkoholframstilling 
(unntatt alkoholavgift)

2303.30 kg S

NACE 15.97: Produksjon av malt

15.97.10.30 Malt, ikke røstet (unntatt alkoholavgift) 1107.10 kg S

15.97.10.50 Røstet malt (unntatt alkoholavgift, videre bearbeidede produkter, 
røstet malt brukt som kaffeerstatning)

1107.20 kg S

NACE 15.98: Produksjon av mineralvann og leskedrikker

15.98.11.30 Mineralvann og karbonisert vann, ikke sukret 2201.10 l S

15.98.11.50 Vann, is og snø, ikke sukret eller aromatisert (unntatt mineralvann 
og karbonisert vann)

2201.90 l
@

S

15.98.12.30 Vann, herunder mineralvann og vann tilsatt kullsyre, sukker eller 
andre søtningsmidler eller smaksstoffer

2202.10 l S

15.98.12.50 Alkoholfrie drikkevarer som ikke inneholder melkefett (unntatt 
søtet eller usøtet mineralvann og vann tilsatt kullsyre eller 
smaksstoffer)

2202.90.10 l S

15.98.12.70 Alkoholfrie drikkevarer som inneholder melkefett 2202.90.9 l S

NACE 16.00: Produksjon av tobakksvarer

16.00.11.30 Sigarer, cerutter og sigarilloer med innhold av tobakk eller 
blandinger av tobakk og tobakkserstatninger (unntatt tobakksavgift)

2402.10 p/st
@

S

16.00.11.50 Sigaretter med innhold av tobakk eller blandinger av tobakk og 
tobakkserstatninger (unntatt tobakksavgift)

2402.20 p/st
@

S
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16.00.11.70 Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter med innhold av 
tobakkserstatninger (unntatt tobakksavgift)

2402.90 kg S

16.00.12.30 Røyketobakk (unntatt tobakksavgift) 2403.10 kg S

16.00.12.90 Tobakksvarer, unntatt røyketobakk, homogenisert eller rekonstituert 
tobakk, tobakkserstatninger og tobakksessenser

2403.9 kg S

NACE 17.10: Produksjon av garn og tråd

17.10.10.00 Ullfett og fettstoffer utvunnet derav, herunder lanolin 1505 kg T

17.10.20.11 Råsilke (ikke tvunnet) 5002 kg T

17.10.20.21 Avfettet ull, ikke kardet, kjemmet eller karbonisert 5101.2 kg T

17.10.20.23 Karbonisert ull, ikke kardet eller kjemmet 5101.30 kg T

17.10.20.25 Noils (kamavfall) av ull eller fine dyrehår 5103.10 kg T

17.10.20.27 Ull og fine eller grove dyrehår, kardet eller kjemmet (herunder 
kjemmet ull i fragmenter)

5105 kg T

17.10.20.30 Bomull, kardet eller kjemmet 5203 kg T

17.10.20.40 Lin, bearbeidet men ikke spunnet, samt stry og avfall 5301 [.2 +.30] kg T

17.10.20.50 Vegetabilske bastfibrer (unntatt av lin) bearbeidet, men ikke 
spunnet

5302.90 + 5303.90 + 
5305

kg T

17.10.30.30 Syntetiske stapelfibrer, kardet, kjemmet eller bearbeidet på annen 
måte for spinning

5506 kg T

17.10.30.50 Kunstige stapelfibrer, kardet, kjemmet eller bearbeidet på annet 
måte for spinning

5507 kg T

17.10.41.50 Garn av silke, unntatt spunnet av silkeavfall, ikke i pakninger for 
detaljsalg

5004 kg T

17.10.41.90 Garn spunnet av silkeavfall, ikke i pakninger for detaljsalg 5005 kg T

17.10.42.30 Garn av ull eller fine dyrehår, ikke i pakninger for detaljsalg 5106 + 5108.10 kg T

17.10.42.50 Garn av kjemmet ull eller fine dyrehår, ikke i pakninger for 
detaljsalg

5107 + 5108.20 kg T

17.10.43.32
z

Bomullsgarn av ukjemmede fibrer, ikke i pakninger for detaljsalg, 
til vevde produkter (unntatt gulvtepper)

5205 [.1 +.3]a + 5206 
[.1 +.3]a

kg T
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17.10.43.33
z

Bomullsgarn av ukjemmede fibrer, ikke i pakninger for detaljsalg, 
til strikkede produkter

5205 [.1 +.3]b + 5206 
[.1 +.3]b

kg T

17.10.43.35
z

Bomullsgarn av ukjemmede fibrer, ikke i pakninger for detaljsalg, 
ikke nevnt ellers (herunder gulvtepper)

5205 [.1 +.3]c + 5206 
[.1 +.3]c

kg T

17.10.43.52
z

Bomullsgarn av ukjemmede fibrer, ikke i pakninger for detaljsalg, 
til vevde produkter (unntatt gulvtepper)

5205 [.2 +.4]a + 5206 
[.2 +.4]a

kg T

17.10.43.53
z

Bomullsgarn av kjemmede fibrer, ikke i pakninger for detaljsalg, 
til strikkede produkter

5205 [.2 +.4]b + 5206 
[.2 +.4]b

kg T

17.10.43.55
z

Bomullsgarn av kjemmede fibrer, ikke i pakninger for detaljsalg, 
ikke nevnt ellers (herunder gulvtepper)

5205 [.2 +.4]c + 5206 
[.2 +.4]c

kg T

17.10.44.00 Lingarn, ikke i pakninger for detaljsalg 5306 [.10(.10 +.30 +.50) 
+.20.10]

kg T

17.10.45.10 Garn av silke og garn spunnet av silkeavfall, i pakninger for 
detaljsalg, «wormgut»

5006 kg T

17.10.45.30 Garn av ull eller fine dyrehår, i pakninger for detaljsalg 5109 kg T

17.10.45.53 Sytråd av bomull, i pakninger for detaljsalg 5204.1 kg T

17.10.45.55 Sytråd av bomull, i pakninger for detaljsalg 5204.20 kg T

17.10.45.57 Bomullsgarn (unntatt sytråd), i detaljopplegging 5207 kg T

17.10.45.70 Lingarn, i pakninger for detaljsalg 5306 [.10.90 +.20.90] kg T

17.10.46.00 Garn av vegetabilske fibrer (unntatt av lin), papirgarn 5307 + 5308 kg T

17.10.51.30 Flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av syntetisk tråd, ikke i 
pakninger for detaljsalg

5402.6 kg T

17.10.51.50 Flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av kunstige filamenter, ikke 
i pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd)

5403.4 kg T

17.10.52.30 Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent syntetiske fibrer, 
ikke i pakninger for detaljsalg

5509 [.1 +.2 +.3 +.4] kg T

17.10.52.50 Garn av stapelfibrer av polyester (unntatt sytråd), blandet med 
kunstige fibrer, ikke i pakninger for detaljsalg

5509.51 kg T

17.10.52.70 Garn av syntetiske stapelfibrer (unntatt sytråd), blandet med 
bomull, ikke i pakninger for detaljsalg

5509 [.53 +.62 +.92] kg T
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17.10.52.90 Annet garn (unntatt sytråd) av syntetiske stapelfibrer, ikke nevnt 
ellers, ikke i pakninger for detaljsalg

5509 [.59 +.69 +.99] kg T

17.10.53.30
z

Garn med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibrer, blandet med 
ull eller fine dyrehår, kardet, ikke i pakninger for detaljsalg

5509 [.52 +.61 +.91]a kg T

17.10.53.50
z

Garn med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibrer, blandet med 
ull eller fine dyrehår, kjemmet, ikke i pakninger for detaljsalg

5509 [.52 +.61 +.91]b kg T

17.10.54.00 Garn av kunstige stapelfibrer, ikke i pakninger for detaljsalg 5510 kg T

17.10.55.13 Sytråd av syntetiske eller kunstige filamenter, i detaljopplegging 5401 [.10.1 +.20.10] kg T

17.10.55.15 Sytråd av syntetiske eller kunstige filamenter, i detaljopplegging 5401 [.10.90 +.20.90] kg T

17.10.55.30 Garn av syntetiske eller kunstige filamenter (unntatt sytråd), i 
detaljopplegging

5406 kg T

17.10.55.53 Sytråd av syntetiske eller kunstige stapelfibrer, ikke i pakninger for 
detaljsalg

5508 [.10.10 +.20.10] kg T

17.10.55.55 Sytråd av syntetiske eller kunstige stapelfibrer, ikke i pakninger for 
detaljsalg

5508 [.10.90 +.20.90] kg T

17.10.55.70 Garn (unntatt sytråd) av syntetiske eller kunstige stapelfibrer i 
detaljopplegging

5511 kg T

NACE 17.20: Veving av tekstiler

17.20.10.10 Vevnader av silke eller silkeavfall 5007 m2 S

17.20.10.20 Vevnader av kardet ull eller kardede fine dyrehår 5111 m2 T

17.20.10.30 Vevnader av kjemmet ull eller kjemmede fine dyrehår, vevnader 
av grove dyrehår

5112 + 5113 m2 T

17.20.10.40 Vevnader med innhold av minst 85 vektprosent tekstillin 5309.1 m2 T

17.20.10.70 Vevnader av jute eller andre tekstilfibrer av bast (unntatt lin, ekte 
hamp, rami)

5310 m2 T

17.20.10.80 Vevnader med innhold av minst 85 vektprosent tekstillin 5309.2 m2 T

17.20.10.90 Vevnader av andre vegetabilske tekstilfibrer (unntatt lin, jute og 
andre tekstilfibrer av bast) og papirgarn

5311 m2 T
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17.20.20.14
z

Vevnader av bomull, med vekt over 200 g per m², unntatt vevnader 
av garn i forskjellige farger, til bekledning

5208 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 
5210 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 
5212.1a - 5208 [.11.10 
+.21.10]a - 5212.14a

m2 T

17.20.20.17
z

Vevnader av bomull, med vekt høyst 200 g per m², unntatt til 
bandasjer og lignende og vevnader av garn i forskjellige farger, til 
lintøy eller boligtekstiler

5208 [.1 +.2 +.3 +.5]b + 
5210 [.1 +.2 +.3 +.5]b + 
5212.1b - 5208 [.11.10 
+.21.10]b - 5212.14b

m2 T

17.20.20.19
z

Vevnader av bomull, med vekt høyst 200 g per m² (unntatt til 
bandasjer og lignende og vevnader av garn i forskjellige farger), til 
teknisk og industrielt bruk

5208 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 
5210 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 
5212.1c - 5208 [.11.10 
+.21.10]c - 5212.14c

m2 T

17.20.20.20 Vevnader av bomull (gas), med vekt høyst 100 g per m2, til 
bandasjer og lignende

5208 [.11.10 +.21.10] m2 S

17.20.20.31
z

Vevnader av bomull, av garn i forskjellige farger, med vekt høyst 
200 g per m², til skjorter, bluser

5208.4a + 5210.4a + 
5212.14a

m2 T

17.20.20.42
z

Vevnader av bomull, med vekt over 200 g per m², unntatt vevnader 
av garn i forskjellige farger, til bekledning

5209 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 
5211 [.1 +.20 +.3 +.5]
a + 5212 [.21 +.22 +.23 
+.25]a

m2 T

17.20.20.44
z

Vevnader av bomull, med vekt over 200 g per m², unntatt til 
bandasjer og lignende og vevnader av garn i forskjellige farger, til 
lintøy eller boligtekstiler

5209 [.1 +.2 +.3 +.5]b 
+ 5211 [.1 +.20 +.3 +.5]
b + 5212 [.21 +.22 +.23 
+.25]b

m2 T

17.20.20.49
z

Vevnader av bomull, med vekt over 200 g per m², unntatt vevnader 
av garn i forskjellige farger, til teknisk og industrielt bruk

5209 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 
5211 [.1 +.20 +.3 +.5]
c + 5212 [.21 +.22 +.23 
+.25]c

m2 T

17.20.20.60 Denim, vevnad av bomull med vekt over 200 g per m² (herunder 
denim av andre farger enn blå)

5209.42 + 5211.42 m2 S

17.20.20.72
z

Vevnader av bomull, av garn i forskjellige farger, til annen 
bekledning

5208.4b + 5209 [.41 
+.43 +.49]a + 5210.4b + 
5211 [.41 +.43 +.49]a + 
5212.14b + 5212.24a

m2 T

17.20.20.74
z

Vevnader av bomull, av garn i forskjellige farger, til husholdnings- 
eller boligtekstiler

5208.4c + 5209 [.41 
+.43 +.49]b + 5210.4c + 
5211 [.41 +.43 +.49]b + 
5212.14c + 5212.24b

m2 T

17.20.20.79
z

Vevnader av bomull, av garn i forskjellige farger, til teknisk og 
industrielt bruk

5208.4d + 5209 [.41 
+.43 +.49]c + 5210.4d + 
5211 [.41 +.43 +.49]c + 
5212.14d + 5212.24c

m2 T

17.20.31.30 Vevnader av syntetisk eller kunstig filamentgarn, høystyrkegarn 
eller av strimler eller lignende (herunder nylon, andre polyamider, 
polyester, viskoserayon)

5407 [.10 +.20 +.30] + 
5408.10

m2 S
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17.20.31.50 Vevnader av syntetiske filamenter (unntatt de som er framstilt av 
høystyrkegarn eller strimler og lignende)

5407 [.4 +.5 +.6 +.7 +.8 
+.9]

m2 T

17.20.31.70 Vevnader av kunstige filamenter (unntatt de som er framstilt av 
høystyrkegarn)

5408 [.2 +.3] m2 T

17.20.32.10 Vevnader av kunstige stapelfibrer som inneholder minst 85 
vektprosent syntetiske stapelfibrer

5512 m2 T

17.20.32.20 Vevnader av syntetiske stapelfibrer som inneholder høyst 85 
vektprosent slike fibrer, blandet med bomull (unntatt stoffer av 
garn i forskjellige farger)

5513 [.1 +.2 +.4] + 5514 
[.1 +.2 +.4]

m2 T

17.20.32.30 Vevnader av syntetiske stapelfibrer som inneholder høyst 85 
vektprosent slike fibrer, blandet med bomull, av garn i forskjellige 
farger

5513.3 + 5514.30 m2 T

17.20.32.40 Vevnader av syntetiske stapelfibrer, blandet med ull eller fine 
dyrehår, kardet

5515 [.13.1 +.22.1] m2 T

17.20.32.50 Vevnader av syntetiske stapelfibrer, blandet med ull eller fine 
dyrehår, kjemmet

5515 [.13.9 +.22.9] m2 T

17.20.32.90 Andre vevnader av syntetiske stapelfibrer, blandede, unntatt med 
ull, fine dyrehår eller bomull

5515 [.11 +.12 +.19 +.21 
+.29 +.91 +.99]

m2 T

17.20.33.30 Vevnader av kunstige stapelfibrer, unntatt av garn med forskjellige 
farger

5516 [.11 +.12 +.14 +.21 
+.22 +.24 +.31 +.32 +.34 
+.41 +.42 +.44 +.91 +.92 
+.94]

m2 T

17.20.33.50 Vevnader av kunstige stapelfibrer, av garn med forskjellige farger 5516 [.13 +.23 +.33 +.43 
+.93]

m2 S

17.20.40.10 Fløyel-, plysj- og chenillevevnader (unntatt frottévevnader og 
vevde bånd)

5801 m2 S

17.20.40.33 Håndklefrotté og lignende vevnader, av bomull 5802.1 m2 T

17.20.40.35 Håndklefrotté og lignende vevnader (unntatt av bomull) 5802.20 m2 T

17.20.40.50 Tuftede tekstilstoffer (unntatt tuftede gulvtepper) 5802.30 m2 S

17.20.40.70 Slyngevevnader (unntatt vevde bånd) 5803 m2 S

17.20.40.90 Vevnader (herunder vevde bånd av glassfiber) 7019 [.40 +.5] kg S
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NACE 17.30: Etterbehandling av tekstiler

17.30.10.10 Farging av fibrer — — I

17.30.10.21 Farging av silkegarn — — I

17.30.10.22 Farging av ullgarn og fine eller grove dyrehår — — I

17.30.10.23 Farging av bomullsgarn (unntatt sytråd) — — I

17.30.10.24 Farging av lingarn, garn av vegetabilske fibrer eller bastfibrer — — I

17.30.10.25 Farging av garn av syntetiske filamenter (unntatt sytråd) — — I

17.30.10.26 Farging av garn av kunstige filamenter (unntatt sytråd) — — I

17.30.10.27 Farging av garn av syntetiske stapelfibrer (unntatt sytråd) — — I

17.30.10.28 Farging av garn av kunstige stapelfibrer (unntatt sytråd) — — I

17.30.21.10 Bleking av vevnader av silke — — I

17.30.21.20 Bleking av vevnader av ull og fine eller grove dyrehår — — I

17.30.21.30 Bleking av vevnader av bomull med innhold av minst 85 
vektprosent bomull

— — I

17.30.21.40 Bleking av vevnader av lin, vegetabilske fibrer eller bastfibrer — — I

17.30.21.50 Bleking av vevnader av syntetiske filamenter og av stapelfibrer — — I

17.30.21.60 Bleking av vevnader av kunstige filamenter og av stapelfibrer — — I

17.30.21.70 Bleking av vevnader av fløyel-, plysj- og chenille (unntatt 
frottévevnader og vevde bånd)

— — I

17.30.21.80 Bleking av håndklefrotté og lignende vevnader (unntatt tuftede 
tekstilstoffer)

— — I

17.30.21.90 Bleking av stoff av trikotasje — — I

17.30.22.10 Farging av vevnader av silke — — I
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17.30.22.20 Farging av vevnader av ull og fine og grove dyrehår — — I

17.30.22.30 Farging av vevnader av bomull som inneholder minst 85 
vektprosent bomull

— — I

17.30.22.40 Farging av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfibrer og bastfibrer — — I

17.30.22.50 Farging av vevnader av garn av syntetiske filamenter og av 
stapelfibrer

— — I

17.30.22.60 Farging av vevnader av garn av kunstige filamenter og av 
stapelfibrer

— — I

17.30.22.70 Farging av vevnader av fløyel, plysj og chenille (unntatt 
frottévevnader og vevde bånd)

— — I

17.30.22.80 Farging av håndklefrotté og lignende frottévevnader (unntatt 
tuftede tekstilstoffer)

— — I

17.30.22.90 Farging av stoff av trikotasje og fiberduk («nonwovens») — — I

17.30.30.10 Trykking av vevnader av silke — — I

17.30.30.20 Trykking av vevnader av ull eller fine eller grove dyrehår — — I

17.30.30.30 Trykking av vevnader av bomull som inneholder minst 85 
vektprosent bomull

— — I

17.30.30.40 Trykking av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfibrer og bastfibrer — — I

17.30.30.50 Trykking av vevnader av garn av syntetiske filamenter og 
stapelfibrer

— — I

17.30.30.60 Trykking av vevnader av garn av kunstige filamenter og stapelfibrer — — I

17.30.30.70 Trykking av vevnader av fløyel, plysj og chenille (unntatt 
frottévevnader og vevde bånd)

— — I

17.30.30.80 Trykking av håndklefrotté og lignende frottévevnader (unntatt 
tuftede tekstilstoffer)

— — I

17.30.30.90 Trykking av stoff av trikotasje og fiberduk («nonwovens») — — I

17.30.40.10 Annen ferdiggjøring av vevnader av silke (unntatt bleking, farging 
eller trykking)

— — I

17.30.40.20 Annen ferdiggjøring av vevnader av ull eller fine eller grove 
dyrehår (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — I
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17.30.40.30 Annen ferdiggjøring av vevnader av bomull som inneholder minst 
85 vektprosent bomull (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — I

17.30.40.40 Annen ferdiggjøring av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfibrer 
og bastfibrer (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — I

17.30.40.50 Annen ferdiggjøring av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfibrer 
og bastfibrer (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — I

17.30.40.60 Annen ferdiggjøring av vevnader av garn av kunstige filamenter og 
stapelfibrer, unntatt bleking, farging eller trykking

— — I

17.30.40.70 Annen ferdiggjøring av vevnader av fløyel, plysj og chenille 
(unntatt frottévevnader og vevde bånd) (unntatt bleking, farging 
eller trykking)

— — I

17.30.40.80 Annen ferdiggjøring av håndklefrotté og lignende frottévevnader 
(unntatt tuftede tekstilstoffer) (unntatt bleking, farging eller 
trykking)

— — I

17.30.40.90 Annen ferdiggjøring av stoff av trikotasje og fiberduk 
(«nonwovens») (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — I

17.30.40.95 Ferdiggjøring av bekledning — — I

NACE 17.40: Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær

17.40.11.30 Tepper og pledd (unntatt med elektrisk oppvarming), av ull eller 
dyrehår

6301.20 p/st S

17.40.11.50 Tepper og pledd (unntatt med elektrisk oppvarming), av syntetiske 
fibrer

6301.40 p/st S

17.40.11.90 Tepper og pledd (unntatt med elektrisk oppvarming), av andre 
tekstilstoffer

6301 [.30 +.90] p/st S

17.40.12.30 Sengetøy av trikotasje 6302.10 kg S

17.40.12.53 Sengetøy av bomull, unntatt trikotasje 6302 [.21 +.31] kg S

17.40.12.55 Sengetøy av lin eller rami (unntatt trikotasje) 6302 [.29.10 +.39.20] kg S

17.40.12.59 Sengetøy, vevd, unntatt av bomull, lin eller rami 6302 [.22.90 +.29.90 
+.32.90 +.39.90]

kg S

17.40.12.70 Sengetøy av fiberduk («‘nonwovens») (unntatt trikotasje) 6302 [.22.10 +.32.10] kg S
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17.40.13.30 Dekketøy av trikotasje 6302.40 kg S

17.40.13.53 Dekketøy av bomull (unntatt trikotasje) 6302.51 kg S

17.40.13.55 Dekketøy av lin (unntatt trikotasje) 6302.59.10 kg S

17.40.13.59 Dekketøy, vevd, av tekstilstoffer (unntatt av bomull, lin og fiberduk) 6302 [.53.90 +.59.90] kg S

17.40.13.70 Dekketøy, fiberduk («nonwovens») av syntetiske eller kunstige 
fibrer

6302.53.10 kg S

17.40.14.30 Toalett- og kjøkkenhåndklær, vaskekluter og lignende av 
håndklefrotté av vevnader av bomull

6302.60 kg S

17.40.14.50 Toalett- og kjøkkenhåndklær, vaskekluter og lignende av 
tekstilstoffer (unntatt av bomullsfrotté og fiberduk)

6302 [.91 +.93.90 +.99] kg S

17.40.14.70 Toalett- og kjøkkenhåndklær, vaskekluter og lignende av fiberduk 
(«nonwovens») av syntetiske og kunstige fibrer

6302.93.10 kg S

17.40.15.30 Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengeforheng av trikotasje 6303.1 m2 S

17.40.15.50 Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengeforheng, vevd 6303 [.91 +.92.90 
+.99.90]

m2 S

17.40.15.70 Gardiner, rullegardiner, gardinkapper, sengeforheng, av fiberduk 
(«nonwovens»)

6303 [.92.10 +.99.10] m2 S

17.40.16.30 Tapisserier av typen Gobeliner, Flandern og lignende, håndvevde 
eller broderte

5805 — S

17.40.16.53 Sengetepper (unntatt av ederdun) 6304.1 p/st S

17.40.16.59 Andre utstyrsvarer, boligtekstiler, trekk til bilseter, ikke nevnt 
ellers (unntatt tepper, pledd, sengetøy, dekketøy, toalett- og 
kjøkkenhåndklær, gardiner, rullegardiner, sengeforheng og 
sengetepper)

6304.9 — S

17.40.16.70 Sett som består av vevnader og garn, også med tilbehør, til 
framstilling av tepper, tapisserier, duker og lignende, i pakninger 
for detaljsalg

6308 — S

17.40.21.30 Sekker og poser, til emballasje, av bomull 6305.20 kg S

17.40.21.50 Sekker og poser, til emballasje, trikotasje, av strimler av polyetylen 
eller polypropylen

6305 [.32.11 +.33.10] kg S
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17.40.21.73 Sekker og poser, til emballasje, (unntatt trikotasje), av strimler av 
polyetylen og polypropylen, med vekt høyst 120 g per m²

6305 [.32.81 +.33.91] kg S

17.40.21.75 Sekker og poser, til emballasje, ikke trikotasje, av strimler av 
polyetylen og polypropylen, med vekt over 120 g per m²

6305 [.32.89 +.33.99] kg S

17.40.21.90 Sekker og poser, til emballasje, av tekstilstoffer (unntatt av bomull 
og strimler av polyetylen og polypropylen)

6305 [.10 +.32.90 +.39 
+.90]

kg S

17.40.22.10 Presenninger og markiser, av tekstilstoff 6306.1 kg S

17.40.22.30 Telt av tekstilstoff 6306.2 kg S

17.40.22.50 Seil av tekstilstoff 6306.30 kg S

17.40.22.70 Luftmadrasser og annet campingutstyr av tekstilstoff (unntatt 
markiser, telt, soveposer)

6306 [.40 +.9] kg S

17.40.23.00 Fallskjermer, herunder styrbare, «rotochutes», deler og tilbehør 8804 kg S

17.40.24.30 Soveposer 9404.30 p/st S

17.40.24.93 Sengeutstyr (unntatt madrasser og soveposer), fylt med fjær eller 
dun

9404.90.10 p/st

@

S

17.40.24.99 Sengeutstyr (unntatt madrasser og soveposer, unntatt fylt med fjær 
eller dun)

9404.90.90 p/st

@

S

17.40.25.53 Gulvkluter, oppvaskkluter, støvkluter og lignende (av trikotasje 
eller fiberduk)

6307.10.30 kg S

17.40.25.57 Gulvkluter, oppvaskkluter, støvkluter og lignende (unntatt 
trikotasje eller fiberduk)

6307.10.90 kg S

17.40.25.90 Gulvkluter, oppvaskkluter, støvkluter og lignende, av trikotasje, 
redningsvester, livbelter og andre ferdigvarer

6307 [.10.10 +.20 +.90] kg S

17.40.90.00 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilstoffer, knyttede, ferdige 
eller som metervare

— — I

NACE 17.51: Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer

17.51.11.00 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilstoffer, knyttede, ferdige 
eller som metervare

5701 m2 S
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17.51.12.00 Gulvtepper og annet gulvbelegg av filt av tekstilmaterialer ikke 
tuftet eller flokket, ferdige eller som metervare

5702 m2 S

17.51.13.00 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilstoffer, ferdige eller som 
metervare

5703 m2 S

17.51.14.30 Gulvtepper og annet gulvbelegg av filt av tekstilmaterialer ikke 
tuftet eller flokket, ferdige eller som metervare

5704 m2 S

17.51.14.90 Andre gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilstoffer, ferdige 
eller som metervare

5705 m2 S

NACE 17.52: Produksjon av tauverk og nett

17.52.11.33 Hyssing, snorer, liner og tau (unntatt selvbindergarn), av jute, sisal, 
fibrer fra agave og lignende, abaca og andre harde bladfibrer med 
lengdevekt over 100 000 desitex

5607 [.29.10 +.90.20] kg S

17.52.11.35 Hyssing, snorer, liner og tau (unntatt selvbindergarn), av sisal eller 
agavefibrer, med lengdevekt høyst 100 000 desitex (10 g/m)

5607.29.90 kg S

17.52.11.53 Selvbindergarn og lignende garn, av sisal eller agavefibrer 5607.21 kg S

17.52.11.55 Selvbindergarn og lignende garn av polyetylen eller polypropylen 5607.41 kg S

17.52.11.60 Hyssing, snorer, liner og tau ellers, av syntetiske fibrer som 
polyetylen, polypropylen, nylon eller andre polyamider eller 
av polyester med lengdevekt over 50 000 desitex (unntatt 
selvbindergarn)

5607 [.49.1 +.50(.1 
+.90)]

kg S

17.52.11.70 Hyssing, snorer, liner og tau av polyetylen- eller polypropylenfibrer 
eller andre syntetiske fibrer, med lengdevekt høyst 50 000 desitex 
(5 g/m) (unntatt selvbindergarn)

5607 [.49.90 +.50.30] kg S

17.52.11.90 Hyssing, snorer og annet tauverk av andre tekstilfibrer (unntatt 
jute og andre bastfibrer, sisal, abaca eller andre harde bladfibrer, 
syntetiske fibrer)

5607.90.90 kg S

17.52.12.33 Ferdige fiskenett framstilt av hyssing, snorer, liner eller tau av 
syntetiske eller kunstige materialer (unntatt fiskehåver)

5608.11 (.11 +.91) kg S

17.52.12.35 Ferdige fiskenett framstilt av garn av syntetiske eller kunstige 
materialer, unntatt fiskehåver

5608.11 (.19 +.99) kg S

17.52.12.53 Ferdige nett framstilt av hyssing, snorer, liner eller tau av nylon 
eller andre polyamider (unntatt heklet nett i lengder, hårnett, 
sportsnett og fiskenett)

5608.19.11 kg S
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17.52.12.55 Ferdige nett framstilt av nylon eller andre polyamider (unntatt 
heklet nett i lengder, hårnett, sportsnett og fiskenett, hyssing, 
snorer, liner eller tau)

5608.19.19 kg S

17.52.12.59 Andre knyttede nettstoffer, framstilt av andre tekstilstoffer 5608 [.19(.30 +.90) +.90] kg S

17.52.12.80 Varer framstilt av hyssing, snører, liner eller tau ikke nevnt ellers 5609 kg S

17.52.90.00 Reparasjon av nett og tauverk — — I

NACE 17.53: Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær

17.53.10.10 Fiberduk, ikke overtrukket eller belagt, vekt høyst 25 g per m², 
herunder artikler laget av fiberduk (unntatt klær)

5603 [.11.90 +.91.90] kg S

17.53.10.20 Fiberduk, ikke overtrukket eller belagt, vekt over 25 g per m² med 
høyst 70 g/m2, herunder artikler laget av fiberduk (unntatt klær)

5603 [.12.90 +.92.90] kg S

17.53.10.30 Fiberduk, ikke overtrukket eller belagt, vekt over 70 g per m² med 
høyst 150 g/m2, herunder artikler laget av fiberduk (unntatt klær)

5603 [.13.90 +.93.90] kg S

17.53.10.50 Fiberduk, ikke overtrukket eller belagt, vekt over 150 g per m², 
herunder artikler laget av fiberduk (unntatt klær)

5603 [.14.90 +.94.90] kg S

17.53.10.70 Fiberduk, overtrukket eller belagt, herunder artikler laget av 
fiberduk (unntatt klær)

5603 [.11.10 +.12.10 
+.13.10 +.14.10 +.91.10 
+.92.10 +.93.10 +.94.10]

kg S

NACE 17.54: Produksjon av næringsmidler ellers

17.54.11.30 Vevde bånd, samt bånd som består av sammenklebede, parallellagte 
varptråder, unntatt etiketter, merker og lignende

5806 — S

17.54.11.50 Etiketter, merker og lignende varer av tekstilstoffer (unntatt 
brodert)

5807 — S

17.54.11.70 Flettede bånd og possementmakerarbeid som metervare, uten 
broderi, (unntatt trikotasje), dusker, pomponger og lignende varer

5808 — S

17.54.12.30 Tyll og andre nettstoffer (unntatt vevde stoffer og trikotasje) 5804.10 — S

17.54.12.50 Blonder og kniplinger som metervare, maskinframstilt 5804.2 — S

17.54.12.70 Blonder og kniplinger som metervare, framstilt for hånd 5804.30 — S
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17.54.13.30 Broderier (uten synlig bunn), som metervare, bånd eller motiver 5810.10 — S

17.54.13.50 Broderier av bomull, som metervare, bånd eller motiver 5810.91 — S

17.54.13.70 Broderier av tekstilstoffer (unntatt av bomull), som metervare, 
bånd eller motiver

5810 [.92 +.99] — S

17.54.20.00 Filt, også impregnert, overtrukket, belagt eller laminert 5602 kg S

17.54.31.40 Sanitetsbind og tamponger, bleier og bleieunderlag for spedbarn og 
lignende sanitærartikler av cellulosevatt

5601.10 kg S

17.54.31.60 Vatt og andre varer av vatt 5601 [.2 +.30] kg S

17.54.32.00 Tråd og snorer av gummi overtrukket med tekstilstoff, tekstilgarn 
samt strimler, impregnert, overtrukket, belagt med gummi eller 
plast

5604 kg S

17.54.33.00 Metallisert garn, også omspunnet, framstilt av monofilamenter, i 
forbindelse med metall i form av tråd

5605 kg S

17.54.34.00 Vevnader av metalltråd og vevnader av metallisert garn, som 
brukes til klær, møbelstoff og lignende

5809 kg S

17.54.35.00 Omspunnet garn samt strimler av monofilamenter med synlig 
bredde høyst 5 mm, chenillegarn, «chainettegarn»

5606 kg S

17.54.36.00 Kordvev for dekk av høystyrkegarn av nylon eller andre 
polyamider, polyestere eller viskoserayon

5902 m2 S

17.54.37.00 Tekstilstoff, overtrukket, belagt eller impregnert, ikke nevnt ellers 5901 + 5903 + 5907 m2 S

17.54.38.30 Slanger og lignende varer av tekstilstoff, også med fôring, armering 
eller tilbehør

5909 kg S

17.54.38.50 Veker, gassglødenett, drivreimer og transportbånd og lignende 
varer av tekstilstoff til teknisk bruk

5908 + 5910 + 5911 [.10 
+.20 +.40 +.90]

kg S

17.54.38.70 Tekstilstoff og filt til bruk i papirmaskiner og lignende maskiner 5911.3 kg S

17.54.39.00 Tekstilprodukter som metervare, bestående av ett eller flere lag 
tekstilstoff, vattert (unntatt broderier)

5811 m2 S
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NACE 17.60: Produksjon av stoffer av trikotasje

17.60.11.30 Stoffer med lang luv 6001.10 kg T

17.60.11.50 Stoffer med uoppskåret luv 6001.2 kg T

17.60.11.70 Stoffer av trikotasje (unntatt med lang luv eller uoppskåret luv) 6001.9 kg T

17.60.12.00 Stoffer av trikotasje ikke nevnt ellers (unntatt med luv) 6002 + 6003 + 6004 + 
6005 + 6006

kg T

NACE 17.71: Produksjon av strømpevarer

17.71.10.33 Strømpebukser, av syntetiske tekstilfibrer, av garn med under 67 
desitex, trikotasje

6115.21 p/st S

17.71.10.35 Strømpebukser, av syntetiske tekstilfibrer, av garn med minst 67 
desitex, trikotasje

6115.22 p/st S

17.71.10.37 Strømpebukser (unntatt av syntetiske fibrer, trikotasje) 6115.29 p/st S

17.71.10.50 Strømper og knestrømper for damer, av garn under 67 desitex, 
trikotasje

6115.30 pa S

17.71.10.90 Strømper, knestrømper, sokker og lignende av trikotasje, ikke 
nevnt ellers

6115 [.10 +.9] pa S

NACE 17.72: Produksjon av gensere, jakker og vester av trikotasje

17.72.10.31 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende av 
trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for herrer (unntatt gensere, 
jumpere og pullovere med minst 50 vektprosent ull, med vekt minst 
600 g per plagg)

6110 [.11.30 +.12.10 
+.19.10]

p/st S

17.72.10.32 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende av 
trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for damer eller jenter (unntatt 
gensere, jumpere og pullovere med minst 50 vektprosent ull, med 
vekt minst 600 g per plagg)

6110 [.11.90 +.12.90 
+.19.90]

p/st S

17.72.10.33 Gensere, jumpere, pullovere med minst 50 vektprosent ull, med 
vekt minst 600 g per plagg

6110.11.10 p/st S

17.72.10.53 Pologensere (tynne) og lignende, trikotasje, av bomull 6110.20.10 p/st S

17.72.10.55 Pologensere (tynne) og lignende, trikotasje, av syntetiske eller 
kunstige tekstilfibrer

6110.30.10 p/st S

17.72.10.61 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende, 
trikotasje, av bomull, for herrer eller gutter (unntatt tynne 
pologensere og lignende)

6110.20.91 p/st S
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17.72.10.62 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende, 
trikotasje, av bomull, for damer eller jenter (unntatt tynne 
pologensere og lignende)

6110.20.99 p/st S

17.72.10.71 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende, 
trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for herrer eller 
gutter (unntatt tynne pologensere og lignende)

6110.30.91 p/st S

17.72.10.72 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende, 
trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for damer eller 
jenter (unntatt tynne pologensere og lignende)

6110.30.99 p/st S

17.72.10.90 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende, 
trikotasje (unntatt av ull eller fine dyrehår, bomull, syntetiske eller 
kunstige fibrer)

6110.90 p/st S

NACE 18.10: Produksjon av klær av lær

18.10.10.00 Klær av lær eller kunstlær, unntatt hansker og votter (herunder 
frakker og ytterfrakker) (unntatt tilbehør til klær, hodeplagg, fottøy)

4203.10 p/st

@

S

NACE 18.21: Produksjon av arbeidstøy

18.21.11.20 Arbeids- og beskyttelsesklær, ensembler, av bomull eller kunstige 
og syntetiske tekstilfibrer, for herrer eller gutter

6203 [.22.10 +.23.10 
+.29.11]

p/st S

18.21.11.30 Jakker eller blazere av bomull eller kunstige og syntetiske 
tekstilfibrer, for herrer eller gutter

6203 [.32.10 +.33.10 
+.39.11]

p/st S

18.21.12.40 Arbeids- og beskyttelsesklær, bukser og knebukser av vevnader av 
syntetiske eller kunstige fibrer, for herrer eller gutter

6203 [.42.11 +.43.11 
+.49.11]

p/st S

18.21.12.50 Arbeids- og beskyttelsesklær, bukser med frontstykke og seler, av 
vevnader av bomull eller syntetiske og kunstige fibrer, for herrer 
eller gutter

6203 [.42.51 +.43.31 
+.49.31]

p/st S

18.21.21.20 Arbeids- og beskyttelsesklær, ensembler, av vevnader av bomull 
eller kunstige og syntetiske fibrer, for damer eller jenter

6204 [.22.10 +.23.10 
+.29.11]

p/st S

18.21.21.30 Arbeids- og beskyttelsesklær, jakker og blazere av vevnader av 
bomull eller kunstige og syntetiske fibrer, for damer eller jenter

6204 [.32.10 +.33.10 
+.39.11]

p/st S

18.21.22.40 Arbeids- og beskyttelsesklær, bukser og knebukser, av vevnader 
av bomull eller syntetiske og kunstige fibrer, for damer eller jenter

6204 [.62.11 +.63.11 
+.69.11]

p/st S

18.21.22.50 Arbeids- og beskyttelsesklær, bukser med frontstykke og seler, av 
vevnader av bomull eller syntetiske og kunstige fibrer, for damer 
eller jenter

6204 [.62.51 +.63.31 
+.69.31]

p/st S

18.21.30.13 Arbeids- og beskyttelsesklær ellers, av bomull, syntetiske eller 
kunstige fibrer, for herrer eller gutter

6211 [.32.10 +.33.10] p/st

@

S
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18.21.30.23 Arbeids- og beskyttelsesklær ellers, av bomull, syntetiske eller 
kunstige fibrer, for damer eller jenter

6211 [.42.10 +.43.10] p/st

@

S

NACE 18.22: Produksjon av annet yttertøy

18.22.11.10 Ytterjakker, kjørefrakker, kapper og lignende varer av trikotasje, 
for herrer eller gutter (unntatt jakker og blazere, anorakker og 
vindjakker)

6101 [.20.10 +.30.10 
+.90.20]

p/st S

18.22.11.20 Anorakker, skijakker, vindjakker og lignende varer av trikotasje, 
for herrer eller gutter (unntatt jakker og blazere)

6101 [.20.90 +.30.90 
+.90.80]

p/st S

18.22.12.30 Jakker og blazere av trikotasje, for herrer eller gutter 6103.3 p/st S

18.22.12.60 Dresser og ensembler av trikotasje, for herrer eller gutter 6103 [.10 +.2] p/st S

18.22.12.70 Bukser og knebukser, shorts, bukser med frontstykke og seler, av 
trikotasje, for herrer eller gutter

6103.4 p/st S

18.22.13.10 Ytterfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper og lignende varer av 
trikotasje, for damer eller jenter (unntatt jakker og blazere)

6102 [.10.10 +.20.10 
+.30.10 +.90.10]

p/st S

18.22.13.20 Anorakker, herunder skijakker, vindjakker og lignende varer av 
trikotasje, for damer eller jenter (unntatt jakker og blazere)

6102 [.10.90 +.20.90 
+.30.90 +.90.90]

p/st S

18.22.14.30 Jakker og blazere av trikotasje, for damer eller jenter 6104.3 p/st S

18.22.14.60 Drakter og ensembler av trikotasje, for damer eller jenter 6104 [.1 +.2] p/st S

18.22.14.70 Kjoler av trikotasje, for damer eller jenter 6104.4 p/st S

18.22.14.80 Skjørt og bukseskjørt av trikotasje, for damer eller jenter 6104.5 p/st S

18.22.14.90 Bukser og knebukser, shorts, bukser med frontstykke og seler, av 
trikotasje, for damer eller jenter

6104.6 p/st S

18.22.21.10 Regnfrakker for herrer eller gutter 6201 [.12.10 +.13.10] p/st S

18.22.21.20 Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper og lignende for herrer eller gutter 6201 [.11 +.12.90 
+.13.90 +.19]

p/st S

18.22.21.30 Anorakker, skijakker, vindjakker og lignende varer, for herrer 
eller gutter (unntatt jakker og blazere av trikotasje, impregnert, 
overtrukket, belagt eller laminert)

6201.9 p/st S

18.22.22.10 Dresser for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6203.1 p/st S
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18.22.22.20 Ensembler for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6203 [.22.80 +.23.80 
+.29(.18 +.30 +.90)]

p/st S

18.22.23.00 Jakker og blazere for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6203 [.31 + 32.90 
+.33.90 +.39(.19 +.90)]

p/st S

18.22.24.42 Bukser og knebukser av denim, for herrer og gutter (unntatt 
arbeids- og beskyttelsesklær)

6203.42.31 p/st S

18.22.24.44 Bukser, knebukser og shorts av vevnader av ull eller fine dyrehår, for 
herrer eller gutter (unntatt trikotasje, arbeids- og beskyttelsesklær)

6203.41 (.10 +.90) p/st S

18.22.24.45 Bukser og knebukser av vevnader av kunstige og syntetiske 
tekstilfibrer, for herrer eller gutter (unntatt trikotasje, arbeids- og 
beskyttelsesklær)

6203 [.43.19 +.49.19] p/st S

18.22.24.48 Bukser og knebukser av bomullsvevnader, for herrer eller gutter 
(unntatt denim og trikotasje)

6203.42 (.33 +.35) p/st S

18.22.24.49 Bukser, knebukser, shorts, bukser med frontstykke og seler av 
vevnader av tekstilstoffer, for herrer eller gutter (unntatt av ull, 
bomull, kunstige og syntetiske tekstilfibrer, trikotasje)

6203.49.90 p/st S

18.22.24.55 Bukser med frontstykke og seler, for herrer eller gutter (unntatt 
trikotasje, arbeids- og beskyttelsesklær)

6203 [.41.30 +.42.59 
+.43.39 +.49.39]

p/st S

18.22.24.60 Shorts av vevnader av bomullsvevnader eller kunstige og syntetiske 
tekstilfibrer, for herrer eller gutter (unntatt trikotasje)

6203 [.42.90 +.43.90 
+.49.50]

p/st S

18.22.31.10 Regnfrakker for damer eller jenter 6202 [.12.10 +.13.10] p/st S

18.22.31.20 Ytterfrakker og lignende varer for damer eller jenter 6202 [.11 +.12.90 
+.13.90 +.19]

p/st S

18.22.31.30 Anorakker, skijakker, vindjakker og lignende varer, for damer 
eller jenter (unntatt jakker og blazere av trikotasje, impregnert, 
overtrukket, belagt eller laminert)

6202.9 p/st S

18.22.32.10 Drakter for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6204.1 p/st S

18.22.32.20 Ensembler for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6204 [.21 +.22.80 
+.23.80 +.29(.18 +.90)]

p/st S

18.22.33.30 Jakker og blazere for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6204 [.31 +.32.90 
+.33.90 +.39(.19 +.90)]

p/st S

18.22.34.70 Kjoler for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6204.4 p/st S
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18.22.34.80 Skjørt og bukseskjørt for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6204.5 p/st S

18.22.35.42 Bukser og knebukser, av denim, for damer og jenter (unntatt 
arbeids- og beskyttelsesklær)

6204.62.31 p/st S

18.22.35.48 Bukser og knebukser, av bomull, for damer og jenter (unntatt 
arbeids- og beskyttelsesklær av denim)

6204.62 (.33 +.39) p/st S

18.22.35.49 Bukser og knebukser for damer eller jenter, av ull eller fine dyrehår, 
kunstige og syntetiske tekstilfibrer (unntatt trikotasje og arbeids- 
og beskyttelsesklær)

6204 [.61.10 +.63.18 
+.69.18]

p/st S

18.22.35.51 Bukser med frontstykke og seler av bomullsvevnader, for damer 
eller jenter (unntatt trikotasje, arbeids- og beskyttelsesklær)

6204.62.59 p/st S

18.22.35.61 Shorts av bomullsvevnader, for damer eller jenter (unntatt 
trikotasje)

6204.62.90 p/st S

18.22.35.63 Bukser med frontstykke og seler av vevnader av tekstilstoffer, 
for damer eller jenter (unntatt av bomull, trikotasje, arbeids- og 
beskyttelsesklær) og shorts av ull eller fine dyrehår, for damer eller 
jenter (unntatt trikotasje)

6204 [.61.85 +.63.39 
+.69.39]

p/st S

18.22.35.65 Shorts av vevnader av kunstige og syntetiske tekstilfibrer, for 
damer eller jenter (unntatt trikotasje)

6204 [.63.90 +.69.50] p/st S

18.22.35.69 Bukser, bukser med frontstykke og seler av tekstiler, for damer og 
jenter (unntatt bomull, ull eller fine dyrehår, kunstige og syntetiske 
tekstilfibrer, trikotasje)

6204.69.90 p/st S

NACE 18.23: Produksjon av undertøy og innertøy

18.23.11.10 Skjorter og undertrøyer av trikotasje, for herrer eller gutter 6105 p/st S

18.23.12.20 Underbukser og truser av trikotasje, for herrer eller gutter (herunder 
boksershorts)

6107.1 p/st S

18.23.12.30 Nattskjorter og pyjamaser av trikotasje, for herrer eller gutter 6107.2 p/st S

18.23.12.40 Badekåper, slåbroker og lignende av trikotasje, for herrer eller 
gutter

6107.9 p/st S

18.23.13.10 Bluser, skjorter og skjortebluser av trikotasje, for damer eller jenter 6106 p/st S

18.23.14.20 Underbukser og truser av trikotasje, for damer eller jenter (herunder 
boksershorts)

6108.2 p/st S
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18.23.14.30 Nattkjoler og pyjamaser av trikotasje, for damer eller jenter 6108.3 p/st S

18.23.14.40 Neglisjeer, badekåper, morgenkåper og lignende varer av trikotasje, 
for damer eller jenter

6108.9 p/st S

18.23.14.50 Underkjoler og underskjørt av trikotasje, for damer eller jenter 6108.1 p/st S

18.23.21.00 Skjorter for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6205 p/st S

18.23.22.20 Underbukser og truser for herrer eller gutter (herunder boksershorts) 
(unntatt trikotasje)

6207.1 p/st S

18.23.22.30 Nattskjorter og pyjamaser for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6207.2 p/st S

18.23.22.40 Singleter, undertrøyer, badekåper, slåbroker og lignende varer for 
herrer eller gutter (unntatt trikotasje)

6207.9 p/st

@

S

18.23.23.00 Bluser, skjorter og skjortebluser for damer eller jenter (unntatt 
trikotasje)

6206 p/st S

18.23.24.30 Nattkjoler og pyjamaser for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6208.2 p/st S

18.23.24.50 Underkjoler og underskjørt for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6208.1 p/st S

18.23.24.60 Singleter, undertrøyer, underbukser, truser, neglisjeer, badekåper, 
morgenkåper og lignende varer av bomullsvevnader, for damer 
eller jenter (unntatt trikotasje)

6208.91 p/st

@

S

18.23.24.80 Neglisjeer, badekåper, morgenkåper, singleter, undertrøyer, 
underbukser og truser (herunder boksershorts), for kvinner og 
jenter, av ikke-bomullsfibrer (unntatt trikotasje)

6208.92 p/st

@

S

18.23.24.89 Singleter, undertrøyer, underbukser, truser, neglisjeer, badekåper, 
morgenkåper og lignende varer av vevnader av tekstilfibrer (unntatt 
bomull, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, trikotasje), for damer 
eller jenter

6208.99 p/st

@

S

18.23.25.30 Brystholdere 6212.10 p/st S

18.23.25.50 Hofteholdere, pantyer og korsetter (herunder «bodies» med 
justerbare stropper)

6212 [.20 +.30] p/st S

18.23.25.70 Korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer 6212.90 — S

18.23.30.00 T-skjorter, singleter og undertrøyer, trikotasje 6109 p/st S
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NACE 18.24: Produksjon av klær og tilbehør ellers

18.24.11.00 Babyklær og tilbehør dertil, av trikotasje, herunder trøyer, 
lekedrakter, underbukser, strekkbukser, bleier, hansker, vanter eller 
votter, yttertøy (for barn med høyde høyst 86 cm)

6111 — S

18.24.12.10 Treningsdresser av trikotasje 6112.1 p/st S

18.24.12.30 Skidresser av trikotasje 6112.20 p/st

@

S

18.24.12.40 Badedrakter og badebukser av trikotasje, for herrer eller gutter 6112.3 p/st S

18.24.12.50 Badedrakter av trikotasje, for damer eller jenter 6112.4 p/st S

18.24.12.90 Andre klær av trikotasje (herunder «bodies» med lange ermer) 6114 kg S

18.24.13.00 Hansker, votter og vanter, av trikotasje 6116 pa S

18.24.14.30 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og lignende, av trikotasje 6117.10 p/st

@

S

18.24.14.80 Tilbehør og deler til klær, av trikotasje (unntatt hansker, vanter, 
sjal, skjerf og halstørklær, mantiljer og slør)

6117 [.80 +.90] — S

18.24.21.00 Babyklær og tilbehør dertil, ikke trikotasje (for barn med høyde 
høyst 86 cm), herunder undertrøyer, lekedrakter, underbukser, 
strekkbukser, bleier, votter, vanter og yttertøy

6209 — S

18.24.22.10 Andre klær for herrer eller gutter, ikke nevnt ellers, herunder vester, 
treningsdresser og joggedresser (unntatt skidresser av trikotasje)

6211[.32 (.31 +.4 +.90) 
+.33 (.31 +.4 +.90) +.39]

p/st

@

S

18.24.22.20 Andre klær for damer eller jenter, ikke nevnt ellers, herunder vester, 
treningsdresser og joggedresser (unntatt skidresser av trikotasje)

6211[.41 +.42 (.31 +.4 
+.90) +.43 (.31 +.4 +.90) 
+.49]

p/st

@

S

18.24.22.30 Skidresser (unntatt trikotasje) 6211.20 p/st S

18.24.22.40 Badedrakter og badebukser, for herrer eller gutter (unntatt 
trikotasje)

6211.11 p/st S

18.24.22.50 Badedrakter, for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6211.12 p/st S
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18.24.23.10 Lommetørklær 6213 p/st S

18.24.23.33 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og lignende (unntatt artikler 
av silke eller silkeavfall, trikotasje)

6214[.20 +.30 +.40 +.90] p/st S

18.24.23.38 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og lignende, av silke eller 
silkeavfall (unntatt trikotasje)

6214.10 p/st S

18.24.23.53 Slips, tversoversløyfer og lignende (unntatt artikler av silke eller 
silkeavfall, trikotasje)

6215[.20 +.90] p/st S

18.24.23.58 Slips, tversoversløyfer og lignende, av silke eller silkeavfall 
(unntatt trikotasje)

6215.10 p/st S

18.24.23.70 Votter, hansker eller vanter (unntatt trikotasje) 6216 pa S

18.24.23.93 Annet ferdig tilbehør til klær, av tekstilstoffer (unntatt sjal, skjerf 
og halstørklær, mantiljer og slør, slips, tversoversløyfer, votter, 
hansker eller vanter, trikotasje)

6217.10 — S

18.24.23.95 Deler av klær eller av tilbehør til klær, av tekstilstoffer (unntatt 
brystholdere, hofteholdere og korsetter, seler, strømpeholdere og 
strømpebånd, trikotasje)

6217.90 — S

18.24.31.73 Vernehansker for alle yrker, av lær eller kunstlær 4203.29.10 pa S

18.24.31.75 Hansker, vanter og votter av lær eller kunstlær (unntatt til sports- 
eller arbeidsbruk)

4203.29.9 pa S

18.24.31.80 Belter og bandolærer av lær eller kunstlær 4203.30 p/st

@

S

18.24.31.90 Tilbehør til klær, av lær eller kunstlær (unntatt hansker, vanter og 
votter, belter og bandolærer)

4203.40 — S

18.24.32.10 Klær framstilt av impregnert, overtrukket, belagt eller laminert 
stoff av trikotasje

6113 — S

18.24.32.33 Klær framstilt av filt (unntatt hatter) 6210.10.10 p/st

@

S

18.24.32.35 Klær framstilt av fiberduk («nonwovens») 6210.10.90 p/st

@

S
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18.24.32.53 Klær fra 6201.11 til 19, laget av stoff fra HS 5903, 5906 eller 5907 6210.20 p/st S

18.24.32.55 Klær fra 6202,11 til 19, laget av stoff fra HS 5903, 5906 eller 5907 6210.30 p/st S

18.24.32.73 Klær til herrer eller gutter, laget av stoff fra HS 5903, 5906 eller 
5907

6210.40 p/st

@

S

18.24.32.75 Klær til damer eller jenter, laget av stoff fra HS 5903, 5906 eller 
5907

6210.50 p/st

@

S

18.24.41.30 Hatteemner av filt (filtstumper), plane og sylindriske hatteemner av 
filt (herunder spaltede hatteemner) (unntatt formpresset eller med 
tildannet brem)

6501 p/st S

18.24.41.50 Hatteemner, flettede eller framstilt ved sammensetting av strimler 
av ethvert materiale (unntatt formpressede eller med tildannet 
brem, fôrede eller garnerte)

6502 p/st S

18.24.42.30 Hatter og andre hodeplagg, framstilt av filtstumper, plane eller 
sylindriske hatteemner av filt

6505.90.05 + 6506.99.10 p/st S

18.24.42.50 Hatter og andre hodeplagg, framstilt av flettede, eller ved 
sammensetting av strimler av ethvert materiale

6504 p/st S

18.24.42.70 Hatter og andre hodeplagg av trikotasje eller av blonder, kniplinger, 
filt eller tekstilmetervare (ikke strimler), hårnett av ethvert materiale

6505 [.10 +.90(.10 +.30 
+.80)]

p/st

@

S

18.24.43.30 Hatter og andre hodeplagg (unntatt av filt, flettet eller laget av 
materialer i stykker eller i strimler, trikotasje, av gummi, av plast, 
beskyttelseshodeplagg)

6506.99.90 p/st S

18.24.43.50 Svettereimer, fôr, trekk, underformer, hattestell, skygger og 
hakereimer, til hodeplagg

6507 — S

NACE 18.30: Beredning og farging av pelsskinn. Produksjon av pelsvarer

18.30.11.30 Garvede eller beredte, hele pelsskinn av kanin, hare og lam 4302.19(.35 +.75 +.80) p/st S

18.30.11.50 Garvede eller beredte pelsskinn (unntatt av kanin, hare og lam) 4302 [.11 +.19 (.10 +.20 
+.30 +.4 +.50 +.60 +.70 
+.95) +.20 +.30]

— S

18.30.12.30 Klær og tilbehør til klær av pelsskinn (unntatt hatter og hodeplagg) 4303.10 — S

18.30.12.90 Artikler av pelsskinn (unntatt klær, tilbehør til klær, hatter og 
hodeplagg)

4303.90 — S
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18.30.13.00 Kunstig pelsskinn og varer derav 4304 — S

NACE 19.10: Beredning av lær

19.10.11.00 Semsket (oljegarvet) lær, herunder kombinasjonssemsket lær 4114.10 m2

@

S

19.10.12.00 Lakklær og imitert lakklær, metallisert lær 4114.20 m2 T

19.10.21.00 Hele huder og skinn av lær av storfe, uten hår 4104 [.11 (.10 +.51) +.19 
(.10 +.51) +.41 (.1 +.51) 
+.49 (.1 +.51)] + 4107 
[.11.1 +.12 (.1 +.91) 
+.19.10]

kg T

19.10.22.00 Huder og skinn av lær av storfe, uten hår, ikke hele 4104 [.11.59 +.19.59 
+.41.59 +.49.59] + 4107 
[.91 +.92.10 +.99.10]

kg T

19.10.23.00 Huder og skinn av lær av dyr av hestefamilien, uten hår 4104 [.11.90 +.19.90 
+.41.90 +.49.90] + 4107 
[.11.90 +.12.99 +.19.90 
+.92.90 +.99.90]

kg T

19.10.31.30 Lær av sau eller lam, garvet eller ettergarvet, ikke videre beredt, 
også spaltet (unntatt semsket (oljegarvet) lær)

4105 kg T

19.10.31.50 Lær av sau eller lam, pergamentbehandlet eller beredt etter garving 
(unntatt semsket (oljegarvet) lær, lakklær og imitert lakklær, 
metallisert lær)

4112 m2 T

19.10.32.30 Lær av geiter eller kje, garvet eller ettergarvet, ikke videre beredt 
(unntatt semsket (oljegarvet) lær)

4106.2 kg T

19.10.32.50 Lær av geiter eller kje, pergamentbehandlet eller beredt etter 
garving (unntatt semsket (oljegarvet) lær, lakklær og imitert 
lakklær, metallisert lær)

4113.10 m2 T

19.10.33.30 Lær av svin, ikke videre beredt enn garvet 4106.3 kg T

19.10.33.50 Lær av svin, pergamentbehandlet eller beredt etter garving (unntatt 
semsket (oljegarvet) lær, lakklær og imitert lakklær, metallisert lær)

4113.20 m2 T

19.10.41.30 Lær av dyr, ikke videre beredt enn garvet (unntatt semsket 
(oljegarvet) lær, lakklær og imitert lakklær, metallisert lær, lær av 
storfe, hestedyr, sau eller lam, geit eller kje, svin)

4106 [.40 +.9] kg T

19.10.41.50 Lær av dyr, pergamentbehandlet eller beredt etter garving, unntatt 
semsket (oljegarvet) lær, lakklær og imitert lakklær, metallisert lær, 
lær av storfe, hestedyr, sau eller lam, geit eller kje, svin

4113 [.30 +.90] m2 T

19.10.42.00 Kunstlær på basis av lær eller lærfibrer, i plater, remser eller ruller 4115.10 m2

@

T

NACE 19.20: Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler

19.20.11.00 Salmakerarbeider for alle slags dyr, uansett materiale (herunder 
trekkreimer, halsbånd, kneputer, munnkurver, saltepper, saltasker, 
hundefrakker og lignende)

4201 — S
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19.20.12.10 Kofferter, toalettvesker, dokumentmapper, skoleransler og 
lignende, av lær, kunstlær, lakklær, plast, tekstilstoffer, aluminium 
eller andre materialer

4202.1 p/st

@

S

19.20.12.20 Håndvesker av lær, kunstlær, lakklær, plast, tekstilstoffer eller 
andre materialer (herunder uten håndtak)

4202.2 p/st S

19.20.12.30 Varer som vanligvis bæres i lommen eller i håndvesken 4202.3 — S

19.20.12.50 Futteraler og beholdere, ikke nevnt ellers 4202.9 — S

19.20.12.70 Reiseetuier til toalettbruk, for sying eller for rengjøring av sko eller 
klær (unntatt manikyrsett)

9605 p/st

@

S

19.20.13.00 Klokkereimer, bånd, armbånd og deler av slike (herunder av lær, 
kunstlær eller plast, unntatt av edelmetall, metall eller uedelt 
metall/belagt med edelmetall)

9113.90 p/st

@

S

19.20.14.30 Varer av lær eller kunstlær til bruk i maskiner, apparater eller 
mekaniske redskaper eller annen teknisk bruk

4205.00.1 kg S

19.20.14.50 Varer av lær eller kunstlær, ikke nevnt ellers 4205.00.90 — S

NACE 19.30: Produksjon av skotøy

19.30.11.00 Vanntett skotøy, med overdel av gummi eller plast (uten 
beskyttelseståkappe av metall)

6401.9 pa S

19.30.12.10 Sandaler, med yttersåle og overdel av gummi eller plast (herunder 
sandaler med reimer, flip flop-sandaler)

6402 [.20 +.99(.31 +.39)] pa S

19.30.12.31 Alminnelig fottøy, med overdel av gummi eller plast 6402 [.91.90 +.99(.10 
+.9)]

pa S

19.30.12.37 Tøfler og annet fottøy til innendørs bruk, med yttersåle av gummi 
eller plast og overdel av plast (herunder dansesko)

6402.99.50 pa S

19.30.13.51 Gatesko med overdel av lær, for herrer (herunder støvler og sko, 
unntatt vanntett fottøy, fottøy med beskyttelseståkappe av metall)

6403 [.51(.15 +.95) 
+.59.95 +.91(.16 +.96) 
+.99.96]

pa S

19.30.13.52 Gatesko med overdel av lær, for damer (herunder støvler og sko, 
unntatt vanntett fottøy, fottøy med beskyttelseståkappe av metall)

6403 [.51(.19 +.99) 
+.59.99 +.91(.13 +.18 
+.93 +.98) +.99(.93 
+.98)]

pa S

19.30.13.53 Gatesko med overdel av lær, for barn (herunder støvler og sko, 
unntatt vanntett fottøy, fottøy med beskyttelseståkappe av metall)

6403 [.51(.11 +.91) 
+.59.91 +.91(.11 +.91) 
+.99.91]

pa S

19.30.13.61 Sandaler med overdel av lær, for herrer (herunder sandaler med 
reimer, flip flop-sandaler)

6403 [.59.35 +.99.36] pa S

19.30.13.62 Sandaler med overdel av lær, for damer (herunder sandaler med 
reimer, flip flop-sandaler)

6403 [.59(.11 +.39) 
+.99(.11 +.33 +.38)]

pa S



Nr. 16/320 15.3.2012EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

19.30.13.63 Sandaler med overdel av lær, for barn (herunder sandaler med 
reimer, flip flop-sandaler)

6403 [.59.31 +.99.31] pa S

19.30.13.70 Tøfler og annet fottøy til innendørs bruk, med yttersåler av gummi, 
plast eller lær og overdel av lær (herunder dansesko)

6403 [.59.50 +.99.50] pa S

19.30.13.80 Fottøy med overdel av lær og yttersåle av tre eller kork eller annet 
materiale (unntatt yttersåle av gummi, plast eller lær)

6405.10 pa S

19.30.14.44 Tøfler og annet fottøy til innendørs bruk (herunder dansesko) 6404 [.19.10 +.20.10] + 
6405.20.91

pa S

19.30.14.45 Fottøy med yttersåle av gummi, plast eller lær og overdel av 
tekstilstoff (unntatt tøfler og annet fottøy til innendørs bruk, fottøy 
til sportsbruk)

6404 [.19.90 +.20.90] pa S

19.30.14.48 Fottøy med yttersåle av tre eller kork og overdel av tekstilstoff 6405.20.10 pa S

19.30.14.49 Fottøy med overdel av tekstilstoff (unntatt med yttersåle av tre, 
kork, gummi, plast eller lær, tøfler og annet fottøy til innendørs 
bruk)

6405.20.99 pa S

19.30.21.10 Skistøvler, også til langrenn, snowboardstøvler, med yttersåle og 
overdel av gummi eller plast

6402.12 pa S

19.30.21.50 Skistøvler, også til langrenn, snowboardstøvler, med overdel av lær 6403.12 pa S

19.30.22.40 Sportsfottøy med yttersåle av gummi eller plast, med overdel av 
tekstilstoff (herunder tennissko, basketballsko, gymnastikksko, 
treningssko og lignende)

6404.11 pa S

19.30.23.10 Sportsfottøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast (unntatt 
vanntett fottøy, skistøvler, også til langrenn, snowboardstøvler)

6402.19 pa S

19.30.23.50 Sportsfottøy med yttersåle av gummi, plast eller lær og overdel av 
lær (unntatt skistøvler, også til langrenn, snowboardstøvler)

6403.19 pa S

19.30.31.25 Vanntett fottøy med yttersåle og overdel av gummi, og med 
beskyttelseståkappe av metall

6401.10.10 pa S

19.30.31.35 Vanntett fottøy med yttersåle av gummi eller plast og overdel av 
plast, og med beskyttelseståkappe av metall

6401.10.90 pa S

19.30.31.40 Fottøy av gummi eller plast og med overdel av gummi eller plast, 
med innebygget beskyttelseståkappe av metall

6402 [.91.10 +.99.05] pa S

19.30.31.50 Fottøy med yttersåle av gummi, plast eller lær og overdel av lær, og 
med beskyttelseståkappe av metall

6403.40 pa S

19.30.32.55 Sandaler med yttersåle og overdel av lær, med lærstropper rundt 
vristen og stortåen (herunder indiske sandaler)

6403.20 pa S

19.30.32.57 Fottøy med såle av tre og overdel av lær (herunder tresko) (unntatt 
med innersåle eller med beskyttelseståkappe av metall)

6403 [.51.05 +.59.05 
+.91.05 +.99.05]

pa S

19.30.32.90 Fottøy (unntatt med overdel av lær, kunstlær eller tekstilstoff) 6405.90 pa S
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19.30.40.65 Overdeler og deler av overdeler til fottøy, av lær (unntatt stive hæl- 
og tåkapper)

6406.10.1 — S

19.30.40.69 Overdeler og deler av overdeler til fottøy (unntatt stive hæl- og 
tåkapper, av lær)

6406.10.90 — S

19.30.40.70 Yttersåler og hæler av gummi eller plast 6406.20 p/st

@

S

19.30.40.91 Deler til fottøy av tre (unntatt overdeler og stive hæl- og tåkapper) 6406.91 — S

19.30.40.99 Deler til fottøy (unntatt overdeler) av andre materialer 6406.99 — S

NACE 20.10: Saging, høvling og impregnering av tre

20.10.10.10 Jernbane- og sporveissviller av tre, ikke impregnerte 4406.10 m3 S

20.10.10.32 Bartre, saget eller hugget til på langs, skåret eller barket, av 
tykkelse over 6 mm, og fingerskjøtt eller pusset

4407.10.15 m3 S

20.10.10.34 Bartre, saget eller hugget til på langs, skåret eller barket, av tykkelse 
over 6 mm, høvlet (unntatt fingerskjøtt eller pusset)

4407.10.3 m3 S

20.10.10.35 Vanlig gran (Picea abies Karst.), edelgran (Abies alba Mill.) 4407.10.91 m3 S

20.10.10.37 Skogsfuru (Pinus sylvestris L.) 4407.10.93 m3 S

20.10.10.39 Bartre saget eller hugget til på langs, skåret/barket, tykkelse over 
6 mm, herunder blyantemner – trelengde høyst 125 cm, tykkelse 
under 12,5 mm, unntatt fingerskjøtt – høvlet/pusset, gran/furu

4407.10.98 m3 S

20.10.10.50 Tre, saget eller hugget til på langs, skåret eller barket, tykkelse over 
6 mm (unntatt bartre og tropiske tresorter og blokker, klosser og 
friser av eik)

4407 [.91(.15 +.39 + 
.90) +.92 +.93 +.94 +.95 
+.99]

m3

@

S

20.10.10.71 Tropiske tresorter, saget eller hugget til på langs, skåret eller barket, 
fingerskjøtt eller høvlet/pusset, tykkelse over 6 mm

4407.2 m3

@

S

20.10.10.77 Blokker, klosser og friser av eik, til parkett eller annet gulvdekke, 
høvlet men ikke sammensatt (unntatt fortløpende profilert)

4407.91.31 m2 S

20.10.21.10 Bartre fortløpende profilert (herunder klosser og friser til parkett, 
ikke sammensatt)

4409.10 kg S
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20.10.21.50 Løvtre fortløpende profilert (herunder klosser og friser til parkett, 
ikke sammensatt)

4409.2 kg S

20.10.22.00 Treull, tremel 4405 kg S

20.10.23.03 Tre i form av fliser eller spon, av bartrær 4401.21 kg S

20.10.23.05 Tre i form av fliser eller spon, av løvtrær 4401.22 kg S

20.10.31.16 Stokker av bartrær, injisert eller på annen måte impregnert med 
maling, beis, kreosot eller andre impregneringsmidler

4403.10 m3 S

20.10.32.00 Jernbane- og sporveissviller, impregnerte 4406.90 m3 S

20.10.40.05 Sagflis 4401.30.10 kg S

20.10.40.09 Treavfall, unntatt sagflis (herunder agglomerert til kubber, briketter, 
pelleter eller lignende) (unntatt sagflis)

4401.30.90 kg S

20.10.90.00 Behandling og impregnering av tømmer (herunder lagring og 
tørking)

— — I

NACE 20.20: Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, sponplater, fiberplater og andre bygnings- og møbelplater av tre

20.20.11.10 Kryssfiner og finerte plater og lignende laminert tre, av bambus 4412.10 m3 S

20.20.11.21 Kryssfiner som utelukkende består av trefinerplater (unntatt 
bambus), hvert lag av høyst 6 mm tykkelse, med minst ett utvendig 
lag tropiske tresorter

4412.31 m3 S

20.20.11.24 Kryssfiner som utelukkende består av trefinerplater (unntatt 
bambus), hvert lag av høyst 6 mm tykkelse, med minst ett utvendig 
lag av løvtre (unntatt tropiske tresorter)

4412.32 m3 S

20.20.11.27 Kryssfiner som utelukkende består av trefinerplater (unntatt 
bambus), hvert lag av høyst 6 mm tykkelse (unntatt produkter med 
minst ett utvendig lag av tropiske tresorter eller løvtre)

4412.39 m3 S

20.20.12.10 Finerte plater og lignende laminert tre med lamellplater, lamelltre 
eller labank

4412.94 m3 S

20.20.12.20 Finerte plater og lignende laminert tre (unntatt med lamellplater, 
lamelltre eller labank)

4412.99 m3 S

20.20.13.13 Sponplater av tre 4410.11 m3 S

20.20.13.16 OSB-plater (oriented strand board), av tre 4410.12 m3 S
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20.20.13.19 «Waferboard» og lignende plater, av tre (unntatt sponplater og 
OSB-plater)

4410.19 m3 S

20.20.13.50 Sponplater og lignende plater av treaktige materialer (unntatt tre) 4410.90 m3 S

20.20.14.23 Fiberplater med middels densitet (MDF), av tre eller andre treaktige 
materialer, ev. med innhold av harpiks eller andre organiske stoffer, 
tykkelse høyst 5 mm

4411.12 m2 S

20.20.14.26 Fiberplater med middels densitet (MDF), av tre eller andre treaktige 
materialer, ev. med innhold av harpiks eller andre organiske stoffer, 
tykkelse over 5 mm men høyst 9 mm

4411.13 m2 S

20.20.14.29 Fiberplater med middels densitet (MDF), av tre eller andre treaktige 
materialer, ev. med innhold av harpiks eller andre organiske stoffer, 
tykkelse over 9 mm

4411.14 m2 S

20.20.14.43 Fiberplater (unntatt med middels densitet (MDF)), av tre eller 
andre treaktige materialer, ev. med innhold av harpiks eller andre 
organiske stoffer, densitet over 0,8 g/cm3

4411.92 m2 S

20.20.14.46 Fiberplater (unntatt med middels densitet (MDF)), av tre eller 
andre treaktige materialer, ev. med innhold av harpiks eller andre 
organiske stoffer, densitet over 0,5 g/cm3, men høyst 0,8 g/cm3

4411.93 m2 S

20.20.14.49 Fiberplater (unntatt med middels densitet (MDF)), av tre eller 
andre treaktige materialer, ev. med innhold av harpiks eller andre 
organiske stoffer, densitet høyst 0,5 g/cm3

4411.94 m2 S

20.20.21.13 Finerplater og plater av kryssfiner og annet tre saget på langs, av 
tykkelse høyst 6 mm, fingerskjøtt, høvlet eller pusset, samt små 
bord til framstilling av blyanter

4408 [.10(.15 +.91) + 
.31(.11 +.2) + .39(.15 + 
.21 + .55 + .70) + .90(.15 
+.35)]

m3

@

S

20.20.21.18 Plater av kryssfiner og finerplater av bartre og tropiske tresorter, 
saget på langs, skåret eller barket, av tykkelse høyst 6 mm, unntatt 
fingerskjøtt, høvlet eller pusset

4408 [.10(.93 +.99) 
+.31.30 +.39(.3 +.85 
+.95) +.90 (.85 +.95)]

m3 S

20.20.22.00 Fortettet tre i form av blokker, plater, lister eller profiler 4413 m3 S

NACE 20.30: Produksjon av monteringsferdige hus og bygningsartikler

20.30.11.10 Vinduer, «franske vinduer» og rammer dertil, av tre 4418.10 p/st S

20.30.11.50 Dører, rammer og dørterskler av tre 4418.20 p/st S
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20.30.12.15 Sammensatt parkett av tre til mosaikkgulv 4418.71 m2 S

20.30.12.19 Sammensatt parkett av tre (unntatt til mosaikkgulv) 4418 [.72 +.79] m2 S

20.30.12.30 Forskaling av tre til betongkonstruksjoner 4418.40 kg S

20.30.12.50 Takspon («shingles» og «shakes») 4418.50 kg S

20.30.13.00 Hus- og bygningsartikler av tre, unntatt vinduer, «franske vinduer» 
og dører, dørrammer/-terskler, sammensatt parkett, forskaling av 
tre til betongkonstruksjoner – takspon («shingles» og «shakes»)

4418 [.60 +.90] kg S

20.30.20.00 Prefabrikkerte bygninger av tre 9406.00 (.11 +.20) — S

NACE 20.40: Produksjon av treemballasje

20.40.11.33 Flate lastepaller av tre, pallerammer 4415.20.20 p/st S

20.40.11.35 Lastepaller av tre, unntatt flate paller 4415.20.90 p/st

@

S

20.40.12.13 Kasser, esker, sprinkelkasser, dunker og lignende emballasje av tre 
(unntatt kabeltromler)

4415.10.10 kg S

20.40.12.15 Kabeltromler av tre 4415.10.90 kg S

20.40.12.50 Fat, tønner, kar, baljer og annet bøkkerarbeid samt deler dertil av 
tre (herunder tønnestaver)

4416 kg S

NACE 20.51: Produksjon av trevarer ellers

20.51.11.00 Verktøy og redskaper, samt innfatninger, håndtak og skaft, også til 
børster eller koster, lester og blokker til fottøy, av tre

4417 kg S

20.51.12.00 Bordservise og kjøkkenartikler av tre 4419 kg S

20.51.13.00 Innlagt tre (marketeri), skrin, esker og etuier for bijouterivarer 
eller bestikk og lignende varer, statuetter og andre 
dekorasjonsgjenstander, frakke-/hattehyller, brevhyller, askebegre, 
penne- og tusjholdere

4420 — S

20.51.14.10 Trerammer til malerier, fotografier, speil eller lignende gjenstander 4414 m

@

S

20.51.14.50 Andre varer av tre (unntatt pallerammer) 4421 — S
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NACE 20.52: Produksjon av varer av kork, strå og flettematerialer

20.52.11.30 Korkavfall, knust, granulert eller malt kork (unntatt naturkork, 
ubearbeidet eller grovt bearbeidet)

4501.90 kg S

20.52.11.50 Naturkork, avbarket eller grovt parallellskåret eller i blokker, 
plater, ark eller strimler

4502 kg S

20.52.12.50 Flaskekorker og lignende av naturkork 4503.10 kg S

20.52.12.90 Varer av naturkork, andre 4503.90 kg S

20.52.13.30 Flaskekorker av presset kork til musserende viner (herunder slike 
med påsatt skive av naturkork)

4504.10.11 kg S

20.52.13.50 Flaskekorker av presset kork til viner (unntatt musserende viner) 4504.10.19 kg S

20.52.13.70 Annen presset kork: blokker, plater, ark og strimler, alle slags fliser, 
massive sylindrer, eller skiver, herunder presset utvidet kork eller 
brent kork, unntatt flaskekorker

4504.10.9 kg S

20.52.14.00 Andre varer av presset kork, ikke nevnt ellers 4504.90 kg S

20.52.15.10 Fletninger og lignende produkter av flettematerialer, også 
sammenføyde bånd

4601 [.92.05 +.93.05 
+.94.05 +.99.05]

kg S

20.52.15.30 Matter og skjermbrett av vegetabilske flettematerialer eller 
fletninger bundet sammen i parallelle bånd eller vevd i plater, 
ferdige eller uferdige varer

4601.2 kg S

20.52.15.55 Vegetabilske flettematerialer, fletninger og lignende produkter 
bundet sammen i parallelle bånd eller vevd i plater, ferdige eller 
uferdige varer, unntatt matter og skjermbrett

4601 [.92(.10 +.90) 
+.93(.10 +.90) +.94(.10 
+.90)]

kg S

20.52.15.59 Ikke-vegetabilske flettematerialer, fletninger og lignende produkter 
bundet sammen i parallelle bånd eller vevd i plater, ferdige eller 
uferdige varer

4601.99 (.10 +.90) kg S

20.52.15.70 Kurvmakerarbeider og andre varer framstilt direkte av vegetabilske 
materialer

4602.1 kg S

20.52.15.90 Varer under tolltariffkode 4601 (unntatt av vegetabilske materialer 
og av frottérsvamp)

4602.90 kg S

NACE 21.11: Produksjon av papirmasse

21.11.11.00 Kjemisk tremasse av typen dissolvingmasse 4702 kg 90 % sdt T

21.11.12.13 Ubleket kjemisk soda- eller sulfattremasse (unntatt 
dissolvingmasse), av bartrær

4703.11 kg 90 % sdt T

21.11.12.15 Halvbleket eller bleket kjemisk soda- eller sulfattremasse (unntatt 
dissolvingmasse), av bartrær

4703.21 kg 90 % sdt T

21.11.12.53 Ubleket kjemisk soda- eller sulfattremasse (unntatt 
dissolvingmasse), av løvtrær

4703.19 kg 90 % sdt T
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21.11.12.55 Halvbleket eller bleket kjemisk soda- eller sulfattremasse, unntatt 
dissolvingtremasse, av løvtrær

4703.29 kg 90 % sdt T

21.11.13.13 Ubleket kjemisk sulfittremasse (unntatt dissolvingmasse), av 
bartrær

4704.11 kg 90 % sdt T

21.11.13.15 Halvbleket eller bleket kjemisk sulfittremasse (unntatt 
dissolvingmasse), av bartrær

4704.21 kg 90 % sdt T

21.11.13.53 Ubleket kjemisk sulfittremasse (unntatt dissolvingmasse), av 
løvtrær

4704.19 kg 90 % sdt T

21.11.13.55 Halvbleket eller bleket kjemisk sulfittremasse (unntatt 
dissolvingmasse), av løvtrær

4704.29 kg 90 % sdt T

21.11.14.15 Termomekanisk tremasse 4701.00.10 kg 90 % sdt T

21.11.14.19 Mekanisk tremasse (unntatt termomekanisk) 4701.00.90 kg 90 % sdt T

21.11.14.30 Halvkjemisk tremasse 4705 kg 90 % sdt T

21.11.14.50 Papirmasse av andre celluloseholdige fibermaterialer 4706 kg 90 % sdt

@

T

NACE 21.12: Produksjon av papir og papp

21.12.11.50 Avispapir, i ruller eller ark 4801 kg S

21.12.12.00 Håndlaget papir og papp i ruller eller ark (unntatt avispapir) 4802.10 kg S

21.12.13.10 Råpapir og -papp i ruller eller ark, som basis for lys-, varme- eller 
elektrosensitivt papir og papp

4802.20 kg S

21.12.13.55 Tapetråpapir i ruller eller ark, trefritt eller med høyst 10 vektprosent 
mekanisk tremasse i fibermengden

4802.40.10 kg S

21.12.13.59 Tapetråpapir i ruller eller ark, trefritt eller med over 10 vektprosent 
mekanisk tremasse i fibermengden

4802.40.90 kg S

21.12.14.10 Papir og papp med innhold av mekanisk tremasse på høyst 10 
vektprosent av total fibermengde, med vekt under 40 g per m²

4802.54 kg S

21.12.14.35 Papir og papp i ruller, trefritt eller med høyst 10 vektprosent 
mekanisk tremasse av total fibermengde, vekt minst 40 høyst 150 
g per m²

4802.55 kg S

21.12.14.39 Papir og papp i ark, trefritt eller med høyst 10 vektprosent mekanisk 
tremasse av total fibermengde, vekt minst 40 høyst 150 g per m²

4802 [.56 +.57] kg S

21.12.14.50 Papir og papp i ruller eller ark, trefritt eller med høyst 10 vektprosent 
mekanisk tremasse av total fibermengde, vekt over 150 g per m²

4802.58 kg S
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21.12.14.70 Papir og papp i ruller eller ark med høyst 10 % mekanisk tremasse 4802.6 kg S

21.12.21.30 Cellulosevatt for husholdnings- eller sanitærformål, i ruller med 
bredde over 36 cm eller i rektangler (herunder kvadratiske ark) 
med minst en side over 36 cm i ubrettet tilstand

4803.00.10 kg S

21.12.21.55 Kreppet papir og duk av cellulosefiber for husholdnings- eller 
sanitærformål, i ruller eller ark med bredde over 36 cm, i rektangler 
med minst en side over 36 cm i ubrettet tilstand, vekt per lag høyst 
25 g per m²

4803.00.31 kg S

21.12.21.57 Kreppet papir og duk av cellulosefiber for husholdnings- eller 
sanitærformål, i ruller eller ark med bredde over 36 cm, i rektangler 
med minst en side over 36 cm i ubrettet tilstand, vekt per lag over 
25 g per m²

4803.00.39 kg S

21.12.21.90 Papir som brukes til toalettpapir, håndklær, servietter og lignende i 
ruller eller ark, unntatt kreppet

4803.00.90 kg S

21.12.22.50 Ubestrøket, ubleket kraftliner i ruller eller ark (unntatt til 
skrivepapir, trykkpapir og grafiske formål, til hullkort)

4804.11 kg S

21.12.22.90 Ubestrøket kraftliner i ruller eller ark (unntatt ubleket, til 
skrivepapir, trykkpapir og grafiske formål, til hullkort)

4804.19 kg S

21.12.23.15 Ubestrøket, ubleket kraftsekkepapir (unntatt ubleket, til skrivepapir, 
trykkpapir og grafiske formål, til hullkort)

4804.21 kg S

21.12.23.19 Ubestrøket kraftsekkepapir (unntatt ubleket, til skrivepapir, 
trykkpapir og grafiske formål, til hullkort)

4804.29 kg S

21.12.23.33 Ubestrøket kraftpapir og kraftpapp med vekt høyst 150 g/m2 
(unntatt kraftliner og sekkepapir, til skrivepapir, trykkpapir og 
grafiske formål osv.)

4804.3 kg S

21.12.23.35 Ubestrøket kraftpapir og kraftpapp med vekt mellom 150 og 225 g/
m2 (unntatt kraftliner og sekkepapir, til skrivepapir, trykkpapir og 
grafiske formål, hullkort)

4804.4 kg S

21.12.23.37 Ubestrøket kraftpapir og kraftpapp med vekt over 225 g/m2 (unntatt 
kraftliner og sekkepapir, til skrivepapir, trykkpapir og grafiske 
formål, hullkort)

4804.5 kg S

21.12.23.50 Kraftsekkepapir, kreppet eller plissert, også mønsterpreget eller 
perforert, i ruller eller ark

4808.20 kg S

21.12.24.00 Halvkjemiske papir for framstilling av bølgepapir (fluting) i ruller 
eller ark

4805.1 kg S

21.12.25.20 Ubestrøket flerlagspapir og -papp, testliner, med vekt høyst 150 g/
m², i ruller eller ark

4805.24 kg S

21.12.25.40 Ubestrøket flerlagspapir og -papp, testliner, med vekt over 150 g/
m², i ruller eller ark

4805.25 kg S

21.12.30.10 Sulfittinnpakningspapir, i ruller eller ark 4805.30 kg S

21.12.30.20 Sigarettpapir (unntatt i form av hefter eller hylser), i ruller med 
bredde over 5 cm

4813.90 kg S

21.12.30.30 Ubestrøket filtrerpapir og -papp, i ruller eller ark 4805.40 kg S

21.12.30.40 Ubestrøket filtpapir og -papp, i ruller eller ark 4805.50 kg S
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21.12.30.61 Annet ubestrøket papir og papp, med vekt høyst 150 g/m², i ruller 
eller ark (unntatt produkter under tolltariffkode 4802, bølgepapir 
(fluting), testliner, sulfittomslagspapir, filt- eller filtrerpapir og 
papp)

4805.91 kg S

21.12.30.65 Annet ubestrøket papir og papp, med vekt over 150 g/m² og under 
225 g/m², i ruller eller ark (unntatt produkter under tolltariffkode 
4802, bølgepapir (fluting), testliner, sulfittomslagspapir, filt- eller 
filtrerpapir og papp)

4805.92 kg S

21.12.30.69 Annet ubestrøket papir og papp, med vekt minst 225 g/m², i ruller 
eller ark (unntatt produkter under tolltariffkode 4802, bølgepapir 
(fluting), testliner, sulfittomslagspapir, filt- eller filtrerpapir og 
papp)

4805.93 kg S

21.12.40.10 Pergamentpapir, i ruller eller ark 4806.10 kg S

21.12.40.30 Smørpapir («greaseproof-papir»), i ruller eller ark 4806.20 kg S

21.12.40.50 ‘Tracing’-papir, i ruller eller ark 4806.30 kg S

21.12.40.70 Pergamyn samt annet glitter, gjennomsiktig eller gjennomskinnelig 
papir, i ruller eller ark

4806.40 kg S

21.12.51.00 Halmpapir og -papp samt annet papir og papp som består av flere 
lag holdt sammen med et bindemiddel, i ruller eller ark (unntatt 
overflatebelagt eller impregnert)

4807 kg S

21.12.52.30 Kraftpapir (unntatt bølgepapir, -papp samt sekkepapir), kreppet 
eller plissert, i ruller eller ark

4808.30 kg S

21.12.52.50 Papir og papp, mønsterpreget eller perforert, i ruller eller ark 
(unntatt perforert papir og pappkort til Jacquard-maskiner eller 
lignende, papirblonder, musikkort osv.)

4808.90 kg S

21.12.53.35 Bestrøket råpapir/papp til basis for foto-, varme- eller 
elektrosensitivt papir, høyst 10 vektprosent mekanisk tremasse, 
vekt høyst 150 g/m², i ruller eller ark

4810 [.13.20 +.14.20 
+.19.10]

kg S

21.12.53.37 Bestrøket papir til skrivepapir, trykkpapir og grafiske formål 
(unntatt bestrøket basis, vekt høyst 150 g per m²)

4810 [.13.80 +.14.80 
+.19.90]

kg S

21.12.53.60 Lettvekt bestrøket papir til skrivepapir og grafisk bruk, over 10 
vektprosent mekanisk tremasse

4810.22 kg S

21.12.53.75 Annet bestrøket papir og papp til skrivepapir, trykkpapir og grafisk 
bruk, over 10 vektprosent mekanisk tremasse, i ruller

4810.29.30 kg S

21.12.53.79 Annet bestrøket papir og papp til skrivepapir, trykkpapir og grafisk 
bruk, over 10 vektprosent mekanisk tremasse, i ark

4810.29.80 kg S

21.12.54.30 Bestrøket kraftpapir og -papp, unntatt skrivepapir, trykkpapir og 
papir til grafisk bruk

4810.3 kg S
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21.12.54.53 Flerlagt papir og papp, bestrøket med uorganiske stoffer, med hvert 
lag bleket, i ruller eller ark

4810.92.10 kg S

21.12.54.55 Flerlagt papir og papp, bestrøket med uorganiske stoffer, men bare 
ett ytterlag bleket

4810.92.30 kg S

21.12.54.59 Flerlagt papir og papp, bestrøket med uorganiske stoffer, andre 4810.92.90 kg S

21.12.54.70 Papir og papp, ikke flerlagt, bestrøket med uorganiske stoffer, 
unntatt med glimmerpulver, samt bleket, bestrøket med kaolin

4810.99 kg S

21.12.55.30 Karbonpapir eller lignende kopipapir i ruller med bredde over 36 
cm, eller i rektangulære (herunder kvadratiske) ark med minst en 
side over 36 cm i ubrettet tilstand

4809.90.10 kg S

21.12.55.50 Selvkopierende papir i ruller med bredde over 36 cm, eller i 
rektangulære (herunder kvadratiske) ark med én side over 36 cm 
og den andre siden over 15 cm i ubrettet tilstand

4809.20 kg S

21.12.55.90 Kopierings- eller overføringspapir i ruller med bredde over 
36 cm, eller i rektangulære ark med minst en side over 36 cm i 
ubrettet tilstand, unntatt karbonpapir eller lignende kopipapir, 
selvkopierende papir

4809.90.90 kg S

21.12.56.10 Papir og papp, påført tjære, bitumen eller asfalt, i ruller eller ark 4811.10 kg S

21.12.56.33 Selvklebende papir og papp, i ruller eller ark 4811.41 kg S

21.12.56.35 Papir og papp påført klebestoff, i ruller eller ark (unntatt 
selvklebende)

4811.49 kg S

21.12.56.55 Papir og papp, overtrukket, impregnert eller bestrøket med plast, 
bleket, med vekt over 150 g per m², i ruller eller ark (unntatt 
selvklebende)

4811.51 kg S

21.12.56.59 Papir og papp, overtrukket, impregnert eller bestrøket med plast, 
i ruller eller ark (unntatt selvklebende, bleket og med vekt over 
150 g/m2)

4811.59 kg S

21.12.56.70 Papir og papp, overtrukket, impregnert eller bestrøket med voks, 
parafinvoks, stearin, olje eller glyserol, i ruller eller ark

4811.60 kg S

21.12.57.00 Annet papir, papp, bestrøket, ikke nevnt ellers 4811.90 kg S

NACE 21.21: Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp

21.21.11.00 Bølgepapir og -papp, i ruller eller ark 4808.10 kg S

21.21.12.30 Sekker og poser av papir, papp, cellulosevatt eller cellulosefiber, 
med bunn med bredde minst 40 cm

4819.30 kg S

21.21.12.50 Sekker og poser av papir, papp, cellulosevatt eller cellulosefiber 
(unntatt med bunn med bredde minst 40 cm)

4819.40 kg S

21.21.13.00 Esker og kasser av bølgepapir eller bølgepapp 4819.10 kg S

21.21.14.00 Sammenleggbare esker og kasser, unntatt av bølgepapir eller 
bølgepapp

4819.20 kg S
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21.21.15.30 Annen emballasje, herunder omslag for grammofonplater, ikke 
nevnt ellers

4819.50 kg S

21.21.15.50 Sorterings- og oppbevaringsesker og lignende av papir eller papp, 
til bruk i kontorer, butikker og lignende

4819.60 kg S

NACE 21.22: Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir

21.22.11.10 Toalettpapir 4818.10 kg S

21.22.11.33 Lommetørklær, servietter for ansikt og hender, av papirmasse, 
papir, cellulosevatt eller fiberduk

4818.20.10 kg S

21.22.11.35 Håndklær av papir, papirmasse, cellulosevatt eller -fiberduk 4818.20.9 kg S

21.22.11.50 Bordduker og bordservietter av papirmasse, papir, cellulosevatt 
eller -fiberduk

4818.30 kg S

21.22.12.10 Sanitetsbind, tamponger og lignende av papir, papirmasse, 
cellulosevatt eller -fiberduk

4818.40.1 kg S

21.22.12.30 Bleier og bleieunderlag for spedbarn og lignende sanitærartikler av 
papirmasse, papir, cellulosevatt eller -fiberduk, unntatt toalettpapir, 
sanitetsbind, tamponger og lignende varer

4818.40.90 kg S

21.22.12.50 Klær eller tilbehør til klær av papirmasse, papir, cellulosevatt eller 
-fiberduk (unntatt lommetørklær, hodeplagg)

4818.50 kg S

21.22.12.90 Varer til kirurgiske, medisinske eller hygieniske formål, av 
papirmasse, papir, cellulosevatt eller -fiberduk, ikke nevnt ellers

4818.90 kg S

21.22.13.00 Brett, tallerkener, fat, kopper og lignende varer, av papir eller papp 4823.6 kg S

NACE 21.23: Produksjon av kontorartikler av papir

21.23.11.15 Selvkopierende papir (unntatt i ruller med bredde over 36 cm eller 
i rektangulære (herunder kvadratiske) ark med minst en side over 
36 cm i ubrettet tilstand)

4816.20 kg S

21.23.11.18 Kopierings- eller overføringspapir, i ruller med bredde over 36 cm 
eller i rektangulære (herunder kvadratiske) ark der ingen sider er 
over 36 cm i ubrettet tilstand, eller i andre former enn rektangulære 
eller kvadratiske ark, offsetplater av papir, unntatt selvkopierende 
papir

4816.90 kg S

21.23.12.30 Konvolutter av papir eller papp 4817.10 kg S

21.23.12.50 Kortbrev, ikke illustrerte postkort og korrespondansekort, av papir 
eller papp

4817.20 kg S

21.23.12.70 Esker, mapper, kompendier og lignende av papir eller papp, med 
innhold av brevpapir, konvolutter m.m

4817.30 kg S

21.23.13.50 Papir eller papp til skrivepapir, trykkpapir eller andre grafiske 
formål

4823.90.40 kg S
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NACE 21.24: Produksjon av tapeter

21.24.11.10 ‘Ingrain’-papir 4814.10 kg S

21.24.11.30 Tapeter og lignende veggkledninger av papir, bestrøket eller 
belagt med et kornet, preget, farget, mønstertrykt eller dekorert 
plastbelegg

4814.20 kg S

21.24.11.80 Annen tapet og lignende veggkledning, av papir, herunder 
gjennomsiktig vinduspapir

4814.90 kg S

21.24.12.00 Tekstiltapeter med bredde 45 cm eller mer 5905 kg S

NACE 21.25: Produksjon av varer av papir og papp ellers

21.25.12.35 Etiketter og merkelapper, alle slags, trykte, selvklebende, av papir 
og papp

4821.10.10 kg S

21.25.12.39 Etiketter og merkelapper, alle slags, trykte, av papir eller papp 
(unntatt selvklebende)

4821.10.90 kg S

21.25.12.55 Etiketter og merkelapper, alle slags, selvklebende, av papir eller 
papp (unntatt trykte)

4821.90.10 kg S

21.25.12.59 Etiketter og merkelapper, alle slags, av papir eller papp (unntatt 
trykte, selvklebende)

4821.90.90 kg S

21.25.13.00 Filtrerblokker og filtrerplater av papirmasse 4812 kg S

21.25.14.13 Sigarettpapir, ferdig tilskåret i hefter eller hylser 4813.10 kg S

21.25.14.15 Sigarettpapir, tilskåret i ruller med bredde høyst 5 cm 4813.20 kg S

21.25.14.20 Bobiner, spoler og lignende varer til oppspoling av tekstilgarn, av 
papirmasse, papir og papp

4822.10 kg S

21.25.14.30 Bobiner, spoler og lignende varer av papirmasse, papir eller papp 
(unntatt varer til oppspoling av tekstilgarn)

4822.90 kg S

21.25.14.51 Filtrerpapir og -papp, tilskåret 4823.20 kg S

21.25.14.55 Diagrampapir i ruller, ark eller skiver 4823.40 kg S

21.25.14.57 Støpte eller pressede varer av papirmasse 4823.70 kg S

21.25.14.85 Andre artikler av papir og papp ikke nevnt ellers 4823.90.85 kg S
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NACE 22.11: Forlegging av bøker

22.11.10.00 Bøker, hefter, brosjyrer og lignende trykksaker, også som enkle 
blad, også brettet

4901.10 p/st

@

S

22.11.21.70 Andre bøker, brosjyrer, hefter og lignende, i trykt form 4901.99 p/st

@

S

22.11.21.80 Bilde-, tegne- eller fargebøker for barn 4903 p/st

@

S

22.11.22.00 Bøker, brosjyrer, hefter og lignende, elektroniske — — S

22.11.31.00 Ordbøker og leksika, samt periodisk utkomne hefter til slike 4901.91 p/st

@

S

22.11.32.50 Ordbøker og leksika, samt periodisk utkomne hefter til slike, 
elektroniske

— — S

22.11.41.00 Trykte kart, alle slags, herunder atlas, veikart og topografiske kart, 
i bokform

4905.91 p/st

@

S

22.11.42.00 Atlas og andre bøker med kart, elektroniske — — S

22.11.51.00 Glober samt land-, sjøkart og lignende kart, ikke i bokform 4905 [.10 +.99] p/st

@

S

22.11.52.00 Kart, alle slags, glober, ikke i bokform, elektroniske — — S

NACE 22.12: Forlegging av aviser

22.12.11.00 Aviser, journaler og tidsskrifter som utkommer minst fire ganger 
i uken

4902.10 p/st

@

S

22.12.12.00 Aviser, journaler og tidsskrifter som utkommer minst fire ganger i 
uken, elektroniske

— — S

NACE 22.13: Forlegging av blad og tidsskrifter

22.13.11.00 Aviser, journaler og tidsskrifter som utkommer sjeldnere enn fire 
ganger i uken (herunder reklameinntekter)

4902.90 p/st

@

S

22.13.12.00 Aviser, journaler og tidsskrifter som utkommer sjeldnere enn fire 
ganger i uken, elektroniske

— — S
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NACE 22.14: Forlegging av lydopptak

22.14.11.30 Grammofonplater, innspilte 8523.80.99 p/st

@

S

22.14.11.50 CD-plater, innspilte 8523.40.3 p/st S

22.14.12.00 Magnetbånd, med opptak av lyd 8523.29 (.33 +.39) p/st S

22.14.21.00 Musikk, trykt eller i manuskriptform, innbundet eller ei, også 
illustrert (herunder i blindeskrift)

4904 p/st

@

S

22.14.22.00 Trykt musikk, elektronisk — — S

NACE 22.15: Forlagsvirksomhet ellers

22.15.11.30 Trykte eller illustrerte postkort (unntatt med påtrykt eller 
mønsterpreget frimerke, enkle postkort)

4909.00.10 — S

22.15.11.50 Andre trykte eller illustrerte postkort 4909.00.90 — S

22.15.12.50 Illustrerte postkort, kort med hilsener og lignende, elektroniske — — S

22.15.13.00 Bilder, tegninger og fotografier 4911.91 — S

22.15.14.00 Bilder, tegninger og fotografier, elektroniske — — S

22.15.15.30 Overføringstrykk (dekalkomanier) (herunder som kan forglasses) 4908 — S

22.15.15.50 Kalendere av alle slag, trykte, herunder kalenderblokker 4910 — S

22.15.16.00 Overføringstrykk (dekalkomanier), kalendere, elektroniske — — S

NACE 22.21: Trykking av aviser

22.21.10.00 Trykking av aviser, journaler og tidsskrifter, som utkommer minst 
fire ganger i uken

— — I

NACE 22.22: Trykking ellers

22.22.11.00 Ubrukte frimerker, stempelmerker og lignende merker, 
stempelpapir, pengesedler, sjekkblanketter og verdipapirer

4907 — S

22.22.12.30 Varekataloger 4911.10.10 — S
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22.22.12.50 Trykking av reklametrykksaker (unntatt varekataloger) 4911.10.90 — S

22.22.13.00 Andre trykksaker, ikke nevnt ellers 4911.99 — S

22.22.20.13 Protokoller, regnskaps-, ordre- og kvitteringsbøker, av papir eller 
papp

4820.10.10 kg S

22.22.20.15 Notisbøker, skriveblokker og notisblokker, av papir eller papp 4820.10.30 kg S

22.22.20.17 Dagbøker, av papir eller papp 4820.10.50 kg S

22.22.20.19 Avtalebøker, adressebøker, telefonbøker og kopibøker, av papir 
eller papp (unntatt dagbøker)

4820.10.90 — S

22.22.20.30 Skrivebøker, av papir eller papp 4820.20 kg S

22.22.20.50 Samlepermer, mapper og omslag for dokumenter, av papir eller 
papp (unntatt bokomslag)

4820.30 kg S

22.22.20.75 Blankettsett eller flerlagspapir med mellomliggende kopipapir, i 
løpende baner

4820.40.10 kg S

22.22.20.79 Blankettsett eller flerlagspapir med mellomliggende kopipapir 
(unntatt i løpende baner)

4820.40.90 kg S

22.22.20.80 Album for prøver eller samlinger, frimerker eller fotografier, av 
papir eller papp

4820.50 kg S

22.22.20.90 Skriveunderlag, bokomslag og lignende varer av papir og papp 4820.90 — S

22.22.31.00 Trykking av bøker, brosjyrer/foldere, bildebøker eller fargebøker 
til barn, musikk i trykket form eller manuskriptform

— — I

22.22.32.20 Trykking av aviser, journaler og tidsskrifter, som utkommer 
sjeldnere enn fire ganger i uken, herunder tillegg til aviser, unntatt 
innlegg

— — I

22.22.32.30 Trykking av alle slags land- og sjøkart — — I

22.22.32.43 Trykking av illustrerte postkort (uten frimerke), kort med personlige 
hilsener, beskjeder, meldinger, herunder fødselsdagskort, julekort 
osv.

— — I

22.22.32.45 Trykking av overføringstrykk (dekalkomanier) — — I

22.22.32.50 Trykking av kalendere av alle slag, herunder kalenderblokker — — I

22.22.32.70 Trykking av bilder, tegninger og fotografier — — I
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22.22.32.90 Trykking direkte på materialer unntatt papir, papirbaserte 
produkter og tekstiler (herunder trykking på plast, glass, metall, 
tre og keramikk)

— — I

NACE 22.23: Bokbinding

22.23.10.10 Innbinding og ferdiggjøring av bøker og lignende trykksaker 
(bretting, samling, hefting, liming, beskjæring m.m.)

— — I

22.23.10.30 Innbinding og ferdiggjøring av brosjyrer, tidsskrifter, kataloger 
og reklametrykksaker, herunder bretting, samling, hefting, liming, 
beskjæring m.m.

— — I

22.23.10.50 Innbinding og ferdiggjøring, herunder ferdiggjøring av trykksaker 
av papir og papp, unntatt ferdiggjøring av bøker, brosjyrer, 
tidsskrifter, kataloger og reklametrykksaker

— — I

NACE 22.24: Ferdiggjøring før trykking

22.24.10.00 Setting og framstilling av trykkplater — — I

22.24.20.00 Komponenter til trykking 8442.50 — S

NACE 22.25: Annen grafisk produksjon

22.25.10.00 Andre grafiske arbeider — — I

NACE 22.31: Reproduksjon av lydopptak

22.31.10.10 Reproduksjon av lyd på grammofonplater — — I

22.31.10.30 Reproduksjon av lyd på magnetbånd med bredde høyst 4 mm — — I

22.31.10.50 Reproduksjon av lyd på magnetbånd med bredde over 4 mm, men 
høyst 6,5 mm

— — I

22.31.10.70 Reproduksjon av lyd på CD — — I

NACE 22.32: Reproduksjon av videoopptak

22.32.10.50 Reproduksjon av opptak av lyd- og bildevideo på magnetbånd med 
bredde over 6,5 mm

— — I

22.32.10.70 Reproduksjon av lyd og bilde på video og andre medier (unntatt 
magnetbånd)

— — I

NACE 22.33: Reproduksjon av data og programmer på EDB-media

22.33.10.30 Reproduksjon av magnetbånd med edb-data, bredde høyst 4 mm 
(unntatt opptak av lyd eller bilde)

— — I
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22.33.10.50 Reproduksjon av magnetbånd med edb-data, bredde over 4 mm 
(unntatt opptak av lyd eller bilde)

— — I

22.33.10.70 Reproduksjon av andre medier med edb-data (unntatt magnetbånd, 
opptak av lyd eller bilde)

— — I

NACE 24.11: Produksjon av industrigasser

24.11.11.20 Argon 2804.21 m3 T

24.11.11.30 Edelgasser, unntatt argon 2804.29 m3 T

24.11.11.50 Hydrogen 2804.10 m3 T

24.11.11.60 Nitrogen 2804.30 m3 T

24.11.11.70 Oksygen 2804.40 m3 T

24.11.12.30 Karbondioksid 2811.21 kg T

24.11.12.50 Svoveltrioksid (svovelsyreanhydrid), diarsentrioksid 2811.29.10 kg T

24.11.12.70 Nitrogenoksider 2811.29.30 kg T

24.11.12.90 Uorganiske oksygenforbindelser av ikke-metaller (unntatt 
svoveltrioksid (svovelsyreanhydrid), diarsentrioksid, 
nitrogenoksid, silikondioksid, svoveldioksid, karbondioksid)

2811.29.90 kg T

24.11.13.00 Flytende luft, komprimert luft 2853.00.30 kg T

NACE 24.12: Produksjon av fargestoffer og pigmenter

24.12.11.30 Sinkoksid, sinkperoksid 2817 kg T

24.12.11.50 Titanoksider 2823 kg TiO2

@

T

24.12.12.15 Kromtrioksid 2819.10 kg T

24.12.12.19 Kromoksider og -hydroksider (unntatt kromtrioksid) 2819.90 kg T

24.12.12.35 Mangandioksid 2820.10 kg T

24.12.12.39 Manganoksider (unntatt mangandioksid) 2820.90 kg T

24.12.12.53 Blymonoksid (litharge, massicot) 2824.10 kg T
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24.12.12.55 Blymønje og oransjemønje 2824.90.10 kg PbO

@

T

24.12.12.57 Blyoksider (unntatt blymonoksid (litharge, massicot), blymønje og 
oransjemønje)

2824.90.90 kg T

24.12.12.70 Kobberoksider og -hydroksider 2825.50 kg T

24.12.13.13 Jernoksider og -hydroksider 2821.10 kg T

24.12.13.15 Jordfarger med innhold av minst 70 vektprosent bundet jern vurdert 
som Fe2O3

2821.20 kg T

24.12.13.30 Koboltoksid og -hydroksider, kommersielle koboltoksider 2822 kg T

24.12.13.53 Litiumoksid og -hydroksid 2825.20 kg T

24.12.13.55 Vanadiumoksider og -hydroksider 2825.30 kg T

24.12.13.63 Nikkeloksider og -hydroksider 2825.40 kg T

24.12.13.65 Germaniumoksider og zirkoniumdioksid 2825.60 kg T

24.12.13.73 Molybdenoksider og -hydroksider 2825.70 kg T

24.12.13.75 Antimonoksider 2825.80 kg T

24.12.13.90 Andre uorganiske baser, oksider, hydroksider og peroksider av 
metaller

2825.90 kg T

24.12.21.10 Dispersjonsfargestoffer samt preparater på basis av slike 
fargestoffer

3204.11 kg T

24.12.21.20 Syrefargestoffer, også metalliserte, beisfargestoffer, samt preparater 
på basis av disse

3204.12 kg T

24.12.21.30 Basiske fargestoffer samt preparater på basis av disse 3204.13 kg T

24.12.21.40 Direktfargestoffer samt preparater på basis av disse 3204.14 kg T

24.12.21.50 Andre syntetiske organiske fargestoffer 3204 [.15 +.16 +.17 +.19 
+.90]

kg T

24.12.21.60 Syntetiske, organiske produkter til bruk som fluorescerende 
hvitemidler

3204.20 kg T

24.12.21.70 Substratpigmenter samt preparater på basis av disse 3205 kg T
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24.12.22.50 Vegetabilske garvestoffekstrakter, tanniner og deres salter, etere, 
estere og andre derivater

3201 kg T

24.12.22.70 Fargestoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse og preparater 
av disse (herunder fargeekstrakter) (unntatt beinkull)

3203 kg T

24.12.23.30 Syntetiske, organiske garvestoffer 3202.10 kg T

24.12.23.50 Uorganiske garvestoffer og preparater til garving, samt 
enzymholdige preparater for forgarving

3202.90 kg T

24.12.24.15 Pigmenter og preparater på basis av titandioksid, med minst 80 
vektprosent titandioksid

3206.11 kg TiO2

@

T

24.12.24.19 Pigmenter og preparater av titandioksid, med under 80 vektprosent 
titandioksid

3206.19 kg TiO2

@

T

24.12.24.30 Pigmenter og preparater på basis av kromforbindelser 3206.20 kg T

24.12.24.50 Pigmenter og preparater på basis av kadmiumforbindelser 3206.49.30 kg T

24.12.24.70 Andre fargestoffer og preparater samt uorganiske produkter til bruk 
som luminoforer

3206 [.41 .+.42 +.49(.10 
+.80) +.50]

kg T

NACE 24.13: Produksjon av andre uorganiske kjemikalier

24.13.11.11 Klor kg T

24.13.11.13 Jod 2801.20 kg T

24.13.11.15 Fluor 2801.30.10 kg T

24.13.11.17 Brom 2801.30.90 kg T

24.13.11.20 Svovel, sublimert eller utfelt, kolloidalt svovel 2802 kg T

24.13.11.30 Karbon («carbon black» og andre typer karbon ikke nevnt ellers) 2803 kg T

24.13.11.40 Bor, tellur 2804.50 kg T

24.13.11.53 Silisium, med innhold minst 99,99 vektprosent silisium 2804.61 kg T

24.13.11.55 Silisium, med innhold minst 99,99 vektprosent silisium 2804.69 kg T

24.13.11.60 Fosfor 2804.70 kg T



15.3.2012 Nr. 16/339EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

24.13.11.70 Arsen 2804.80 kg T

24.13.11.90 Selen 2804.90 kg T

24.13.12.35 Klorider og oksidklorider av fosfor 2812.10.1 kg T

24.13.12.37 Halogenider og oksidhalogenider av ikke-metaller (unntatt klorider 
og oksidklorider av fosfor)

2812 [.10.9 +.90] kg T

24.13.12.50 Karbondisulfid 2813.10 kg T

24.13.12.70 Sulfider av ikke-metaller (unntatt karbondisulfid), kommersiell 
fosfortrisulfid

2813.90 kg T

24.13.13.25 Natrium 2805.11 kg T

24.13.13.29 Alkalimetaller (unntatt natrium) 2805.19.90 kg T

24.13.13.30 Kalsium 2805.12 kg T

24.13.13.50 Strontium og barium 2805.19.10 kg T

24.13.13.70 Sjeldne jordmetaller, scandium og yttrium 2805.30 kg T

24.13.13.80 Kvikksølv 2805.40 kg T

24.13.14.13 Hydrogenklorid (saltsyre) 2806.10 kg HCl

@

T

24.13.14.15 Klorsvovelsyre 2806.20 kg T

24.13.14.33 Svovelsyre 2807.00.10 kg SO2

@

T

24.13.14.35 Oleum 2807.00.90 kg SO2

@

T

24.13.14.53 Difosforpentoksid 2809.10 kg P2O5 T

24.13.14.55 Fosforsyre og polyfosforsyrer 2809.20 kg P2O5 T

24.13.14.60 Boroksider, borsyrer, uorganiske syrer (unntatt hydrogenfluorid) 2810 + 2811.19 kg T
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24.13.14.73 Hydrogenfluorid (flussyre) 2811.11 kg HF

@

T

24.13.14.75 Silisiumdioksid 2811.22 kg SiO2

@

T

24.13.14.77 Svoveldioksid 2811.29.05 kg SiO2

@

T

24.13.15.25 Natriumhydroksid (kaustisk soda) i fast form 2815.11 kg NaOH

@

T

24.13.15.27 Natriumhydroksid (natronlut) løst i vann 2815.12 kg NaOH T

24.13.15.35 Kaliumhydroksid (kaustisk kali) i fast form 2815.20.10 kg KOH

@

T

24.13.15.37 Kaliumhydroksid (kalilut), løst i vann 2815.20.90 kg KOH T

24.13.15.50 Peroksider av natrium eller kalium 2815.30 kg T

24.13.15.60 Hydroksid og peroksid av magnesium, oksider, hydroksider og 
peroksider av strontium eller barium

2816 kg T

24.13.15.70 Aluminiumhydroksid 2818.30 kg Al2O3

@

T

24.13.15.80 Hydrazin og hydroksylamin samt deres uorganiske salter 2825.10 kg T

24.13.21.10 Fluorider, fluorsilikater, fluoraluminater og andre komplekse 
fluorsalter

2826 kg F

@

T

24.13.21.30 Klorider (unntatt ammoniumklorid (salmiakk)) 2827 [.20 +.3] kg T

24.13.21.50 Oksidklorider og hydroksidklorider av kopper og andre metaller 2827.4 kg T

24.13.21.70 Bromider og oksidbromider, jodider og oksidjodider 2827 [.5 +.60] kg T

24.13.22.35 Kommersielt kalsiumhypokloritt o.a. kalsiumhypokloritter 2828.10 kg Cl

@

T

24.13.22.39 Hypokloritter, kloritter, hypobromitter (unntatt 
kalsiumhypokloritter)

2828.90 kg Cl

@

T

24.13.22.55 Natriumklorat 2829.11 kg T
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24.13.22.59 Klorater, perklorater, bromater og perbromater, jodater og 
perjodater (unntatt av natrium)

2829 [.19 +.90] kg T

24.13.31.13 Sulfider og polysulfider 2830 kg S
@

T

24.13.31.15 Ditionitter og sulfoksylater 2831 kg T

24.13.31.33 Sulfitter 2832 [.10 +.20] kg Na2S2O5

@
T

24.13.31.35 Tiosulfater 2832.30 kg T

24.13.31.53 Aluminiumsulfater 2833.22 kg Al2O3

@
T

24.13.31.55 Bariumsulfat 2833.27 kg T

24.13.31.57 Sulfater (unntatt aluminium og barium) 2833 [.1 +.21 +.24 +.25 
+.29]

kg T

24.13.31.73 Aluner 2833.30 kg T

24.13.31.75 Peroksosulfater (persulfater) 2833.40 kg T

24.13.32.10 Nitrater (unntatt kalium) 2834.29 kg N
@

T

24.13.32.20 Fosfinater (hypofosfitter) og fosfonater (fosfitter) 2835.10 kg T

24.13.32.30 Fosfater av mono- eller dinatrium 2835.22 kg P2O5

@
T

24.13.32.40 Kalsiumhydrogenortofosfat (dikalsiumfosfat) 2835.25 kg P2O5

@
T

24.13.32.50 Trinatrium og kaliumfosfater, kalsium og andre fosfater, 
polyfosfater unntatt kalsiumhydrogenortofosfat (triammonium, 
mono- eller dinatrium), natriumtrifosfat

2835 [.24 +.26 +.29(.30 
+.90) +.39]

kg P2O5

@
T

24.13.32.60 Fosfater av triammonium 2835.29.10 kg T

24.13.32.70 Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfater) 2835.31 kg P2O5

@
T

24.13.33.10 Dinatriumkarbonat (soda) 2836.20 kg Na2CO3

@
T
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24.13.33.20 Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat) 2836.30 kg T

24.13.33.30 Kaliumkarbonat 2836.40 kg K2O
@

T

24.13.33.40 Kalsiumkarbonat 2836.50 kg T

24.13.33.50 Bariumkarbonat 2836.60 kg BaCO3
@

T

24.13.33.71 Litiumkarbonater 2836.91 kg T

24.13.33.73 Strontiumkarbonat 2836.92 kg T

24.13.33.77 Karbonater (unntatt natriumhydrogenkarbonat og karbonater av 
kalium, kalsium, barium, bly, litium og strontium)

2836.99 kg T

24.13.41.25 Kromater og dikromater, peroksykromater 2841 [.30 +.50] kg T

24.13.41.40 Manganitter, manganater og permanganater 2841.6 kg S

24.13.41.50 Molybdater 2841.70 kg S

24.13.41.60 Wolframater 2841.80 kg S

24.13.41.75 Salter av metalloksidsyrer og peroksidsyrer (unntatt kromater, 
dikromater, peroksykromater, manganitter, manganater, 
permanganater, molybdater, wolframater)

2841.90 kg S

24.13.41.83 Sølvnitrat 2843.21 kg S

24.13.41.85 Kolloidale edelmetaller og forbindelser av edelmetaller, unntatt 
sølvnitrat

2843 [.10 +.29 +.30 +.90] kg S

24.13.42.50 Destillert vann og annet vann av tilsvarende eller høyere renhet 2853.00.10 kg S

24.13.42.70 Uorganiske eller organiske kvikksølvforbindelser, unntatt 
amalgamer

2852 kg S

24.13.42.90 Andre uorganiske forbindelser ikke nevnt ellers, amalgamer 
(unntatt destillert vann og annet vann av tilsvarende eller høyere 
renhet, flytende luft og komprimert luft, forbindelser og amalgamer 
av edelmetaller)

2853.00 (.50 +.90) kg S

24.13.51.00 Tungtvann (deuteriumoksid), isotoper og deres forbindelser 
(unntatt radioaktive og spaltbare eller fertile kjemiske isotoper)

2845 kg S

24.13.52.20 Cyanider, oksidcyanider og komplekse cyanider 2837 kg T

24.13.52.40 Silikater, kommersielle alkalimetallsilikater 2839 kg SiO2

@
T
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24.13.52.50 Dinatriumtetraborat og andre borater (unntatt peroksoborater 
(perborater))

2840 [.1 +.20] kg B2O3
@

T

24.13.52.60 Peroksoborater (perborater) 2840.30 kg B2O3
@

T

24.13.52.70 Doble eller komplekse silikater 2842.10 kg T

24.13.52.80 Salter av uorganiske syrer eller peroksosyrer (unntatt azider og 
doble eller komplekse silikater)

2842.90 kg T

24.13.53.00 Hydrogenperoksid 2847 kg H2O2 T

24.13.54.30 Fosfider (unntatt ferrofosfor) 2848 kg T

24.13.54.50 Silisiumkarbider, også om de ikke er kjemisk definerte 2849 kg T

24.13.54.70 Hydrider, nitrider, azider, silisiumforbindelser og borider 2850 kg S

24.13.55.00 Uorganiske og organiske forbindelser av sjeldne jordmetaller, av 
yttrium eller av scandium eller blandinger av disse

2846 kg S

24.13.56.00 Svovel (unntatt rå, uraffinert, sublimert, utfelt eller kolloidal) 2503.00.90 kg S

24.13.57.00 Røstet svovelkis (kisavbrann) 2601.20 kg S

24.13.58.50 Piezoelektrisk kvarts 7104.10 g S

24.13.58.70 Syntetiske eller rekonstruerte edel- eller halvedelsteiner, 
ubearbeidede eller enkelt sagde eller grovslipte (unntatt 
piezoelektrisk kvarts)

7104.20 g S

NACE 24.14: Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer

24.14.11.20 Mettede asykliske hydrokarboner 2901.10 kg T

24.14.11.30 Umettede asykliske hydrokarboner, etylen 2901.21 kg T

24.14.11.40 Umettede asykliske hydrokarboner, propen (propylen) 2901.22 kg T

24.14.11.50 Umettede asykliske hydrokarboner, buten (butylen) og isomerer 
derav

2901.23 kg T

24.14.11.65 Umettede asykliske hydrokarboner, buta-1,3-dien 2901.24.10 kg T

24.14.11.67 Umettede asykliske hydrokarboner, isopren 2901.24.90 kg T

24.14.11.90 Umettede asykliske hydrokarboner (unntatt etylen, propen, buten, 
buta-1,3-dien og isopren)

2901.29 kg T
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24.14.12.13 Sykloheksan 2902.11 kg T

24.14.12.15 Syklaner, syklener og sykloterpener (unntatt sykloheksan) 2902.19 kg T

24.14.12.23 Benzen 2902.20 kg T

24.14.12.25 Toluen 2902.30 kg T

24.14.12.43 o-xylen 2902.41 kg T

24.14.12.45 p-xylen 2902.43 kg T

24.14.12.47 m-Xylen og blandede xylenisomere 2902 [.42 +.44] kg T

24.14.12.50 Styren 2902.50 kg T

24.14.12.60 Etylbenzen 2902.60 kg T

24.14.12.70 Kumen 2902.70 kg T

24.14.12.80 Naftalen og antracen 2902.90.10 kg T

24.14.12.90 Bifenyl, terpenyler, vinyltoluener, sykliske hydrokarboner unntatt 
syklaner, syklener, sykloterpener, benzen, toluen, xylener, styren, 
etylbenzen, kumen, naftalen, antracen

2902.90 (.30 +.90) kg T

24.14.13.13 Klormetan (metylklorid) og kloretan (etylklorid) 2903.11 kg T

24.14.13.15 Diklormetan (metylenklorid) 2903.12 kg T

24.14.13.23 Kloroform (triklormetan) 2903.13 kg T

24.14.13.25 Karbontetraklorid 2903.14 kg T

24.14.13.53 1,2-dikloretan (etylendiklorid) 2903.15 kg T

24.14.13.57 Mettede klorderivater av asykliske hydrokarboner, ikke nevnt ellers 2903.19 kg T

24.14.13.71 Vinylklorid (kloretylen) 2903.21 kg T

24.14.13.73 Trikloretylen 2903.22 kg T

24.14.13.75 Tetrakloretylen (perkloretylen) 2903.23 kg T

24.14.13.79 Umettede klorderivater av asykliske hydrokarboner (unntatt 
vinylklorid, trikloretylen, tetrakloretylen)

2903.29 kg T
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24.14.14.50 Hydrokarbonderivater som bare inneholder sulfogrupper, deres 
salter og etylestere

2904.10 kg T

24.14.14.70 Hydrokarbonderivater som bare inneholder nitro- eller 
nitrosogrupper

2904.20 kg T

24.14.14.90 Hydrokarbonderivater (unntatt slike som bare inneholder 
sulfogrupper, deres salter og etylestere samt slike som inneholder 
bare nitro- eller bare nitrosogrupper)

2904.90 kg T

24.14.15.10 Fluor-, brom- eller jodderivater av asykliske hydrokarboner 2903.3 kg S

24.14.15.30 Halogenderivater av asykliske hydrokarboner med innhold av 
minst to forskjellige halogener

2903.4 kg S

24.14.15.53 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksaklorsykloheksan 2903.51 kg S

24.14.15.59 Halogenderivater av sykloalkaner, -alkener, -terpener (unntatt 
1,2,3,4,5,6-heksaklorsykloheksan)

2903 [.52 +.59] kg S

24.14.15.73 Klorbenzen, o-diklorbenzen og p-diklorbenzen 2903.61 kg S

24.14.15.75 Heksaklorbenzen og DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan) 2903.62 kg S

24.14.15.79 Halogenderivater av aromatiske hydrokarboner, unntatt klor-, o-di-
, p-di-, og heksaklorbenzen samt DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(p-
klorofenyl)etan)

2903.69 kg S

24.14.21.00 Industrielle fettalkoholer 3823.70 kg T

24.14.22.10 Metanol (metylalkohol) 2905.11 kg T

24.14.22.20 Propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol (isopropylalkohol) 2905.12 kg T

24.14.22.30 Butan-1-ol (n-butylalkohol) 2905.13 kg T

24.14.22.40 2-metylalkohol-2-ol (tert-butylalkohol) o.a. butanoler unntatt 
butan-1-ol (n-butylalkohol)

2905.14 kg T

24.14.22.63 Oktanol (oktylalkohol) og isomerer derav 2905.16 kg T

24.14.22.65 Dodekan-1-ol (laurylalkohol) heksadekan-1-ol (cetylalkohol) 
og oktadekan-1-ol (stearylalkohol) og andre mettede, enverdige 
alkoholer

2905 [.17 +.19] kg T

24.14.22.73 Asykliske terpenalkoholer 2905.22 kg T

24.14.22.75 Allylalkohol og andre umettede, enverdige alkoholer (unntatt 
asykliske terpenalkoholer)

2905.29 kg T

24.14.23.10 Etylenglykol (etandiol) 2905.31 kg T
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24.14.23.20 Propylenglykol (propan-1,2-diol) 2905.32 kg T

24.14.23.33 D-glucitol (sorbitol) 2905.44 kg T

24.14.23.39 Flerverdige asykliske alkoholer (unntatt etylenglykol, 
propylenglykol og D-glucitol (sorbitol))

2905 [.39 +.41 +.42 +.43 
+.49]

kg T

24.14.23.50 Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av asykliske alkoholer 2905.5 kg T

24.14.23.73 Sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske alkoholer og 
deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater

2906.1 kg T

24.14.23.75 Aromatiske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater

2906.2 kg T

24.14.24.15 Fenol (hydroksybenzen) og dens salter 2907.11 kg T

24.14.24.17 Kresoler og deres salter 2907.12 kg T

24.14.24.19 Enverdige fenoler og deres salter (unntatt fenol og dens salter, 
kresoler og deres salter)

2907 [.13 +.15 +.19] kg T

24.14.24.33 4,4’-isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) og dens 
salter

2907.23 kg T

24.14.24.39 Flerverdige fenoler (herunder salter, unntatt 
4,4-isopropylidendifenol) og fenolalkoholer

2907 [.21 +.22 +.29] kg T

24.14.24.53 Fenolderivater eller fenolalkoholer som bare inneholder 
halogensubstituenter, og deres salter

2908.1 kg T

24.14.24.55 Fenolderivater eller fenolalkoholer som bare inneholder 
sulfogrupper, deres salter og estere

2908.99.10 kg T

24.14.24.59 Fenolderivater eller fenolalkoholer (unntatt de som bare inneholder 
halogensubstituenter og deres salter samt de som inneholder 
sulfogrupper, deres salter og estere)

2908 [.91 +.99.90] kg T

24.14.31.20 Stearinsyre, industriell 3823.11 kg T

24.14.31.30 Oleinsyre, industriell 3823.12 kg T

24.14.31.50 Talloljefettsyre, industriell 3823.13 kg T

24.14.31.95 Industrielle destillerte fettsyrer (unntatt stearin-, olein- og 
talloljefettsyre)

3823.19.10 kg T

24.14.31.97 Industrielle, ikke destillerte fettsyrer (unntatt stearin-, olein- og 
talloljefettsyre)

3823.19 (.30 +.90) kg T

24.14.32.15 Etylacetat 2915.31 kg T

24.14.32.17 Vinylacetat 2915.32 kg T



15.3.2012 Nr. 16/347EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

24.14.32.19 Estere av eddiksyre (unntatt etylacetat og vinylacetat) 2915 [.33 +.36 +.39] kg T

24.14.32.20 Mono-, di- eller trikloreddiksyrer, propion-, smør- og valeriansyrer 
og deres salter og estere

2915 [.40 +.50 +.60] kg T

24.14.32.35 Palmitinsyre 2915.70.15 kg T

24.14.32.37 Salter og estere av palmitinsyre 2915.70.20 kg T

24.14.32.43 Salter av stearinsyre 2915.70.30 kg T

24.14.32.45 Stearinsyre 2915.70.25 kg T

24.14.32.47 Estere av stearinsyre 2915.70.80 kg T

24.14.32.53 Maursyre 2915.11 kg T

24.14.32.55 Salter og estere av maursyre 2915 [.12 +.13] kg T

24.14.32.71 Eddiksyre 2915.21 kg T

24.14.32.77 Eddiksyreanhydrid 2915.24 kg T

24.14.32.78 Salter av eddiksyre 2915.29 kg T

24.14.32.80 Laurinsyre og andre mettede asykliske monokarbokylsyrer, deres 
salter og estere

2915.90 kg T

24.14.33.10 Akrylsyre og dens salter, andre umettede monokarboksylsyrer 2916 [.11 +.19 +.20 +.36] kg T

24.14.33.20 Estere av akrylsyre 2916.12 kg T

24.14.33.30 Metakrylsyre og dens salter 2916.13 kg T

24.14.33.40 Estere av metakrylsyre 2916.14 kg T

24.14.33.50 Olje-, linol- eller linolensyre og deres salter og estere 2916.15 kg T

24.14.33.63 Benzosyre og dens salter og estere 2916.31 kg T

24.14.33.65 Benzylperoksid og benzylklorid 2916.32 kg T

24.14.33.67 Fenyleddiksyre og dens salter og estere 2916 [.34 +.35] kg T
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24.14.33.70 Aromatiske monokarboksylsyrer (anhydrider), halider, peroksider, 
peroksidsyrer og deres derivater, unntatt benzosyre, fenyledikksyrer 
og deres salter/estere, benzylperosid, benzylklorid

2916.39 kg T

24.14.33.83 Oksal-, azelain-, malein- og andre sykloalkaniske, sykloalkeniske 
syrer, salter

2917 [.11 +.13 +.19 +.20] kg T

24.14.33.85 Adipinsyre og dens salter og estere 2917.12 kg T

24.14.33.87 Maleinsyreanhydrid 2917.14 kg T

24.14.34.13 Dibutylortoftalater 2917.34.10 kg T

24.14.34.15 Dioktylortoftalater 2917.32 kg T

24.14.34.23 Dinonyl- eller didecylortoftalater 2917.33 kg T

24.14.34.25 Estere av ortoftalsyre (unntatt dibutyl-, dioktyl-, dinonyl- eller 
didecylortoftalater)

2917.34.90 kg T

24.14.34.33 Ftalsyreanhydrid 2917.35 kg T

24.14.34.35 Tereftalsyre og dens salter 2917.36 kg T

24.14.34.43 Dimetyltereftalat 2917.37 kg T

24.14.34.45 Aromatiske polykarboksylsyrer og deres anhydrider og derivater 
ikke nevnt ellers

2917.39 kg T

24.14.34.73 Sitronsyre og dens salter og estere 2918 [.14 +.15] kg T

24.14.34.75 Karboksylsyrer med alkohol-, fenol-, aldehyd- eller ketonfunksjon 2918 [.11 +.12 +.13 +.16 
+.18 +.19 +.29 +.30 +.9]

kg T

24.14.41.13 Metylamin, di- eller trimetylamin og deres salter 2921.11 kg T

24.14.41.15 Dietylamin og dets salter 2921.19.50 kg T

24.14.41.17 Asykliske monoaminer og deres derivater og salter (unntatt metyl-, 
dimetyl, trimetyl- og dietylamin)

2921.19 (.10 +.30 +.40 
+.80)

kg T

24.14.41.23 Etylendiamin og dets salter 2921.21 kg T

24.14.41.25 Heksametylendiamin og dets salter 2921.22 kg T

24.14.41.27 Asykliske polyaminer og deres derivater og salter (unntatt 
etylendiamin og dets salter, heksametylen- og dens salter)

2921.29 kg T
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24.14.41.30 Sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske mono- eller 
polyaminer og deres derivater, salter

2921.30 kg T

24.14.41.51 Anilin og dets salter (unntatt derivater) 2921.41 kg T

24.14.41.53 Anilinderivater og deres salter 2921.42 kg T

24.14.41.55 Toluidiner og deres derivater, salter 2921.43 kg T

24.14.41.57 Aromatiske monoaminer og deres derivater, salter (unntatt anilin 
og toluidin)

2921 [.44 +.45 +.46 +.49] kg T

24.14.41.70 Aromatiske polyaminer og deres derivater, salter 2921.5 kg T

24.14.42.33 Monoetanolamin og dets salter 2922.11 kg T

24.14.42.35 Dietanolamin og dets salter 2922.12 kg T

24.14.42.37 Trietanolamin og dets salter 2922.13 kg T

24.14.42.39 Aminoalkoholer og deres etere og estere og salter, med bare en 
type oksygenfunksjon, unntatt mono-, di- og trietanolamin og deres 
salter

2922 [.14 +.19] kg T

24.14.42.90 Aminoforbindelser med oksygenfuksjon (unntatt aminoalkoholer, 
deres estere og etere og salter, lysin og dens salter og estere, og 
glutaminsyre og dens salter og estere)

2922 [.2 +.3 +.43 +.44 
+.49 +.50]

kg T

24.14.43.10 Ureiner og deres derivater, salter 2924.21 kg T

24.14.43.20 Sakkarin og dets salter 2925.11 kg T

24.14.43.30 Imider og deres derivater, salter (unntatt sakkarin og dets salter) 2925 [.12 +.19] kg T

24.14.43.40 Iminer og deres derivater, salter 2925.2 kg T

24.14.43.50 Akrylnitril 2926.10 kg T

24.14.43.60 1-cyanoguanidin (dicyandiamid) 2926.20 kg T

24.14.43.70 Nitrilfunksjoner (unntatt akrylnitril og 1-cyanoguanidin 
(dicyandiamid))

2926 [.30 +.90] kg T

24.14.44.20 Diazo-, azo- og azoksyforbindelser 2927 kg T

24.14.44.30 Organiske derivater av hydrazin eller hydroksylamin 2928 kg T
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24.14.44.50 Isocyanater 2929.10 kg T

24.14.44.90 Forbindelser med annen nitrogenfunksjon, unntatt isocyanater 2929.90 kg T

24.14.51.35 Tio- og ditiokarbamater, tiurammono-, di- eller tetrasulfider 2930 [.20 +.30] kg T

24.14.51.37 Metionin 2930.40 kg T

24.14.51.39 Organiske svovelforbindelser (unntatt tio- og ditiokarbonater 
(xantater), tio- og ditiokarbamater, tiurammono-, di- eller 
tetrasulfider, metionin)

2930.90 kg T

24.14.51.50 Andre organiske-uorganiske forbindelser (unntatt organiske 
svovelforbindelser)

2931 kg T

24.14.52.10 Heterosykliske forbindelser med bare oksygen som heteroatom(er) 
(herunder kumarin, metylkumariner og etylkumariner) (unntatt 
andre laktoner)

2932 [.1 +.21 +.9] kg T

24.14.52.30 Heterosykliske forbindelser med en ukondensert imidazolring 
(unntatt hydantoin og dets derivater)

2933.29 kg T

24.14.52.50 Forbindelser med pyridin, sykliske forbindelser med (iso)kinolin, 
andre heterosykliske forbindelser med bare nitrogen

2933 [.3 +.4 +.72 +.79 
+.9]

kg T

24.14.52.60 Melamin 2933.61 kg T

24.14.52.70 6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam) 2933.71 kg T

24.14.52.90 Nukleinsyrer og heterosykliske forbindelser – tiazol, benzotiazol, 
andre sykliske forbindelser

2934 [.10 +.20 +.9] kg T

24.14.53.50 Fosforsyreestere og deres salter (herunder laktofosfater, deres 
halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater)

2919 kg T

24.14.53.75 Tiofosforsyreestere (fosfortioater) og deres salter, deres halogen-, 
sulfo-, nitro- og nitrosoderivater

2920.1 kg T

24.14.53.79 Estere av uorganiske syrer av ikke-metaller (unntatt av 
hydrogenhalider) osv., ikke nevnt ellers

2920.90 kg T

24.14.61.11 Metanal (formaldehyd) 2912.11 kg T

24.14.61.13 Etanal (acetaldehyd) 2912.12 kg T

24.14.61.15 Butanal (butyraldehyd, normal isomer) 2912.19.10 kg T

24.14.61.19 Asykliske aldehyder, uten annen oksygenfunksjon (unntatt 
methanal (formaldehyd), etanal (acetaldehyd), butanal 
(butyraldehyd, normal isomer))

2912.19.90 kg T

24.14.61.20 Sykliske aldehyder uten annen oksygenfunksjon 2912.2 kg S
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24.14.61.30 Aldehydalkoholer 2912.30 kg S

24.14.61.43 Vanillin (4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd) 2912.41 kg S

24.14.61.45 Etylvanillin (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd) 2912.42 kg S

24.14.61.47 Aldehydetere, aldehydfenoler og andre aldehyder med annen 
oksygenfunksjon (unntatt vanillin og etylvanillin)

2912.49 kg S

24.14.61.50 Sykliske polymerer av aldehyder 2912.50 kg S

24.14.61.60 Paraformaldehyd 2912.60 kg T

24.14.61.70 Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av aldehyder 
(herunder med annen oksygenfunksjon, sykliske polymerer av 
aldehyder, paraformaldehyd)

2913 kg S

24.14.62.11 Aceton 2914.11 kg T

24.14.62.13 Butanon (metyletylketon) 2914.12 kg T

24.14.62.15 4-Metylpentan-2-on (metylisobutylketon) 2914.13 kg T

24.14.62.19 Asykliske ketoner, uten annen oksygenfunksjon (unntatt 
aceton, butanon (metyletylketon) og 4-metylpentan-2-on 
(metylisobutylketon))

2914.19 kg T

24.14.62.31 Kamfer, aromatiske ketoner uten annen oksygenfunksjon, 
ketonalkoholer, -aldehyder, -fenoler og ketoner med annen 
oksygenfunksjon

2914 [.21 +.3 +.40 +.50] kg T

24.14.62.33 Sykloheksanon og metylsykloheksanoner 2914.22 kg T

24.14.62.35 Jononer og metyljononer 2914.23 kg T

24.14.62.39 Sykloalkaniske-, sykloalkeniske- eller sykloterpeniske ketoner 
uten annen oksygenfunksjon (unntatt kamfer, syklo- og 
metylsykloheksanoner, jononer og metyljononer)

2914.29 kg T

24.14.62.60 Kinoner 2914.6 kg T

24.14.62.70 Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater av ketoner og kinoner 2914.70 kg T

24.14.63.13 Dietyleter 2909.11 kg T

24.14.63.19 Asykliske etere og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater (unntatt dietyleter)

2909.19 kg T

24.14.63.23 Sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske etere og deres 
halogen-, sulfo-, nitro- eller nitersoderivater

2909.20 kg T
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24.14.63.25 Aromatiske etere og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater

2909.30 kg T

24.14.63.33 2,2’-oksidietanol (dietylenglykol, digol) 2909.41 kg T

24.14.63.39 Eteralkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater 
(unntatt 2,2’-oksidietanol)

2909 [.43 +.44 +.49] kg T

24.14.63.50 Eterfenoler, eteralkoholfenoler og deres halogen-, sulfo-, nitro- 
eller nitrosoderivater

2909.50 kg S

24.14.63.60 Alkoholperoksider, eterperoksider, ketonperoksider og deres 
halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater

2909.60 kg S

24.14.63.73 Oksiran (etylenoksid) 2910.10 kg T

24.14.63.75 Metyloksiran (propylenoksid) 2910.20 kg T

24.14.63.79 Epoksider, epoksyalkoholer, epoksyfenoler og epoksyetere 
med 3-leddet ring, samt deres halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater, unntatt oksiran og metyloksiran (propylenoksid)

2910 [.30 +.40 +.90] kg T

24.14.63.80 Acetaler og hemiacetaler samt deres halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater

2911 kg T

24.14.64.30 Andre organiske forbindelser, ikke nevnt ellers 2942 kg T

24.14.64.50 Osteløype og konsentrater derav 3507.10 kg S

24.14.64.70 Enzymer, tilberedte enzymer (ikke spesifisert eller nevnt annet 
sted) (unntatt osteløype og konsentrater)

3507.90 kg S

24.14.71.20 Aktiverte, naturlige, mineralske produkter, animalsk kull 3802.90 kg S

24.14.71.30 Tallolje, også raffinert 3803 kg S

24.14.71.40 Balsam-, tre- eller sulfatterpentin o.a. terpentinholdige oljer 
utvunnet av bartrær, rå dipenten, rå cymen og annen rå paracymen, 
«pine oil»

3805 kg S

24.14.71.50 Kolofonium og harpikssyrer, samt derivater derav, lette og tunge 
harpiksoljer, smelteharpikser («run gums»)

3806 kg S

24.14.71.70 Tretjære, tretjæreoljer, trekreosot, rå metanol, vegetabilsk bek, 
bryggeribek og lignende preparater på basis av kolofonium, 
harpikssyrer eller vegetabilsk bek

3807 kg T

24.14.72.00 Trekull (herunder kull av nøtter eller nøtteskall), også agglomerert 4402 kg S

24.14.73.20 Bensol (benzen) 2707.10 kg T

24.14.73.30 Toluol og xylol 2707 [.20 +.30] kg T
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24.14.73.40 Naftalen (naftalin) og aromatiske blandinger av hydrokarboner 
(unntatt bensol, toluol og xylol)

2707 [.40 +.50] kg T

24.14.73.50 Fenoler 2707.99.80 kg T

24.14.73.65 Kreosotoljer 2707.91 kg T

24.14.73.67 Oljer, destillasjonsprodukter av mineralsk tjære, ikke nevnt ellers 2707.99 (.1 +.30 +.50 
+.70 +.9)

kg T

24.14.73.70 Bek og bekkoks av steinkulltjære eller annen mineralsk tjære 2708 kg T

NACE 24.15: Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser

24.15.10.50 Salpetersyre, nitrersyrer 2808 kg N

@

T

24.15.10.75 Vannfri ammoniakk 2814.10 kg N

@

T

24.15.10.77 Ammoniakk i vandig løsning 2814.20 kg N

@

T

24.15.20.20 Ammoniumklorid (salmiakk) 2827.10 kg T

24.15.20.30 Nitritter 2834.10 kg N

@

T

24.15.20.50 Nitrater av kalium 2834.21 kg N

@

T

24.15.30.13 Urea med nitrogeninnhold over 45 vektprosent beregnet av vannfri 
tørrsubstans (unntatt i tabletter eller lignende form eller i pakker 
på høyst 10 kg)

3102.10.10 kg N T

24.15.30.19 Urea med nitrogeninnhold høyst 45 vektprosent beregnet av 
vannfri tørrsubstans (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3102.10.90 kg N T

24.15.30.23 Ammoniumsulfat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3102.21 kg N T

24.15.30.29 Dobbeltsalter og blandinger av ammoniumsulfat og 
ammoniumnitrat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3102.29 kg N T

24.15.30.30 Ammoniumnitrat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3102.30 kg N T

24.15.30.43 Blandinger av ammoniumnitrat med kalsiumkarbonat eller andre 
uorganiske stoffer uten gjødselsvirkning, høyst 28 vektprosent 
nitrogen

3102.40.10 kg N T
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24.15.30.45 Blandinger av ammoniumnitrat med kalsiumkarbonat eller andre 
uorganiske stoffer uten gjødselsvirkning, med over 28 vektprosent 
nitrogen

3102.40.90 kg N T

24.15.30.60 Dobbeltsalter og blandinger av kalsiumnitrat og ammoniumnitrat 
(unntatt i tabletter eller lignende form eller i pakker på høyst 10 kg)

3102.60 kg N T

24.15.30.80 Blandinger av urea og ammoniumnitrat, i vandig eller 
ammoniakalsk løsning (unntatt i tabletter eller lignende form eller 
i pakker på høyst 10 kg)

3102.80 kg N T

24.15.30.95 Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk, ikke nevnt ellers 3102.90 kg N T

24.15.40.35 Superfosfater (unntatt kalisk, i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3103.10 kg P2O5 T

24.15.40.90 Fosfatgjødsel, mineralsk eller kjemisk, ikke nevnt ellers 3103.90 kg P2O5 T

24.15.50.30 Kaliumklorid (unntatt i tabletter eller lignende form eller i pakker 
på høyst 10 kg)

3104.20 kg K2O T

24.15.50.50 Kaliumsulfat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i pakker 
på høyst 10 kg)

3104.30 kg K2O T

24.15.50.90 Kaligjødsel, mineralsk eller kjemisk, ikke nevnt ellers 3104.90 kg K2O T

24.15.60.00 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel, også blandet eller kjemisk 
behandlet

3101 kg T

24.15.70.50 Naturlig natriumnitrat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3102.50.10 kg T

24.15.70.70 Natriumnitrat (unntatt naturlig, i tabletter eller lignende form eller 
i pakker på høyst 10 kg)

3102.50.90 kg N T

24.15.80.10 Mineralsk eller kjemisk gjødsel i form av tabletter og lignende 
former i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg

3105.10 kg T

24.15.80.23 Mineralsk eller kjemisk gjødsel med innhold av nitrogen, fosfor og 
kalium (NPK-gjødsel), med over 10 vektprosent nitrogen

3105.20.10 kg T

24.15.80.25 Mineralsk eller kjemisk gjødsel med innhold av nitrogen, fosfor og 
kalium (NPK-gjødsel), med over 10 vektprosent nitrogen

3105.20.90 kg T

24.15.80.30 Diammonium hydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (unntatt i 
tabletter eller lignende form eller i pakker på høyst 10 kg)

3105.30 kg T

24.15.80.40 Ammonium dihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) 3105.40 kg T

24.15.80.53 Mineralsk eller kjemisk gjødsel med innhold av nitrater og fosfater, 
ikke nevnt ellers

3105.51 kg T

24.15.80.59 Mineralsk eller kjemisk gjødsel med innhold av nitrogen og fosfor, 
ikke nevnt ellers

3105.59 kg T
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24.15.80.63 Kaliumsuperfosfat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3105.60.10 kg T

24.15.80.69 Mineralsk eller kjemisk gjødsel med innhold av fosfor og kalium, 
unntatt kaliumsuperfosfater (i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg, de med nitrogen)

3105.60.90 kg T

24.15.80.90 Mineralsk eller kjemisk gjødsel, ikke nevnt ellers 3105.90 kg T

NACE 24.16: Produksjon av basisplast

24.16.10.35 Lineær polyetylen, med spesifikk vekt under 0,94, i ubearbeidede 
former

3901.10.10 kg T

24.16.10.39 Polyetylen, med spesifikk vekt under 0,94, i ubearbeidede former 
(unntatt lineær)

3901.10.90 kg T

24.16.10.50 Polyetylen med spesifikk vekt minst 0,94, i ubearbeidede former 3901.20 kg T

24.16.10.70 Kopolymerer av etylen-vinylacetat, i ubearbeidede former 3901.30 kg T

24.16.10.90 Polymerer av etylen i ubearbeidede former (unntatt polyetylen og 
kopolymerer av etylen-vinylacetat)

3901.90 kg T

24.16.20.35 Ekspanderbar polystyren, i ubearbeidede former 3903.11 kg T

24.16.20.39 Polystyren, i ubearbeidede former (unntatt ekspanderbar 
polystyren)

3903.19 kg T

24.16.20.50 Kopolymerer av styren-akrylonitril (SAN), i ubearbeidede former 3903.20 kg T

24.16.20.70 Kopolymerer av akrylnitril-butadienstyren (ABS), i ubearbeidede 
former

3903.30 kg T

24.16.20.90 Polymerer av styren i ubearbeidede former (unntatt polystyren, 
kopolymerer av styren-akrylnitril (SAN) og butadienstyren (ABS))

3903.90 kg T

24.16.30.10 Polyvinylklorid, ikke blandet med andre stoffer, i ubearbeidede 
former

3904.10 kg T

24.16.30.23 Polyvinylklorid blandet med andre stoffer, ikke mykgjort, i 
ubearbeidede former

3904.21 kg T

24.16.30.25 Polyvinylklorid blandet med andre stoffer, mykgjort, i ubearbeidede 
former

3904.22 kg T

24.16.30.40 Kopolymerer av vinylklorid og vinylacetat i ubearbeidede former 3904 [.30 +.40] kg T

24.16.30.50 Polymerer av vinylidenklorid, i ubearbeidede former 3904.50 kg T

24.16.30.60 Polytetrafluoretylen, i ubearbeidede former 3904.61 kg T

24.16.30.70 Fluorholdige polymerer i ubearbeidede former (unntatt 
polytetrafluoretylen)

3904.69 kg T
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24.16.30.90 Polymerer av halogenerte olefiner, i ubearbeidede former, ikke 
nevnt ellers

3904.90 kg T

24.16.40.13 Polyacetaler, i ubearbeidede former 3907.10 kg T

24.16.40.15 Polyeteralkoholer, i ubearbeidede former 3907.20 (.11 +.2) kg T

24.16.40.20 Polyetere i ubearbeidede former (unntatt polyeteracetaler og 
polyeteralkoholer)

3907.20.9 kg T

24.16.40.30 Epoksyharpikser, i ubearbeidede former 3907.30 kg T

24.16.40.40 Polykarbonater, i ubearbeidede former 3907.40 kg T

24.16.40.50 Alkydharpikser, i ubearbeidede former 3907.50 kg T

24.16.40.62 Polyetylentereftalat med viskositet over ≥ 78 ml/g 3907.60.20 kg T

24.16.40.64 Annen polyetylentereftalat 3907.60.80 kg T

24.16.40.70 Andre umettede, flytende polyestere, i ubearbeidede former 
(unntatt polyacetaler, polyetere, epoksyharpikser, polykarbonater, 
alkydharpikser, polyetylentereftalat)

3907.91.10 kg T

24.16.40.80 Umettede polyestere, i ubearbeidede former (unntatt flytende 
polyestere, polyacetaler, polyetere, epoksyharpikser, 
polykarbonater, alkydharpikser, polyetylentereftalat)

3907.91.90 kg T

24.16.40.90 Polyestere, i ubearbeidede former (unntatt polyacetaler, 
polyetere, epoksyharpikser, polykarbonater, alkydharpikser, 
polyetylentereftalater, andre umettede polyestere)

3907 [.70 +.99] kg T

24.16.51.30 Polypropylen, i ubearbeidede former 3902.10 kg T

24.16.51.50 Polymerer av propylen eller av andre olefiner, i ubearbeidede 
former (unntatt polypropylen)

3902 [.20 +.30 +.90] kg T

24.16.52.30 Polymerer av vinylacetat i vandig dispersjon, i ubearbeidede former 3905 [.12 +.21] kg T

24.16.52.50 Polymerer av vinylacetat, i ubearbeidede former (unntatt i vandig 
dispersjon)

3905 [.19 +.29] kg T

24.16.52.70 Polymerer av vinylestere eller andre vinylpolymerer, i ubearbeidede 
former (unntatt vinylacetat)

3905 [.30 +.91 +.99] kg T

24.16.53.50 Polymetylmetakrylat, i ubearbeidede former 3906.10 kg T

24.16.53.90 Akrylpolymerer, i ubearbeidede former (unntatt 
polymetylmetakrylat)

3906.90 kg T



15.3.2012 Nr. 16/357EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

24.16.54.50 Polyamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12, i ubearbeidede 
former

3908.10 kg T

24.16.54.90 Polyamider, i ubearbeidede former (unntatt polyamid -6, -11, -12, 
-6,6, -6,9 -6,10 eller -6,12)

3908.90 kg T

24.16.55.50 Ureaharpikser, tioureaharpikser i ubearbeidede former 3909.10 kg T

24.16.55.70 Melaminharpikser i ubearbeidede former 3909.20 kg T

24.16.56.30 Aminoharpikser, i ubearbeidede former (unntatt ureaharpikser, 
tioureaharpikser og melaminharpikser)

3909.30 kg T

24.16.56.50 Fenolharpikser, i ubearbeidede former 3909.40 kg T

24.16.56.70 Polyuretaner, i ubearbeidede former 3909.50 kg T

24.16.57.00 Silikoner i ubearbeidede former 3910 kg T

24.16.58.10 Petroleums-, kumaron-, inden-, kumaron-indenharpikser og 
polyterpener i ubearbeidede former

3911.10 kg T

24.16.58.20 Polysulfider, polysulfoner, polyxylenharpikser, poly 
(1,4-diisopropylbenzen), polyvinylketoner, polyetyleniminer og 
polyimider, i ubearbeidede former

3911.90 kg T

24.16.58.30 Celluloseacetater, i ubearbeidede former 3912.1 kg T

24.16.58.40 Cellulosenitrater, i ubearbeidede former (herunder kollodium) 3912.20 kg T

24.16.58.50 Celluloseetere og cellulose og derivater derav, i ubearbeidede 
former (unntatt celluloseacetater, cellulosenitrater)

3912 [.3 +.90] kg T

24.16.58.60 Naturlige polymerer, modifiserte naturlige polymerer, i 
ubearbeidede former (herunder alginsyre, herdede proteiner, 
kjemiske derivater av naturgummi)

3913 kg T

24.16.58.70 Ionebyttere på basis av syntetiske eller naturlige polymerer 3914 kg T

NACE 24.17: Produksjon av syntetisk gummi

24.17.10.50 Syntetisk lateksgummi 4002 [.11 +.41 +.51 +.91] kg T

24.17.10.90 Syntetisk gummi (unntatt lateks) 4002 [.19 +.20 +.3 +.49 
+.59 +.60 +.70 +.80 
+.99]

kg T

NACE 24.20: Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter

24.20.11.30 Insektmidler på basis av klorerte hydrokarboner, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.91.20 kg act. subst.
@

S
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24.20.11.40 Insektmidler på basis av karbamater, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.91.30 kg act. subst.
@

S

24.20.11.50 Insektmidler på basis av organiske fosforforbindelser, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.91.40 kg act. subst.
@

S

24.20.11.60 Insektmidler på basis av pyretrinoider, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.91.10 kg act. subst.
@

S

24.20.11.80 Andre insektmidler 3808.91.90 kg act. subst.
@

S

24.20.12.20 Ugressmidler på basis av fenoksiplantehormoner, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.93.11 kg act. subst.
@

S

24.20.12.30 Ugressmidler på basis av triaziner, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.93.13 kg act. subst.
@

S

24.20.12.40 Ugressmidler på basis av amider, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.93.15 kg act. subst.
@

S

24.20.12.50 Ugressmidler på basis av karbamater, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.93.17 kg act. subst.
@

S

24.20.12.60 Ugressmidler på basis av dinitroanilinderivater, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.93.21 kg act. subst.
@

S

24.20.12.70 Ugressmidler på basis av urea, uracil- eller sulfonylureaderivater, i 
former eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.93.23 kg act. subst.
@

S

24.20.12.90 Ugressmidler i pakninger for detaljsalg eller som preparater eller 
varer, unntatt på basis av fenoksiplantehormoner, triaziner, amider, 
karbamater, dinitroanilinderivater, urea, uracil, sulfonylurea

3808.93.27 kg act. subst.
@

S

24.20.13.50 Antigromidler i former eller pakninger for detaljsalg eller som 
preparater eller varer

3808.93.30 kg act. subst.
@

S

24.20.13.70 Vekstregulerende midler i former eller pakninger for detaljsalg 
eller som preparater eller varer

3808.93.90 kg act. subst.
@

S

24.20.14.30 Desinfeksjonsmidler på basis av kvaternære ammoniumsalter i 
former eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.94.10 kg act. subst.
@

S

24.20.14.50 Desinfeksjonsmidler på basis av halogenforbindelser i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.94.20 kg act. subst.
@

S

24.20.14.90 Desinfeksjonsmidler i former eller pakninger for detaljsalg 
eller som preparater eller varer (unntatt på basis av kvaternære 
ammoniumsalter, på halogenforbindelser)

3808.94.90 kg act. subst.
@

S
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24.20.15.52 Uorganiske soppdrepende midler, bakteriedrepende midler og 
frøbehandlingsmidler, i former eller pakninger for detaljsalg eller 
som preparater eller varer

3808.92 (.10 +.20) kg act. subst.
@

S

24.20.15.53 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, frøbehandlings-
midler på basis av ditiokarbamater, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.92.30 kg act. subst.
@

S

24.20.15.55 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, frøbehandlings-
midler på basis av benzimidazoler, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.92.40 kg act. subst.
@

S

24.20.15.56 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, frøbehandlings-
midler på basis av diazoler eller triazoler, i former eller pakninger 
for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.92.50 kg act. subst.
@

S

24.20.15.57 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, frøbehandlings-
midler på basis av diaziner eller morfoliner, i former eller pakninger 
for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.92.60 kg act. subst.
@

S

24.20.15.59 Andre soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, 
frøbehandlingsmidler (f.eks. kaptan osv.)

3808.92.90 kg act. subst.
@

S

24.20.15.65 Varer under tolltariffkode 3808, som inneholder én eller 
flere av følgende stoffer: aldrin (ISO), binapacryl (ISO), 
kamfeklor (ISO), kaptafol (ISO), klordan (ISO), klordimeform 
(ISO), klorbenzilat (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 
1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan), dieldrin (ISO, INN), 
dinoseb (ISO) og dets salter eller estere, etylendibromid (ISO) 
(1,2-dibromoetan), etylendicklorid (ISO) (1,2-dikoroetan), 
fluoracetamid (ISO), heptaklor (ISO), heksaklorbenzen (ISO), 
1,2,3,4,5,6-heksaklorsykloheksan (HCH (ISO)), herunder 
lindan (ISO, INN), kvikksølvforbindelser, metamidofos (ISO), 
monokrotofos (ISO), oksiran (etylenoksid), paration (ISO), 
paration-metyl (ISO) (metyl-paration), pentaklorfenol (ISO), 
fosfamidon (ISO), 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoksyeddiksyre) 
og dens salter eller estere, formet eller emballert for detaljsalg eller 
som preparater eller artikler

3808.50 kg act. subst.
@

S

24.20.15.70 Rottegift og andre plantevernmidler, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer (unntatt insektmidler, 
soppdrepende midler, ugressmidler og desinfeksjonsmidler)

3808.99 kg act. subst.
@

S

NACE 24.30: Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler

24.30.11.50 Malinger og lakker på basis av akryl- eller vinylpolymerer, 
dispergerte eller i vandig medium (herunder emaljer)

3209.10 kg S

24.30.11.70 Andre malinger og lakker, dispergerte eller i vandig medium 3209.90 kg S

24.30.12.25 Malinger og lakker på basis av polyestere (ikke kollodium) i 
flyktige, organiske løsemidler, som utgjør over 50 vektprosent av 
total vekt

3208.10.10 kg S

24.30.12.29 Malinger og lakker på basis av polyestere, dispergerte eller i 
flyktige, organiske løsemidler, herunder emaljer og lakker, unntatt 
som utgjør over 50 vektprosent av løsningen

3208.10.90 kg S

24.30.12.30 Malinger og lakker (ikke kollodium) på basis av akryl- eller 
vinylpolymerer, i flyktige, organiske løsemidler, som utgjør over 
50 vektprosent av total vekt

3208.20.10 kg S
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24.30.12.50 Andre malinger og lakker på basis av akryl- eller vinylpolymerer 3208.20.90 kg S

24.30.12.70 Malinger og lakker: løsninger ikke nevnt ellers 3208.90.1 kg S

24.30.12.90 Andre malinger og lakker på basis av syntetiske polymerer, ikke 
nevnt ellers

3208.90.9 kg S

24.30.21.30 Tilberedte pigmenter, opakiseringsmidler, farger og lignende 
preparater til keramikk, emalje eller glass

3207.10 kg S

24.30.21.50 Smeltbare emaljer og glasurer, engober og lignende preparater til 
keramikk, emalje eller glass

3207.20 kg S

24.30.21.70 Flytende lusterfarger og lignende preparater, fritte og annet glass i 
form av pulver, granulater eller flak

3207 [.30 +.40] kg S

24.30.22.13 Oljemalinger og lakker, til farging av lær (herunder emaljer, lakker 
og tempera)

3210.00.10 kg S

24.30.22.15 Tilberedte vannpigmentfarger til farging av lær, malinger og lakker 
(herunder emaljer, lakker og tempera) (unntatt av olje)

3210.00.90 kg S

24.30.22.20 Tilberedte sikkativer 3211 kg S

24.30.22.30 Pregefolier («stamping foils») 3212.10 kg S

24.30.22.40 Pigmenter (herunder pulver og flak av metall) dispergert i ikke-
vandig medium, i flytende form eller pastaform, til bruk til 
framstilling av malinger, samt fargestoffer, pakket for detaljsalg

3212.90 kg S

24.30.22.53 Kitt, harpiks, sparkelmasse og andre fugemasser 3214.10.10 kg S

24.30.22.55 Sparkelmasse 3214.10.90 kg S

24.30.22.60 Overflatebelegg, ikke ildfast, til fasader, innervegger, golv, tak og 
lignende

3214.90 kg S

24.30.22.73 Sammensatte, organiske løsnings- og fortynningsmidler på basis 
av butylacetat

3814.00.10 kg S

24.30.22.79 Sammensatte, organiske løsnings- og fortynningsmidler (unntatt av 
butylacetat)

3814.00.90 kg S

24.30.23.50 Kunstner-, plakatfarger, farger til undervisningsbruk, brekkfarger 
og lignende i form av tabletter, på tuber, krukker, glass og lignende 
pakninger i sett

3213.10 kg S

24.30.23.70 Kunstner-, plakatfarger, farger til undervisningsbruk, brekkfarger 
i form av tabletter, på tuber, krukker, glass og lignende, pakninger 
(unntatt i sett)

3213.90 kg S

24.30.24.50 Svarte trykkfarger 3215.11 kg S



15.3.2012 Nr. 16/361EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

24.30.24.70 Trykkfarger (unntatt svarte) 3215.19 kg S

NACE 24.41: Produksjon av farmasøytiske råvarer

24.41.10.30 Salisylsyre og dens salter 2918.21 kg T

24.41.10.50 O-acetylsalisylsyre og dens salter og estere 2918.22 kg T

24.41.10.70 Estere av salisylsyre og dens salter (unntatt av O-acetylsalisylsyre) 2918.23 kg T

24.41.20.10 Lysin og dets estere, salter derav 2922.41 kg T

24.41.20.20 Glutaminsyre og dens salter 2922.42 kg T

24.41.20.30 Cholin og dets salter 2923.10 kg T

24.41.20.40 Lecitiner og andre fosfoaminolipider 2923.20 kg T

24.41.20.50 Kvarternære ammoniumsalter og -hydroksider (unntatt av cholin 
og dets salter, lecitiner og andre fosfoaminolipider)

2923.90 kg T

24.41.20.60 Asykliske amider og deres derivater, salter derav (herunder 
karbamater)

2924.1 kg T

24.41.20.70 Sykliske amider og deres derivater, salter derav (herunder 
karbamater) (unntatt ureiner og derivater derav, og salter derav)

2924 [.23 +.24 +.29] kg T

24.41.31.10 Laktoner (unntatt kumarin, metyl- og etylkumarin) 2932.29 kg T

24.41.31.20 Fenazon (antipyrin) og deres derivater 2933.11 kg T

24.41.31.30 Heterosykliske forbindelser med ukondensert pyrazolring (også 
hydrogenert), unntatt fenazon og derivater derav

2933.19 kg T

24.41.31.40 Hydantoin og dets derivater 2933.21 kg T

24.41.31.55 Malonylurea (barbitursyre) og dets derivater, salter derav 2933 [.52 +.53 +.54] kg T

24.41.31.59 Andre forbindelser med en pyrimidinring (også hydrogenert) eller 
piperazinring (unntatt malonylurea (barbitursyre) og dets derivater)

2933 [.55 +.59] kg T

24.41.31.70 Forbindelser med en ukondensert triazinring (også hydrogenert) 
(unntatt melamin)

2933.69 kg T

24.41.31.80 Forbindelser med et fenotiazinringsystem (også hydrogenert), ikke 
videre kondensert

2934.30 kg T

24.41.32.00 Sulfonamider 2935 kg T
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24.41.40.00 Sukkerarter, kjemisk rene (unntatt glukose osv.), sukkeretere, 
sukkerestere og deres salter osv.

2940 kg T

24.41.51.23 A-vitaminer og deres derivater, ublandede 2936.21 — S

24.41.51.25 Vitamin B1 og dets derivater, ublandede 2936.22 — S

24.41.51.33 Vitamin B2 og dets derivater, ublandede 2936.23 — S

24.41.51.35 D- eller DL-pantotensyre (vitamin B3 eller B5) og deres derivater, 
ublandede

2936.24 — S

24.41.51.43 Vitamin B6 og dets derivater, ublandede 2936.25 — S

24.41.51.45 Vitamin B12 og dets derivater, ublandede 2936.26 — S

24.41.51.53 Vitamin C og dets derivater, ublandede 2936.27 — S

24.41.51.55 Vitamin E og dets derivater, ublandede 2936.28 — S

24.41.51.59 Vitaminer og deres derivater, ublandede (unntatt vitamin A, B1, B2, 
B3, B5, B6, B12, C og E, konsentrater, blandinger og provitaminer)

2936.29 — S

24.41.51.80 Provitaminer, andre vitaminer ikke nevnt ellers (herunder naturlige 
konsentrater), derivater

2936.90 — S

24.41.52.50 Insulin og dets salter 2937.12 — S

24.41.52.61 Polypeptid-, protein- og glykoproteinhormoner, deres derivater og 
strukturbeslektede forbindelser (unntatt insulin og dens salter)

2937 [.11 +.19] g S

24.41.52.63 Kortison, hydrokortison, prednison (dehydrokortison) og 
prednisolon (dehydrohydrokortison)

2937.21 g S

24.41.52.65 Halogenerte derivater av binyrebarkens hormoner 2937.22 g S

24.41.52.70 Østrogener og progesteroner 2937.23 g S

24.41.52.81 Steroidhormoner, deres derivater og strukturbeslektede forbindelser 
(unntatt kortison, hydrokortison, prednison og prednisolon, 
halogenerte derivater av binyrebarkens hormoner, østrogener og 
progesteroner)

2937.29 g S

24.41.52.83 Katekolaminhormoner, deres derivater og strukturbeslektede 
forbindelser

2937 [.3 +.40 +.50 +.90] g S

24.41.53.13 Rutosid (rutin) og dets derivater 2938.10 — S
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24.41.53.15 Glykosider, deres salter, etere, estere og andre derivater (unntatt 
rutosid (rutin))

2938.90 — S

24.41.53.23 Alkaloider av opium og deres derivater, salter derav 2939.1 — S

24.41.53.27 Alkaloider av cinchona og deres derivater, salter derav 2939.20 — S

24.41.53.30 Koffein og dens salter 2939.30 — S

24.41.53.40 Efedriner og deres salter 2939.4 — S

24.41.53.50 Teofyllin og aminofyllin (teofyllinetylen-diamin) og deres 
derivater, salter derav

2939.5 — S

24.41.53.60 Alkaloider av rugmeldrøye og deres derivater, salter derav 2939.6 — S

24.41.53.80 Andre vegetabilske alkaloider og deres salter, etere, estere og andre 
derivater (unntatt opium, cinchona, koffein, efedriner, teofyllin og 
aminofyllin, rugmeldrøye)

2939.9 — S

24.41.54.30 Penicilliner og deres derivater med penicillinsyrestruktur, salter 
derav

2941.10 kg T

24.41.54.40 Streptomyciner og deres derivater, salter derav 2941.20 kg T

24.41.54.50 Tetrasykliner og deres derivater, salter derav 2941.30 kg T

24.41.54.60 Kloramfenikol og dens derivater, salter derav 2941.40 kg T

24.41.54.70 Erytromycin og dens derivater, salter derav 2941.50 kg T

24.41.54.90 Antibiotika ikke nevnt ellers 2941.90 kg T

24.41.60.20 Ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres sekreter (til 
organterapeutisk bruk)

3001.20 — S

24.41.60.40 Kjertler og andre organer eller stoffer for terapeutisk eller 
profylaktisk bruk, ikke nevnt ellers (unntatt blod og ekstrakter av 
kjertler eller andre organer)

3001.90 — S

24.41.60.50 Blod fra mennesker, blod fra dyr tilberedt for terapeutisk, 
profylaktisk eller diagnostisk bruk, kulturer av mikroorganismer 
og lignende produkter, toksiner (unntatt gjær)

3002.90 — S

NACE 24.42: Produksjon av farmasøytiske preparater

24.42.11.30 Legemidler med innhold av penicillin eller derivater derav, med 
penicillinsyrestruktur, eller streptomyciner eller deres derivater, for 
terapeutisk eller profylaktisk bruk, ikke i pakninger for detaljsalg

3003.10 — S

24.42.11.50 Legemidler med innhold av antibiotika, unntatt penicillin og 
streptomycin, ikke i pakninger for detaljsalg

3003.20 — S

24.42.11.60 Legemidler med innhold av penicillin eller derivater derav, 
eller streptomyciner eller deres derivater, i oppmålte doser eller 
pakninger for detaljsalg

3004.10 — S
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24.42.11.80 Legemidler med innhold av antibiotika, unntatt penicillin og 
streptomycin, i pakninger for detaljsalg

3004.20 — S

24.42.12.30 Legemidler uten innhold av antibiotika, men med innhold av 
insulin, for terapeutisk eller profylaktisk bruk, ikke i oppmålte 
doser eller pakninger for detaljsalg

3003.31 — S

24.42.12.50 Legemidler med innhold av hormoner, men uten innhold av 
antibiotika eller insulin, for terapeutisk eller profylaktisk bruk, ikke 
i oppmålte doser eller pakninger for detaljsalg

3003.39 — S

24.42.12.60 Legemidler med innhold av insulin, men uten antibiotika, for 
terapeutisk eller profylaktisk bruk, i oppmålte doser eller pakninger 
for detaljsalg

3004.31 — S

24.42.12.65 Legemidler med innhold av binyrebarkhormoner, deres derivater 
og strukturbeslektede forbindelser, i oppmålte doser eller for 
detaljsalg

3004 [.32 +.39] — S

24.42.13.10 Legemidler med innhold av alkaloider eller derivater derav, ikke 
for detaljsalg

3003.40 — S

24.42.13.20 Andre legemidler til terapeutisk eller profylaktisk bruk, som hører 
til under tolltariffkode 3003, ikke for detaljsalg

3003.90 — S

24.42.13.40 Legemidler med innhold av alkaloider eller derivater derav, for 
detaljsalg

3004.40 — S

24.42.13.60 Legemidler med innhold av vitaminer, provitaminer, derivater og 
to eller flere bestanddeler blandet sammen for terapeutisk eller 
profylaktisk bruk, i oppmålte doser eller for detaljsalg

3004.50 — S

24.42.13.80 Andre legemidler med innhold av blandede eller ublandede 
produkter, for detaljsalg, ikke nevnt ellers

3004.90 — S

24.42.21.20 Immunsera og andre bestanddeler av blod 3002.10 — S

24.42.21.40 Vaksiner for mennesker 3002.20 — S

24.42.21.60 Vaksiner til veterinær bruk 3002.30 — S

24.42.22.00 Kjemiske, befruktningshindrende preparater på basis av hormoner 
eller spermicider

3006.60 — S

24.42.23.20 Blodtypereagenser 3006.20 — S

24.42.23.40 Røntgenkontrastmidler, diagnostiske reagenser bestemt til bruk på 
pasient

3006.30 — S

24.42.23.60 Tannsement og andre tannfyllingsmaterialer: beinsement 3006.40 — S

24.42.23.70 Gelepreparater til bruk i medisin og veterinærmedisin som 
smøremiddel ved kirurgiske inngrep og fysiske undersøkelser 
eller som et koplingsmiddel mellom kroppen og medisinske 
instrumenter

3006.70 — S

24.42.24.10 Heftplaster og andre artikler impregnert eller belagt med 
farmasøytiske stoffer, eller for detaljsalg

3005.10 — S
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24.42.24.30 Vatt, gas og lignende artikler impregnert eller belagt med 
farmasøytiske stoffer, i pakninger for detaljsalg, ikke nevnt ellers

3005.90 — S

24.42.24.50 Steril, kirurgisk katgut, lignende sterile suturmaterialer, sterile 
klebemidler, steril laminaria, sterile absorberbare, blodstillende 
midler

3006.10 — S

24.42.24.70 Esker og vesker med førstehjelpsutstyr 3006.50 — S

NACE 24.51: Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler

24.51.10.50 Glyserol (glyserin), rå, glyserolvann og glyserollut 1520 kg T

24.51.10.70 Glyserol (herunder syntetisk (unntatt rå, glyserolvann og 
glyserollut))

2905.45 kg T

24.51.20.20 Organiske overflateaktive stoffer, anionaktive (unntatt såpe) 3402.11 kg T

24.51.20.30 Organiske overflateaktive stoffer, kationaktive (unntatt såpe) 3402.12 kg T

24.51.20.50 Organiske overflateaktive stoffer, ikke-ionogene (unntatt såpe) 3402.13 kg T

24.51.20.90 Organiske overflateaktive stoffer (unntatt såpe, anionaktive, 
kationaktive og ikke-ionogene)

3402.19 kg T

24.51.31.20 Såpe og organiske, overflateaktive produkter til toalettbruk, 
herunder medisinske produkter

3401.11 kg S

24.51.31.50 Såpe og organiske, overflateaktive produkter og preparater, i form 
av stenger, blokker eller støpte stykker, unntatt toalettsåpe

3401.19 kg S

24.51.31.73 Såpe i annen form, som flak, granulat eller pulver 3401.20.10 kg S

24.51.31.79 Såpe i annen form unntatt stenger, blokker eller støpte stykker, 
papir, vatt, filt og ikke vevde materialer impregnert eller belagt med 
såpe/rengjøringsmiddel, i flak, granuler eller pulverform

3401.20.90 kg S

24.51.31.83 Organiske overflateaktive produkter og preparater til hudvask, med 
og uten såpe, i pakninger for detaljsalg

3401.30 kg S

24.51.32.40 Overflateaktive preparater, med og uten såpe, i pakninger for 
detaljsalg (unntatt preparater til bruk som såpe)

3402.20.20 kg S

24.51.32.50 Vaskemidler og rengjøringsmidler, med eller uten såpe, i pakninger 
for detaljsalg, herunder vaskehjelpemidler unntatt preparater til 
bruk som såpe, overflateaktive preparater

3402.20.90 kg S

24.51.32.60 Overflateaktive preparater, med og uten såpe, ikke i pakninger for 
detaljsalg (unntatt preparater til bruk som såpe)

3402.90.10 kg S

24.51.32.70 Vaskemidler og rengjøringsmidler, med eller uten såpe, ikke i 
pakninger for detaljsalg, herunder vaskehjelpemidler unntatt 
preparater til bruk som såpe, overflateaktive preparater

3402.90.90 kg S

24.51.41.00 Preparater for romparfymering eller romdeodorisering (herunder 
velluktende preparater til bruk ved religiøse seremonier)

3307.4 — S
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24.51.42.70 Kunstig og tilberedt voks av polyetylenglykol 3404.20 kg S

24.51.42.80 Kunstig og tilberedt voks (herunder forseglingsvoks) (unntatt 
polyetylenglykol)

3404.90 kg S

24.51.43.30 Pusse- og polermidler og lignende preparater for skotøy eller lær 
(unntatt kunstige og tilberedte vokser)

3405.10 kg S

24.51.43.50 Pusse- og polermidler og lignende preparater for vedlikehold 
av tremøbler, tregulv eller andre trevarer (unntatt kunstige og 
tilberedte vokser)

3405.20 kg S

24.51.43.70 Polermidler og lignende preparater, for karosserier (unntatt 
kunstige og tilberedte vokser, metallpussemidler)

3405.30 kg S

24.51.43.83 Metallpussemidler 3405.90.10 kg S

24.51.43.89 Andre pusse- og polermidler, ikke nevnt ellers 3405.90.90 kg S

24.51.44.00 Skurepasta, skurepulver o.a. skuremidler 3405.40 kg S

NACE 24.52: Produksjon av parfyme og toalettartikler

24.52.11.50 Parfymer 3303.00.10 l
@

S

24.52.11.70 Toalettvann 3303.00.90 l
@

S

24.52.12.50 Sminke for leppene 3304.10 — S

24.52.12.70 Sminke for øynene 3304.20 — S

24.52.13.00 Preparater for manikyr eller pedikyr 3304.30 — S

24.52.14.00 Pudder, herunder fast pudder, til kosmetisk bruk (herunder 
talkumpudder)

3304.91 — S

24.52.15.00 Skjønnhetspleieprodukter for sminking og hudpleie, herunder 
solpreparater (unntatt medikamenter, sminke for leppene og 
øynene, preparater for manikyr og pedikyr, pudder til kosmetisk 
bruk og talkumpudder)

3304.99 — S

24.52.16.30 Sjampo 3305.10 — S

24.52.16.50 Permanentpreparater, preparater for krølling eller utglatting av hår 3305.20 — S

24.52.16.70 Hårlakk 3305.30 — S

24.52.17.00 Hårpreparater (unntatt sjampo, permanent- og hårutglattings-
preparater, lakk)

3305.90 — S
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24.52.18.50 Tannpasta og andre tannpleiemidler 3306.10 p/st
@

S

24.52.18.90 Preparater til munn- eller tannhygiene (herunder festemidler for 
tannproteser, munnvask, munnspray, tanntråd) (unntatt tannpasta)

3306 [.20 +.90] — S

24.52.19.30 Preparater til bruk før, under og etter barbering (unntatt barbersåpe 
i blokker)

3307.10 — S

24.52.19.50 Kroppsdeodoranter og antiperspiranter 3307.20 — S

24.52.19.70 Parfymert badesalt og andre badepreparater 3307.30 — S

24.52.19.90 Andre preparater for personlig bruk (parfymer, kosmetikk og 
toalettartikler, hårfjerningsmidler)

3307.90 — S

NACE 24.61: Produksjon av eksplosiver

24.61.11.30 Krutt 3601 kg S

24.61.11.50 Tilberedte sprengstoffer (unntatt krutt) 3602 kg S

24.61.12.50 Sikkerhetslunter, detonerende lunter 3603.00.10 km
@

S

24.61.12.70 Tennhetter eller rivtennere og andre tennmidler, elektriske 
detonatorer

3603.00.90 p/st
@

S

24.61.13.00 Fyrverkeri 3604.10 kg S

24.61.14.00 Signalraketter, regnraketter, tåkesignaler og andre pyrotekniske 
artikler (unntatt fyrverkeri)

3604.90 kg S

NACE 24.62: Produksjon av lim og gelatin

24.62.10.13 Kaseinlim 3501.90.10 kg S

24.62.10.15 Kaseinater og andre kaseinderivater (unntatt kaseinlim) 3501.90.90 kg S

24.62.10.20 Albumin, albuminater og andre albuminderivater (unntatt 
eggalbumin)

3502 [.20 +.90] kg S

24.62.10.30 Gelatin og gelatinderivater, fiskelim (unntatt kaseinlim og beinlim) 3503.00.10 kg S

24.62.10.50 Beinlim, husblas og annet lim av animalsk opprinnelse (unntatt 
kaseinlim)

3503.00.80 kg S

24.62.10.60 Lim på basis av dekstrin eller annen modifisert stivelse 3505.20 kg S
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24.62.10.95 Tilberedt lim og andre tilberedte klebemidler, ikke nevnt ellers 3506 kg S

NACE 24.63: Produksjon av eteriske oljer

24.63.10.20 Eteriske oljer 3301 [.1 +.2] kg S

24.63.10.30 Resinoider 3301.30 kg S

24.63.10.50 Konsentrater av eteriske oljer i fettstoffer, vandige destillater og 
lignende

3301.90 kg S

24.63.10.75 Blandinger av velluktende stoffer som brukes i næringsmiddel- 
eller drikkevareindustrien

3302.10 kg S

24.63.10.79 Blandinger av velluktende stoffer til bruk som råstoff i industrien 
(unntatt i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien)

3302.90 kg S

NACE 24.64: Produksjon av fotokjemiske produkter

24.64.11.30 Fotografiske plater og fotografisk planfilm, sensitive for lys 
eller annen bestråling, ueksponerte (unntatt av papir, papp eller 
tekstilstoff)

3701 m2

@
S

24.64.11.50 Fotografisk film, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponert 
(unntatt papir, papp eller tekstilstoff)

3702 m2

@
S

24.64.11.70 Fotografisk papir, papp og tekstilstoff, sensitivt for lys eller annen 
bestråling, ueksponert

3703 m2

@
S

24.64.12.00 Kjemiske preparater til fotografisk bruk, ublandede preparater 
til fotografisk bruk i tilmålte porsjoner eller pakket for detaljsalg 
(unntatt lakker, lim og klebemidler)

3707 kg S

NACE 24.65: Produksjon av uinnspilte media

24.65.10.00 Preparert, uinnspilt materiell for opptak av lyd eller lignende 
(unntatt fotografiske eller kinematografiske produkter)

8523 [.21 +.29.15 +.40.1 
+.51.10 +.59.10 +.80.10]

kg S

NACE 24.66: Produksjon av kjemiske produkter ellers

24.66.10.00 Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer samt deres 
fraksjoner, kjemisk bearbeidede, ikke nevnt ellers

1518 kg S

24.66.20.00 Blekk, tusj og lignende varer (unntatt trykkfarger) 3215.90 kg S

24.66.31.55 Tilberedte smøremidler med innhold av under 70 vektprosent jord- 
eller råoljer, til behandling av tekstilstoffer, lær og pelsskinn

3403.11 kg S

24.66.31.57 Tilberedte smøremidler med innhold av under 70 vektprosent jord- 
eller råoljer, unntatt preparater til behandling av tekstilstoffer, lær 
og pelsskinn

3403.19 kg S
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24.66.31.75 Tilberedte smøremidler til behandling av tekstilstoffer, lær og 
pelsskinn, unntatt preparater med innhold av under 70 vektprosent 
jord- eller råoljer

3403.91 kg S

24.66.31.79 Tilberedte smøremidler unntatt preparater med innhold av under 
70 vektprosent jord- eller råoljer, preparater til behandling av 
tekstilstoffer, lær og pelsskinn

3403.99 kg S

24.66.32.55 Antibankemidler på basis av blyforbindelser 3811.11 kg S

24.66.32.59 Antibankemidler (unntatt på basis av blyforbindelser) 3811.19 kg S

24.66.32.70 Tilsetninger for smøreoljer 3811.2 kg S

24.66.32.90 Tilsetninger for mineraloljer eller for andre væsker brukt for 
samme formål som mineraloljer (herunder bensin) (unntatt 
antibankemidler, tilsetninger for smøreoljer)

3811.90 kg S

24.66.33.30 Bremsevæske og andre tilberedte væsker for hydrauliske 
overføringer med under 70 vektprosent jordolje eller oljer fra 
bitumiøse mineraler

3819 kg S

24.66.33.50 Frostvæsker og tilberedte væsker for avising 3820 kg S

24.66.41.00 Peptoner og andre proteiner og deres derivater, hudpulver, 
herunder gluteliner og prolaminer, globuliner, glycinin, keratiner, 
nukleoproteiner, proteinisolater

3504 kg S

24.66.42.10 Sammensatte reagenser for diagnostisk- eller laboratoriebruk, 
herunder papir impregnert eller overtrukket med reagensmidler til 
slikt bruk

3822 kg S

24.66.42.30 Modellermasse (herunder ferdiglaget for barn), voks og 
avtrykksmasse til dentalbruk i pakninger for detaljsalg

3407 kg S

24.66.42.50 Preparater og ladninger for brannslokkingsapparater, 
brannslokkingsgranater og brannslokkingsbomber

3813 kg S

24.66.42.70 Næringspreparater for dyrkning av mikroorganismer 3821 kg S

24.66.43.50 Dopet silisium for elektronisk bruk, i form av skiver eller lignende 3818.00.10 kg S

24.66.43.70 Kjemiske grunnstoffer (unntatt silisium), dopet for elektronisk 
bruk, i form av skiver eller lignende

3818.00.90 kg S

24.66.44.00 Aktivkull 3802.10 kg S

24.66.45.52 Midler for etterbehandling, med under 55 vektprosent stivelse 3809.10.10 kg S

24.66.45.53 Midler for etterbehandling, med minst 55, men under 70 
vektprosent stivelse

3809.10.30 kg S

24.66.45.55 Midler for etterbehandling, med minst 70, men under 83 
vektprosent stivelse

3809.10.50 kg S
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24.66.45.57 Midler for etterbehandling, med minst 83 vektprosent stivelse, 
til bruk innenfor tekstil-, papir- og lærindustrien eller lignende 
industrier

3809.10.90 kg S

24.66.45.70 Midler for etterbehandling osv., til bruk innenfor tekstilindustrien 3809.91 kg S

24.66.45.80 Midler for etterbehandling osv., til bruk innenfor papirindustrien 3809.92 kg S

24.66.45.90 Midler for etterbehandling, farging og andre preparater, ikke nevnt 
ellers

3809.93 kg S

24.66.46.20 Beisemidler for metalloverflater 3810 kg S

24.66.46.30 Tilberedte vulkaniseringsakseleratorer 3812.10 kg S

24.66.46.40 Sammensatte myknere for gummi eller plast 3812.20 kg S

24.66.46.50 Antioksidasjonsmidler og andre sammensatte stabilisatorer for 
gummi eller plast

3812.30 kg S

24.66.46.60 Reaksjonsinitiatorer, reaksjonsakseleratorer og tilberedte 
katalysatorer

3815 kg S

24.66.46.70 Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaftalener, unntatt under 
tolltariffkode 2707 eller 2902

3817 kg S

24.66.47.20 Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner 3824.10 kg S

24.66.47.30 Naftensyrer, deres ikke-vannløselige salter og deres estere 3824.90.30 kg S

24.66.47.40 Ikke-agglomererte metallkarbider, blandet innbyrdes eller med 
metalliske bindemidler

3824.30 kg S

24.66.47.50 Tilberedte tilsetninger for sement, mørtel eller betong 3824.40 kg S

24.66.47.70 Sorbitol (unntatt D-glucitol) 3824.60 kg S

24.66.48.13 Petroleumssulfonater, unntatt av alkalimetaller, ammonium eller av 
etanomaliner, tiofene sulfonsyrer samt deres salter

3824.90.10 kg S

24.66.48.15 Ionebyttere 3824.90.15 kg S

24.66.48.17 Tetningsmaterialer for vakuumrør 3824.90.20 kg S

24.66.48.23 Tresurt salt (f.eks. av kalsium), råkalsiumsalt av vinsyre, 
råkalsiumsitrat

3824.90.25 kg S
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24.66.48.25 Alkalisk jernhydroksid for rensing av gass 3825.90.10 kg S

24.66.48.27 Rusthindrende preparater som inneholder aminer som aktive 
bestanddeler

3824.90.35 kg S

24.66.48.30 Uorganiske sammensatte løsemidler og fortynningsmidler for lakk 
og lignende produkter

3824.90.40 kg S

24.66.48.40 Preparater for rensing av kjeler og lignende preparater 3824.90.45 kg S

24.66.48.53 Preparater for galvanisering 3824.90.50 kg S

24.66.48.57 Blandinger av mono-, di- og trifettsyrer av glyserolester (emulgert 
fra fett)

3824.90.55 kg S

24.66.48.63 Kjemiske produkter og preparater til farmasøytisk eller kirurgisk 
bruk

3824.90 (.61 +.62 +.64) kg S

24.66.48.65 Hjelpestoffer til bruk i støperier (unntatt kjernebindemidler av 
kunstharpiks)

3824.90.65 kg S

24.66.48.67 Brannsikre og vanntette preparater og andre preparater for vern, til 
bruk i byggeindustrien

3824.90.70 kg S

24.66.48.71 Blandinger som inneholder halogenderivater av metan, etan eller 
propan

3824.7 kg S

24.66.48.75 Blandinger og preparater som inneholder oksiran (etylenoksid), 
polybrominerte bifenyler (PBB-er), polyklorinerte bifenyler (PCB-
er), polyklorinerte terfenyler (PCT-er) eller tris(2,3-dibrompropyl)-
fosfat

3824.8 kg S

24.66.48.98 Biodrivstoff (dieselerstatning), andre kjemiske produkter ikke 
nevnt ellers

3824.90 (.75 +.8 +.98) kg S

NACE 24.70: Produksjon av kunstfibrer

24.70.11.95 Fiberkabel og stapelfibrer av polypropylen, ikke kardet eller 
kjemmet eller på annen måte klargjort for spinning

5501.40 + 5503.40 kg T

24.70.11.97 Annen syntetisk fiberkabel og syntetiske stapelfibrer ikke kardet 
eller kjemmet eller på annen måte klargjort for spinning

5501 [.10 +.20 +.30 
+.90] + 5503 [.1 +.20 
+.30 +.90]

kg T

24.70.12.40 Syntetisk høystyrkegarn, ikke i pakninger for detaljsalg 5402 [.1 +.20] kg S

24.70.13.13 Teksturert garn av nylon eller andre polyamider, ikke i pakninger 
for detaljsalg (unntatt sytråd)

5402 [.31 +.32] kg S

24.70.13.15 Teksturert garn av polyester, ikke i pakninger for detaljsalg (unntatt 
sytråd)

5402.33 kg S

24.70.13.23 Teksturert garn av polypropylen, ikke i pakninger for detaljsalg 
(unntatt sytråd)

5402.34 kg S
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24.70.13.25 Teksturert garn, ikke i pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd, av 
nylon og andre polyamider, av polyestere, av polypropylen)

5402.39 kg S

24.70.13.30 Garn av nylon eller andre polyamider og polyestere, ikke teksturert, 
ikke i pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd)

5402 [.45 +.51] kg S

24.70.13.50 Garn av syntetiske filamenter, enkelt, av polyestere, ikke i 
pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd, høystyrkegarn, teksturert, 
flertrådet eller kabelslått garn)

5402 [.46 +.47 +.52] kg S

24.70.13.70 Garn av syntetiske filamenter, enkelt, av polypropylen, ikke i 
pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd)

5402 [.48 +.59.10] kg S

24.70.13.90 Garn av syntetiske filamenter, enkelt, ikke nevnt ellers, ikke i 
pakninger for detaljsalg (unntatt teksturert, sytråd)

5402 [.44 +.49 +.59.90] kg S

24.70.14.00 Syntetiske monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex, 
tverrmål høyst 1 mm, strimler og lignende med synlig bredde høyst 
5 mm

5404 kg S

24.70.21.00 Kunstig fiberkabel og kunstige stapelfibrer, ikke kardet eller 
kjemmet eller på annen måte klargjort for spinning

5502 + 5504 kg S

24.70.22.00 Høystyrkegarn av syntetiske filamenter, av viskoserayon, ikke i 
pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd)

5403.10 kg S

24.70.23.90 Garn av kunstige filamenter med lengdevekt under 67 desitex, ikke 
i pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd)

5403.3 kg S

24.70.24.00 Kunstige monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex og 
største tverrmål høyst 1 mm, strimler og lignende av kunstige 
tekstilstoffer med synlig bredde høyst 5 mm

5405 kg S

24.70.30.50 Avfall av syntetiske tekstilfibrer (herunder kardeull, garnavfall, 
garnettert (opprevet) rest)

5505.10 kg S

24.70.30.70 Avfall av kunstige tekstilfibrer (herunder kardeull, garnavfall, 
garnettert (opprevet) rest)

5505.20 kg S

NACE 25.11: Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk

25.11.11.00 Nye pneumatiske dekk av gummi til personbiler (herunder til 
racerbiler)

4011.10 p/st S

25.11.12.35 Nye pneumatiske dekk av gummi til motorsykler og scootere med 
felger over 33 cm i diameter

4011.40.80 p/st S

25.11.12.37 Nye pneumatiske dekk av gummi til motorsykler og scootere med 
felger høyst 33 cm i diameter

4011.40.20 p/st S

25.11.12.60 Nye pneumatiske dekk av gummi til sykler 4011.50 p/st S
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25.11.13.55 Nye pneumatiske dekk av gummi til busser eller lastebiler med en 
belastningskapasitet på høyst 121

4011.20.10 p/st S

25.11.13.57 Nye pneumatiske dekk av gummi til busser eller lastebiler med en 
belastningskapasitet på over 121

4011.20.90 p/st S

25.11.13.70 Nye pneumatiske dekk av gummi, til bruk på luftfartøyer 4011.30 p/st S

25.11.14.04 Nye dekk av gummi, til bruk på kjøretøyer og maskiner for 
landbruk og skogbruk

4011 [.61 +.92] p/st S

25.11.14.06 Nye pneumatiske dekk av gummi, til kjøretøy og maskiner for 
industrielt bruk eller anleggsmaskiner

4011 [.62 +.63 +.93 +.94] p/st S

25.11.14.08 Nye pneumatiske dekk av gummi, med slitebane med 
fiskebenmønster eller lignende mønster (unntatt til kjøretøy 
og maskiner for landbruk, skogbruk, industrielt bruk eller 
anleggsmaskiner)

4011.69 p/st S

25.11.14.10 Andre nye pneumatiske dekk (unntatt for personbiler, motorsykler, 
sykler, busser, lastebiler, luftfartøy, kjøretøy og maskiner for 
landbruk, skogbruk industrielt bruk eller anleggsmaskiner, med 
slitebane med fiskebenmønster eller lignende mønster)

4011.99 p/st S

25.11.15.30 Massiv- eller hulkammerringer og utskiftbare slitebaner til dekk, 
av gummi

4012.90 (.20 +.30) p/st

@

S

25.11.15.50 Felgbånd av gummi 4012.90.90 p/st

@

S

25.11.15.73 Innerslanger av gummi til biler, busser og lastebiler 4013.10 p/st S

25.11.15.75 Innerslanger av gummi, som brukes til sykler 4013.20 p/st S

25.11.15.78 Innerslanger av gummi (unntatt til personbiler, sykler, busser eller 
lastebiler)

4013.90 p/st S

25.11.16.00 Slitebaner («camelback») som brukes ved regummiering av dekk 4006.10 kg S

NACE 25.12: Regummiering og vulkanisering av gummidekk

25.12.10.30 Regummierte dekk til personbiler 4012.11 p/st S

25.12.10.50 Regummierte dekk av gummi, til busser og lastebiler 4012.12 p/st S

25.12.10.90 Regummierte dekk av gummi (herunder til luftfartøyer, unntatt til 
personbiler, busser eller lastebiler)

4012 [.13 +.19] p/st S

NACE 25.13: Produksjon av gummiprodukter ellers

25.13.10.00 Gummiregenerat i ubearbeidede former, eller i form av plater, duk 
eller bånd

4003 kg T
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25.13.20.13 Uvulkanisert gummi, blandet med «carbon black» eller 
silisiumdioksid

4005.10 kg S

25.13.20.15 Gummiløsninger og dispersjoner, uvulkanisert 4005.20 kg S

25.13.20.19 Uvulkanisert, blandet gummi (unntatt blandet med «carbon black» 
eller silisiumdioksid gummiløsninger, dispersjoner)

4005.9 kg S

25.13.20.30 Uvulkanisert gummi i andre former og gummivarer (herunder 
stenger, rør og profiler, skiver og ringer) (unntatt slitebaner 
(«camelback»))

4006.90 kg S

25.13.20.50 Tråd og snorer av vulkanisert gummi 4007 kg S

25.13.20.70 Plater, duk og bånd av vulkanisert bløtgummi 4008 [.11 +.21.90] kg S

25.13.20.83 Stenger og profiler av vulkanisert skumgummi 4008.19 kg S

25.13.20.85 Plater, duk og bånd til gulvbelegg av vulkanisert bløtgummi, 
unntatt skumgummi

4008.21.10 kg S

25.13.20.87 Stenger og profiler av vulkanisert bløtgummi, unntatt av 
skumgummi

4008.29 kg S

25.13.30.30 Rør av vulkanisert bløtgummi, ikke forsterket 4009.11 kg S

25.13.30.55 Slanger av vulkanisert bløtgummi, forsterket med metall 4009.21 kg S

25.13.30.57 Slanger av vulkanisert bløtgummi, forsterket med tekstiler 4009.31 kg S

25.13.30.59 Slanger av vulkanisert bløtgummi, forsterket eller forbundet 
med andre materialer (unntatt slanger forsterket med metall eller 
tekstiler)

4009.41 kg S

25.13.30.70 Rør og slanger av vulkanisert bløtgummi med forbindelsesdeler 4009 [.12 +.22 +.32 +.42] kg S

25.13.40.30 Transportbånd eller drivreimer av vulkanisert gummi, med 
trapesformet tverrsnitt (herunder kilereimer)

4010 [.31 +.32 +.33 +.34] kg S

25.13.40.50 Transportbånd av gummi 4010.1 kg S

25.13.40.75 Synkrondrivreimer av gummi 4010 [.35 +.36] kg S

25.13.40.79 Transportbånd og drivreimer av vulkanisert gummi (unntatt 
kilereimer, med trapesformet tverrsnitt, transportbånd, 
synkrondrivreimer)

4010.39 kg S

25.13.50.50 Klebebånd av gummiert tekstilstoff, med bredde høyst 20 cm 5906.10 kg S
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25.13.50.70 Gummiert tekstilstoff (unntatt klebebånd med bredde høyst 20 cm) 5906.9 kg S

25.13.60.30 Hansker av vulkanisert bløtgummi, til kirurgisk bruk 4015.11 pa S

25.13.60.55 Hansker av vulkanisert bløtgummi, til husholdningsbruk 4015.19.10 pa S

25.13.60.59 Hansker av vulkanisert bløtgummi, unntatt til kirurgisk bruk og 
husholdningsbruk

4015.19.90 pa S

25.13.60.70 Klær og tilbehør til klær, av vulkanisert bløtgummi (unntatt 
hansker)

4015.90 kg S

25.13.71.50 Kondomer 4014.10 p/st

@

S

25.13.71.70 Tåtesmokker, flaskesmokker og lignende for spedbarn 4014.90.10 kg S

25.13.71.90 Hygieniske og farmasøytiske artikler ellers (unntatt kondomer, og 
tåtesmokker, flaskesmokker og lignende for spedbarn)

4014.90.90 kg S

25.13.72.00 Gulvbelegg og matter av vulkanisert bløtgummi, unntatt 
skumgummi

4016.91 kg S

25.13.73.10 Varer av vulkanisert bløtgummi til teknisk bruk 4016.10 kg S

25.13.73.21 Viskelær av vulkanisert bløtgummi 4016.92 kg S

25.13.73.23 Pakninger av vulkanisert bløtgummi 4016.93 kg S

25.13.73.25 Fendere for fartøyer og kaier, også oppblåsbare, av vulkanisert 
bløtgummi

4016.94 kg S

25.13.73.27 Andre oppblåsbare varer av vulkanisert bløtgummi, unntatt fendere 4016.95 kg S

25.13.73.43 Utvidelsesmuffer av vulkanisert bløtgummi, unntatt skumgummi 4016.99.20 kg S

25.13.73.45 Varer sammensatt av gummi og metall for kjøretøyer 4016.99.52 kg S

25.13.73.47 Støpte varer av bløtgummi for kjøretøyer 4016.99.58 kg S

25.13.73.49 Varer sammensatt av gummi og metall, til annen bruk enn til 
kjøretøyer

4016.99.91 kg S
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25.13.73.60 Varer av vulkanisert bløtgummi (herunder gummibånd, 
tobakkspunger, tegn til datostempler og lignende, korker og ringer 
for flasker, unntatt hardgummi)

4016.99.99 kg S

25.13.73.79 Hardgummi, skrap av hardgummi, avfall, pulver og varer av 
hardgummi

4017 kg S

NACE 25.21: Produksjon av halvfabrikater av plast

25.21.10.50 Monofilamenter med største tverrmål over 1 mm, staver, stenger og 
profiler, av polymerer av etylen (herunder også overflatebehandlet)

3916.10 kg S

25.21.10.70 Monofilamenter med største tverrmål over 1 mm, staver, 
stenger og profiler, av polymerer av vinylklorid (herunder også 
overflatebehandlet)

3916.20 kg S

25.21.10.90 Monofilamenter med største tverrmål over 1 mm, staver, stenger og 
profiler, av plast (unntatt av polymerer av etylen samt polymerer 
av vinylklorid)

3916.90 kg S

25.21.21.30 Kunstige tarmer (pølseskinn) av herdet protein eller celluloseplast 3917.10 kg S

25.21.21.53 Stive rør og slanger av polymerer av etylen 3917.21 kg S

25.21.21.55 Stive rør og slanger av polymerer av propylen 3917.22 kg S

25.21.21.57 Stive rør og slanger av polymerer av vinylklorid 3917.23 kg S

25.21.21.70 Stive rør og slanger av plast (unntatt av polymerer av etylen, av 
polymerer av propylen, av polymerer av vinylklorid)

3917.29 kg S

25.21.22.20 Bøyelige rør og slanger av plast, som tåler et trykk på minst 27,6 
Mpa

3917.31 kg S

25.21.22.35 Plastrør og -slanger, unntatt stive eller bøyelige rør og slanger som 
tåler et trykk på minst 27,6 Mpa, og som er forsterket eller på annen 
måte kombinert med andre materialer, og de med forbindelsesdeler

3917.32 kg S

25.21.22.37 Plastrør og -slanger med forbindelsesdeler, stive eller bøyelige 
rør og slanger som tåler et trykk på minst 27,6 Mpa, og som er 
forsterket eller på annen måte kombinert med andre materialer

3917.33 kg S

25.21.22.50 Plastrør og -slanger (unntatt kunstige tarmer, pølseskinn, stive eller 
bøyelige, som tåler et trykk på minst 27,6 Mpa)

3917.39 kg S

25.21.22.70 Forbindelsesdeler til rør og slanger, av plast (herunder ledd, 
vinkelrør og flenser)

3917.40 kg S

25.21.30.10 Andre plater …, av polymerer av etylen, ikke forsterket, tykkelse 
høyst 0,125 mm

3920.10 (.2 +.40) kg S

25.21.30.17 Andre plater …, av polymerer av etylen, ikke forsterket, osv., 
tykkelse over 0,125 mm

3920.10.8 kg S

25.21.30.21 Andre plater …, av toakset orienterte polymerer av propylen, 
tykkelse høyst 0,10 mm

3920.20.21 kg S
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25.21.30.23 Andre plater …, av toakset orienterte polymerer av propylen, 
tykkelse høyst 0,10 mm, andre

3920.20.29 kg S

25.21.30.25 Dekorasjonsbånd og pakkebånd av polymerer av propylen, med 
bredde over 5 mm, men høyst 20 mm, med tykkelse over 0,10 mm

3920.20.71 kg S

25.21.30.27 Andre bånd, med bredde over 5 mm, men høyst 20 mm, med 
tykkelse over 0,10 mm

3920.20.79 kg S

25.21.30.29 Andre bånd, med tykkelse over 0,10 mm 3920.20.90 kg S

25.21.30.30 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd, av polymerer av styren, 
ikke forsterket, osv.

3920.30 kg S

25.21.30.35 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd av polymerer av 
vinylklorid, med tykkelse høyst 1 mm og minst 6 % mykningsmiddel

3920.43.10 kg S

25.21.30.36 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd av polymerer av 
vinylklorid, med tykkelse over 1 mm og minst 6 % mykningsmiddel

3920.43.90 kg S

25.21.30.37 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd av polymerer av 
vinylklorid, med tykkelse høyst 1 mm og under 6 % mykningsmiddel

3920.49.10 kg S

25.21.30.38 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd av polymerer av 
vinylklorid, med tykkelse over 1 mm og under 6 % mykningsmiddel

3920.49.90 kg S

25.21.30.53 Plater, duker, filmer, folier og bånd av polymetylmetakrylat, ikke 
forsterket, osv.

3920.51 kg S

25.21.30.59 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av andre akrylpolymerer, ikke 
forsterket, osv., ikke nevnt ellers

3920.59 kg S

25.21.30.61 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polykarbonater, ikke av 
skumplast, unntatt belegg til gulv, vegger, tak – selvklebende, 
forsterket, laminert, støttet eller på annen måte kombinert med 
andre materialer

3920.61 kg S

25.21.30.63 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av umettede polyestere, ikke 
forsterket, osv.

3920.63 kg S

25.21.30.65 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polyetylentereftalat, ikke 
forsterket, osv., med tykkelse høyst 0,35 mm

3920.62.1 kg S

25.21.30.67 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polyetylentereftalat, ikke 
forsterket, osv., med tykkelse over 0,35 mm

3920.62.90 kg S

25.21.30.69 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polyestere, ikke av 
skumplast, unntatt belegg til gulv, vegger, tak, selvklebende – av 
polykarbonater, polyetylentereftalat, umettede polyestere

3920.69 kg S

25.21.30.70 Plater, duker, filmer, folier og bånd av regenerert cellulose, ikke 
forsterket, med en tykkelse under 0,75 mm

3920.71.10 kg S

25.21.30.73 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av regenerert cellulose, ikke 
forsterket, andre

3920.71.90 kg S
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25.21.30.74 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av vulkaniserte fibrer, ikke 
forsterket, osv.

3920.79.10 kg S

25.21.30.76 Filmer i ruller/bånd av celluloseacetat, ikke av skumplast, til 
kinematografisk eller fotografisk bruk (unntatt forsterket, laminert, 
støttet av eller kombinert med andre materialer på lignende måte)

3920.73.10 kg S

25.21.30.77 Andre plater, filmer i ruller/bånd, av celluloseacetat 3920.73 (.50 +.90) kg S

25.21.30.79 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av andre cellulosederivater, 
ikke forsterket, osv., ikke nevnt ellers

3920.79.90 kg S

25.21.30.81 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polyvinylbutyral, ikke 
forsterket, osv.

3920.91 kg S

25.21.30.82 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polyamider, ikke av 
skumplast (unntatt gulv-, vegg-, takkledning, selvklebende, 
forsterket, laminert, støttet av eller kombinert med andre materialer 
på lignende måte)

3920.92 kg S

25.21.30.83 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av amino-harpikser, ikke 
av skumplast (unntatt gulv-, vegg-, takkledning, selvklebende, 
forsterket, laminert, støttet av eller kombinert med andre materialer 
på lignende måte)

3920.93 kg S

25.21.30.84 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av fenolharpikser, ikke 
forsterket, osv.

3920.94 kg S

25.21.30.86 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av andre kondensasjons- eller 
polymerisasjonsprodukter

3920.99.2 kg S

25.21.30.87 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av addisjonspolymerisasjons-
produkter

3920.99.5 kg S

25.21.30.90 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av annen plast, ikke forsterket, 
ikke nevnt ellers

3920.99.90 kg S

25.21.41.20 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av skumplast av polymerer av 
styren

3921.11 kg S

25.21.41.30 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av skumplast av polymerer av 
vinylklorid

3921.12 kg S

25.21.41.50 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av skumplast av polyuretaner 3921.13 kg S

25.21.41.70 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av skumplast av regenerert 
cellulose

3921.14 kg S

25.21.41.80 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av skumplast (unntatt av 
polymerer av styren, av polymerer av vinylklorid, av polyuretaner, 
av regenerert cellulose)

3921.19 kg S

25.21.42.30 Plater, duker, filmer, folier og bånd (unntatt av skumplast), av 
kondensasjons- eller polymerisasjonsprodukter, polyestere, 
forsterket, laminert, støttet av eller kombinert med andre materialer 
på lignende måte

3921.90.1 kg S

25.21.42.50 Plater, duker, filmer, folier og bånd (unntatt av skumplast), av 
fenolharpikser

3921.90.30 kg S

25.21.42.75 Plater, duker, filmer, folier og bånd (unntatt av skumplast), av 
kondensasjons- eller polymerisasjonsprodukter, aminoharpikser 
(laminerte under høyt trykk, med dekor på en eller begge sider)

3921.90.41 kg S

25.21.42.79 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd, av polymerisasjons-
produkter

3921.90 (.43 +.49 +.55 
+.60)

kg S



15.3.2012 Nr. 16/379EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

25.21.42.80 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd, av annen plast, unntatt 
av skumplast, og plast laget av polymerisasjonsprodukter

3921.90.90 kg S

NACE 25.22: Produksjon av plastemballasje

25.22.11.00 Sekker, bæreposer og andre poser (herunder kremmerhus), av 
polymerer av etylen

3923.21 kg S

25.22.12.00 Plastsekker og -poser (herunder kremmerhus) (unntatt av polymerer 
av etylen)

3923.29 kg S

25.22.13.00 Esker, kasser og lignende varer av plast 3923.10 kg S

25.22.14.50 Ballonger, flasker, kanner og lignende beholdere av plast med 
rominnhold høyst 2 l

3923.30.10 p/st S

25.22.14.70 Ballonger, flasker, kanner og lignende beholdere av plast, med 
rominnhold over 2 l

3923.30.90 p/st S

25.22.15.21 Bobiner og lignende av plast, til fotografiske og kinematografiske 
filmer, bånd og lignende

3923.40.10 kg S

25.22.15.23 Sneller, spoler og bobiner og lignende av plast (unntatt bobiner og 
spoler til filmer)

3923.40.90 kg S

25.22.15.25 Flaskekapsler av plast 3923.50.10 kg S

25.22.15.27 Propper, lokk og andre lukkeanordninger av plast (unntatt 
flaskekapsler)

3923.50.90 kg S

25.22.15.28 Ekstruderte, slangeformede nett av plast 3923.90.10 kg S

25.22.15.40 Produkter av plast for transport og emballering av varer, ikke nevnt 
ellers

3923.90.90 p/st
@

S

NACE 25.23: Produksjon av byggevarer av plast

25.23.11.55 Gulv-, vegg- eller takkledning med underlag som er impregnert, 
belagt eller overtrukket med polyvinylklorid

3918.10.10 m2 S

25.23.11.59 Annen gulv-, vegg- eller takkledning av polymerer av vinylklorid 3918.10.90 m2 S

25.23.11.90 Gulv-, vegg- eller takkledning av plast, ikke nevnt ellers, i ruller 
eller som fliser (unntatt av polymerer av polyvinylklorid)

3918.90 m2 S

25.23.12.50 Badekar, dusjkar og vasker av plast 3922.10 p/st
@

S
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25.23.12.70 Klosettlokk og -seter av plast 3922.20 p/st
@

S

25.23.12.90 Bideter, klosettskåler, spylecisterner og lignende av plast (unntatt 
badekar, dusjkar og vasker av plast, klosettlokk og -seter av plast)

3922.90 p/st

@

S

25.23.13.00 Tanker, cisterner, kar og lignende beholdere med rominnhold over 
300 l, av plast

3925.10 kg S

25.23.14.50 Dører, vinduer, dør- og vinduskarmer og -rammer samt dørterskler, 
av plast

3925.20 p/st S

25.23.14.70 Vindusskodder, markiser, persienner, rullegardiner og lignende 
varer samt deler, av plast

3925.30 kg S

25.23.15.50 Beslag og forbindelsesdeler av plast, for fastgjøring på eller i dører, 
vinduer, trapper, vegger eller andre bygningsdeler

3925.90.10 kg S

25.23.15.90 Andre bygningsartikler av plast, herunder veggplugger, kabelplater 3925.90 (.20 +.80) kg S

25.23.20.00

z

Prefabrikkerte bygninger, av plast 9406.00.80a — S

NACE 25.24: Produksjon av plastprodukter ellers

25.24.10.00 Klær og tilbehør til klær, av plast (herunder hansker, regnfrakker, 
forklær, belter og smekker til spedbarn) (unntatt hodeplagg)

3926.20 kg S

25.24.21.30 Selvklebende bånd, belagt med uvulkanisert naturgummi eller 
syntetisk gummi, i ruller med bredde høyst 20 cm

3919.10.1 kg S

25.24.21.55 Selvklebende plater, duker, filmer, folier, bånd og andre flate 
former, av polyestere, i ruller med bredde høyst 20 cm, unntatt 
bånd belagt med uvulkanisert naturgummi eller syntetisk gummi, i 
ruller med bredde høyst 20 cm

3919.10.31 kg S

25.24.21.59 Bånd, av andre polymerisasjonsprodukter, i ruller med bredde 
høyst 20 cm

3919.10.38 kg S

25.24.21.75 Bånd, av polymerer av vinylklorid, i ruller med bredde høyst 20 cm 3919.10.61 kg S

25.24.21.79 Bånd, av andre addisjonspolymerisasjonsprodukter, i ruller med 
bredde høyst 20 cm

3919.10.69 kg S

25.24.21.90 Bånd, av andre plastmaterialer, i ruller med bredde høyst 20 cm 3919.10.90 kg S

25.24.22.30 Selvklebende plater, duker, filmer, folier, tape, bånd o.a. flate 
produkter av plast, videre bearbeidet enn overflatebehandlet, eller 
skåret i former unntatt ruller, med bredde høyst 20 cm, rektangulære 
eller kvadratiske

3919.90.10 kg S
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25.24.22.55 Andre plater …, av polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere 
eller andre polyestere

3919.90.31 kg S

25.24.22.59 Andre plater …, av andre polymerisasjonsprodukter 3919.90.38 kg S

25.24.22.70 Andre plater …, av addisjonspolymerisasjonsprodukter 3919.90 (.61 +.69) kg S

25.24.22.90 Andre plater …, av andre plastmaterialer 3919.90.90 kg S

25.24.23.20 Bordservise og kjøkkenartikler av plast 3924.10 kg S

25.24.23.30 Svamp av regenerert cellulose 3924.90.11 kg S

25.24.23.50 Husholdnings- og toalettartikler av regenerert cellulose (unntatt 
svamp)

3924.90.19 kg S

25.24.23.70 Husholdnings- og toalettartikler av plast, unntatt av regenerert 
cellulose, ikke nevnt ellers

3924.90.90 kg S

25.24.24.00 Deler av plast til lamper og belysningsutstyr 9405.92 — S

25.24.25.50 Beskyttelseshodeplagg av plast 6506.10 p/st S

25.24.25.90 Hodeplagg av gummi eller plast (unntatt beskyttelseshodeplagg) 6506.91 p/st S

25.24.26.00 Isolasjonsdeler av plast til elektrisk materiell (unntatt elektriske 
isolatorer)

8547.20 kg S

25.24.27.00 Kontor- og skoleartikler av plast (herunder papirvekter, papirkniver, 
skriveunderlag, penneholdere og bokmerker)

3926.10 kg S

25.24.28.20 Tilbehør til møbler, karosserier eller lignende, av plast 3926.30 kg S

25.24.28.30 Statuetter og andre dekorasjonsartikler av plast (herunder 
fotorammer, bilderammer og lignende rammer)

3926.40 kg S

25.24.28.40 Perforerte bøtter og lignende varer av plast, for filtrering eller 
rensing av væsker i kloakkavløp

3926.90.50 kg S

25.24.28.50 Varer ikke nevnt ellers, framstilt av plastfolie 3926.90.92 kg S

25.24.28.70 Andre artikler av plast eller andre materialer 3006.91 + 3926.90.97 — S

25.24.90.10 Plastdeler til maskiner, apparater og mekaniske redskaper, unntatt 
stempeldrevet forbrenningsmotorer, gassturbiner

— — S S1
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25.24.90.25 Plastdeler til apparater under tolltariffkode 8509 og 8516 — — S S1

25.24.90.27 Deler av plast til plate- og kassettspillere og lignende, 
lydbåndopptakere og lignende, og til apparater for opptak og 
gjengivelse av lyd- og videosignaler, unntatt kassett til pickup

— — S S1

25.24.90.30 Plastdeler til apparater under tolltariffkode 8525 til 8528 — — S S1

25.24.90.40 Plastprodukter, deler av apparater under tolltariffkode 8535 til 
8537 samt 8542

— — S S1

25.24.90.50 Produksjon av deler av plast til lokomotiver, vogner og annet 
materiell for jernbane og sporvei

— — S S1

25.24.90.60 Deler og tilbehør av plast til landkjøretøyer (unntatt for lokomotiver 
eller rullende materiell)

— — S S1

25.24.90.80 Deler av plast til luft- og romfartøyer — — S S1

25.24.90.93 Deler av plast til annet elektrisk utstyr og apparater, lydopptakere 
og -gjengivere, tv-bilde- og tv-lydopptakere og -gjengivere

— — S S1

25.24.90.97 Deler av plast til instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, 
kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk, samt måle-, 
kontroll- og musikkinstrumenter, ur m.m.

— — S S1

NACE 26.11: Produksjon av planglass

26.11.11.13 Optisk glass i plater (støpslet) uten trådinnlegg, farget, 
ugjennomsiktig (herunder med antireflekterende belegg)

7003 [.12.10 +.19.10] m2 S

26.11.11.15 Annet glass i plater (støplset) uten trådinnlegg, farget eller ufarget, 
ugjennomsiktig (herunder med antireflekterende belegg)

7003 [.12.9 +.19.90] m2 S

26.11.11.30 Støpt eller valset trådglass i plater 7003.20 m2 S

26.11.11.50 Støpte eller valsede profiler av glass 7003.30 kg S

26.11.11.75 Trukket eller blåst optisk glass, også gjennomfarget, ugjennomsiktig, 
overfarget eller med et absorberende eller reflekterende belegg

7004 [.20.10 +.90.10] m2 S

26.11.11.79 Trukket eller blåst «antikkglass», gartnerglass og annet glass i 
plater, unntatt optisk glass

7004 [.20.9 +.90(.70 
+.9)]

m2 S

26.11.12.12 Plater av glass uten trådinnlegg med antireflekterende belegg 7005.10.05 m2 S

26.11.12.14 Plater uten trådinnlegg av «floatglass», planslipt eller polert glass, 
reflekterende: tykkelse høyst 3,5 mm

7005.10.25 m2 S

26.11.12.17 «Floatglass», planslipt eller polert glass i plater uten trådinnlegg, 
med absorberende eller reflekterende belegg, med tykkelse over 
3,5 mm (unntatt gartnerglass)

7005.10 (.30 +.80) m2 S
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26.11.12.30 «Floatglass», planslipt eller polert glass i plater uten trådinnlegg, 
gjennomfarget, ugjennomsiktig, overfarget eller bare planslipt, 
unntatt gartnerglass

7005.21 m2 S

26.11.12.80 Annet «floatglass», planslipt eller polert glass i plater, ikke nevnt 
ellers

7005 [.29 +.30] m2 S

NACE 26.12: Bearbeiding av planglass

26.12.11.50 Optisk glass under tolltariffkode 7003, 7004 eller 7005, bøyd, 
kantslipt, gravert osv.

7006.00.10 kg S

26.12.11.90 Annet glass under tolltariffkode 7003, 7004 eller 7005, bøyd, 
kantslipt, gravert osv.

7006.00.90 kg S

26.12.12.15 Herdet sikkerhetsglass, egnet til montering i motorvogner 7007.11.10 m2

@
S

26.12.12.19 Herdet sikkerhetsglass, egnet til montering i luftfartøyer, 
romfartøyer, båter eller andre fartøyer

7007.11.90 m2

@
S

26.12.12.30 Herdet sikkerhetsglass til bruk ikke nevnt ellers 7007.19 m2 S

26.12.12.53 Laminert sikkerhetsglass, egnet til montering i luftfartøyer, 
romfartøyer, båter eller andre fartøyer

7007.21.80 kg S

26.12.12.55 Laminert sikkerhetsglass, egnet til montering i motorvogner 7007.21.20 kg S

26.12.12.70 Laminert sikkerhetsglass, ikke nevnt ellers 7007.29 m2 S

26.12.13.30 Isolasjonsglass som består av flere lag 7008 m2 S

26.12.13.50 Kjørespeil av glass for motorvogner 7009.10 p/st S

26.12.13.90 Speil av glass, med eller uten ramme, unntatt kjørespeil 7009.9 kg S

NACE 26.13: Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall

26.13.11.10 Konserveringsglass, propper, lokk og andre lukkeanordninger av 
glass

7010 [.20 +.90.10] kg S

26.13.11.16 Beholdere laget av glassrør (unntatt glass beregnet på konservering) 7010.90.21 p/st S

26.13.11.22 Beholdere av glass med nominell kapasitet minst 2,5 l (unntatt 
glass beregnet på konservering)

7010.90.31 p/st S
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26.13.11.28 Flasker av fargeløst glass med nominell kapasitet under 2,5 l, til 
drikkevarer og næringsmidler (unntatt flasker (lerker) dekket med 
lær eller kunstlær, og tåteflasker)

7010.90.4 p/st S

26.13.11.34 Flasker av farget glass med nominell kapasitet under 2,5 l, til 
drikkevarer og næringsmidler (unntatt flasker (lerker) dekket med 
lær eller kunstlær, og tåteflasker)

7010.90.5 p/st S

26.13.11.40 Beholdere av glass med nominell kapasitet under 2,5 l, til 
drikkevarer og næringsmidler (unntatt flasker dekket med lær eller 
kunstlær, og tåteflasker)

7010.90.6 p/st S

26.13.11.46 Beholdere av glass med nominell kapasitet under 2,5 l, til 
farmasøytiske produkter

7010.90.7 p/st S

26.13.11.52 Beholdere av glass med nominell kapasitet under 2,5 l, til transport 
eller emballering av andre varer (unntatt drikkevarer, næringsmidler 
og farmasøytiske produkter eller laget av rørglass)

7010.90.9 p/st S

26.13.12.20 Drikkeglass av blykrystall (herunder drikkeglass med stett), 
framstilt ved manuell glassuttaking

7013 [.22.10 +.33.1] p/st S

26.13.12.40 Drikkeglass av blykrystall (herunder drikkeglass med stett), 
framstilt ved mekanisk glassuttaking

7013 [.22.90 +.33.9] p/st S

26.13.12.60 Drikkeglass (unntatt drikkeglass med stett), av forsterket glass 7013.37.10 p/st S

26.13.12.80 Drikkeglass ellers 7013 [.28 +.37(.5 +.9)] p/st S

26.13.13.10 Husholdningsartikler av blykrystall (unntatt drikkeglass), framstilt 
ved manuell glassuttaking

7013 [.41.10 +.91.10] p/st S

26.13.13.30 Husholdningsartikler av blykrystall, (unntatt drikkeglass), framstilt 
ved mekanisk glassuttaking

7013 [.41.90 +.91.90] p/st S

26.13.13.50 Husholdningsartikler, unntatt drikkeglass, av glass med lineær 
utvidelseskoeffisient på høyst 5 x 10-6/K i temperaturområde fra 
0 °C til 300 °C

7013.42 p/st S

26.13.13.60 Varer av glasskeramikk, husholdnings-, toalett-, kontor- og 
innendørs dekorasjonsartikler og lignende

7013.10 p/st S

26.13.13.90 Glassartikler til husholdnings- eller kjøkkenbruk (unntatt 
drikkeglass), forsterket glass

7013 [.49 +.99] p/st S

26.13.14.00 Glassbeholdere til termosflasker eller til andre vakuumisolerte 
beholdere

7020.00 (.07 +.08) p/st
@

S

NACE 26.14: Produksjon av glassfibrer

26.14.11.10 Glassfibertråder, skåret i lengder på minst 3 mm, men høyst 50 mm 7019.11 kg S
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26.14.11.30 Forgarn av filamenter av glassfibrer 7019.12 kg S

26.14.11.50 Andre artikler av filamenter av glassfibrer 7019.19.10 kg S

26.14.11.70 Artikler av stapelfibrer 7019.19.90 kg S

26.14.12.10 Glassfibermatter (herunder av glassvatt) 7019.31 kg S

26.14.12.30 Tynn duk (vlies) av glassfibrer (herunder av glassvatt) 7019.32 kg S

26.14.12.50 Plater og lignende ikke vevde produkter av glassfibrer 7019.39 kg S

26.14.12.93 Andre artikler av glassfibrer, som ikke er tekstilfibrer, i løs vekt 
eller som fnugg

7019.90 (.10 +.99) kg S

26.14.12.95 Matter og hylser av glassull, til isolering av rør 7019.90.30 kg S

26.14.12.99 Andre artikler, tekstilfibrer av glass 7019.90.91 kg S

NACE 26.15: Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer

26.15.11.10 Glasskår og annet glassavfall, glassmasse (unntatt glass i form av 
pulver, granuler eller flak)

7001 kg S

26.15.11.30 Glass i form av kuler og stenger, ubearbeidet (unntatt glasskuler 
som leker, glasskuler som er slepet etter forming, brukt som 
propper til flasker, glassets mikrosfærer høyst 1 mm i diameter)

7002 [.10 +.20] kg S

26.15.11.50 Glass i form av rør, ubearbeidet (herunder rør som er tilsatt 
fluorescent materiale i massen) (unntatt rør belagt med fluorescent 
materiale på innsiden)

7002.3 kg S

26.15.12.00 Glass i blyinnfatning og lignende, celleglass eller skumglass, 
blokker, fliser, plater og lignende av presset eller støpt glass til bruk 
i bygg eller konstruksjon

7016.90 kg S

26.15.21.00 Åpne glasskolber og åpne, bearbeidede glassrør samt deler av glass, 
uten tilbehør, til glødelamper, lysrør, katodestrålerør og lignende

7011 kg S

26.15.22.00 Urglass og brilleglass, ikke optisk bearbeidede 7015 kg S

26.15.23.30 Glassvarer til laboratoriebruk eller til hygienisk eller farmasøytisk 
bruk, også graderte eller kalibrerte

7017 kg S

26.15.23.50 Glassampuller 7010.10 p/st S

26.15.24.00 Glassdeler til belysningsutstyr osv. 9405.91 — S

26.15.25.00 Elektriske isolatorer av glass (unntatt isolasjonsdeler (annet enn 
isolatorer) av plast til elektrisk materiell)

8546.10 kg S
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26.15.26.30 Glass til signalutstyr og optiske varer, ikke optisk bearbeidet, 
unntatt brilleglass

7014 kg S

26.15.26.50 Terninger og andre små biter av glass, også på underlag, til 
mosaikkarbeider og lignende dekorative formål

7016.10 kg S

26.15.26.70 Småartikler av glass (herunder glassperler, imiterte perler og edel- 
og halvedelsteiner, og lignende)

7018 kg S

26.15.26.90 Andre varer av glass, ikke nevnt ellers 7020.00 (.05 +.10 +.30 
+.80)

— S

NACE 26.21: Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander

26.21.11.30 Bordservise og kjøkkenutstyr av porselen 6911.10 kg S

26.21.11.50 Husholdnings- og toalettartikler, av porselen, ikke nevnt ellers 6911.90 kg S

26.21.12.10 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt 
toalettartikler, av vanlig keramikk

6912.00.10 kg S

26.21.12.30 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt 
toalettartikler, av steintøy

6912.00.30 kg S

26.21.12.50 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt 
toalettartikler, av leirvarer eller fin keramikk

6912.00.50 kg S

26.21.12.90 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler 6912.00.90 kg S

26.21.13.30 Statuetter og andre dekorasjonsgjenstander, av porselen 6913.10 — S

26.21.13.50 Statuetter og andre dekorasjonsgjenstander av keramisk materiale, 
unntatt av porselen

6913.90 — S

NACE 26.22: Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale

26.22.10.30 Oppvaskkummer, vasker, badekar og lignende sanitærutstyr for 
fast installasjon, av porselen

6910.10 p/st
@

S

26.22.10.50 Oppvaskkummer, vasker, badekar og lignende sanitærutstyr, ikke 
nevnt ellers, for fast installasjon, av keramisk materiale, unntatt av 
porselen

6910.90 p/st
@

S

NACE 26.23: Produksjon av isolatorer og isolasjonstilbehør av keramisk materiale

26.23.10.33 Elektriske isolatorer av keramikk (uten metalldeler) 8546.20.10 kg S
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26.23.10.35 Elektriske isolatorer av keramikk (med metalldeler) til 
sterkstrømsluftledninger og kjøreledninger

8546.20.91 kg S

26.23.10.39 Elektriske isolatorer av keramikk (med metalldeler) (unntatt til 
sterkstrømsluftledninger og kjøreledninger)

8546.20.99 kg S

26.23.10.53 Isolasjonsdetaljer av keramikk, som inneholder minst 80 
vektprosent metalloksider

8547.10.10 kg S

26.23.10.55 Andre keramiske isolasjonsdetaljer til elektriske maskiner 8547.10.90 kg S

NACE 26.24: Produksjon av andre keramiske produkter til teknisk bruk

26.24.11.00 Laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk, av porselen 6909.11 kg S

26.24.12.00 Laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk, av 
keramiske materialer, unntatt av porselen

6909 [.12 +.19] kg S

NACE 26.25: Produksjon andre keramiske produkter

26.25.11.00 Keramiske krybber og kar og lignende beholdere til bruk i 
landbruket, ved transport eller emballering

6909.90 kg S

26.25.12.30 Andre keramiske artikler ikke nevnt ellers, av porselen 6914.10 kg S

26.25.12.55 Andre keramiske artikler ikke nevnt ellers, av vanlig keramikk 6914.90.10 kg S

26.25.12.59 Andre keramiske artikler ikke nevnt ellers, unntatt av porselen eller 
av vanlig keramikk

6914.90.90 kg S

NACE 26.26: Produksjon av ildfaste keramiske produkter

26.26.11.00 Murstein, blokker, fliser og andre keramiske varer av kiselholdig 
fossilmel eller lignende kiselholdige jordarter

6901 kg S

26.26.12.10 Ildfaste murstein, blokker, fliser og lignende ildfaste keramiske 
byggevarer med over 50 vektprosent MgO, CaO, Cr2O3

6902.10 kg S

26.26.12.33 Ildfast murstein, ildfaste blokker, fliser og lignende ildfaste 
keramiske byggevarer med minst 93 vektprosent SiO2

6902.20.10 kg S

26.26.12.35 Ildfast murstein, ildfaste blokker, fliser og lignende ildfaste 
keramiske byggevarer med over 7, men under 45 vektprosent 
Al2O3, men over 50 vektprosent kombinert med SiO3

6902.20.91 kg S

26.26.12.37 Ildfaste murstein, blokker, fliser og lignende med over 50 
vektprosent Al2O3 og/eller SiO2, ikke nevnt ellers

6902.20.99 kg S
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26.26.12.90 Ildfast murstein, ildfaste blokker, fliser og lignende ildfaste 
keramiske byggevarer, ikke nevnt ellers

6902.90 kg S

26.26.13.00 Ildfast sement, mørtel, betong og lignende blandinger 3816 kg S

26.26.14.10 Varer med innhold av magnesitt, dolomitt eller kromitt 6815.91 kg S

26.26.14.30 Andre ildfaste, keramiske varer med over 25 vektprosent grafitt 
eller andre former for karbon

6903 [.10 +.90.10] kg S

26.26.14.55 Andre ildfaste, keramiske varer med under 45 vektprosent Al2O3 og 
en blanding over 50 vektprosent Al2O3 og SiO3

6903.20.10 kg S

26.26.14.59 Andre ildfaste, keramiske varer med minst 45 vektprosent Al2O3 og 
en blanding over 50 vektprosent Al2O3 og SiO3

6903.20.90 kg S

26.26.14.90 Andre ildfaste, keramiske varer, ikke nevnt ellers 6903.90.90 kg S

NACE 26.30: Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser

26.30.10.10 Uglasserte, keramiske fliser, terninger og lignende varer, 
kvadratiske eller rektangulære, sidelengde under 7 cm

6907.10 m2 S

26.30.10.20 Glasserte, keramiske fliser, terninger og lignende varer, også 
kvadratiske eller rektangulære, sidelengde under 7 cm

6908.10 m2 S

26.30.10.30 Uglasserte, keramiske, doble fliser av typen «Spaltplatten» 6907.90.10 m2 S

26.30.10.53 Andre uglasserte, keramiske gulv- og veggfliser og lignende fliser 
av steintøy

6907.90.91 m2 S

26.30.10.55 Andre uglasserte, keramiske gulv- og veggfliser og lignende fliser 
av leirvarer eller fin keramikk

6907.90.93 m2 S

26.30.10.59 Andre uglasserte, keramiske gulv-, vegg- og broleggingsfliser, ikke 
nevnt ellers

6907.90.99 m2 S

26.30.10.71 Glasserte, keramiske doble fliser av typen «Spaltplatten» 6908.90 (.11 +.31) m2 S

26.30.10.73 Glasserte, keramiske gulv- og veggfliser og lignende fliser av 
steintøy, med overflate over 90 cm²

6908.90.91 m2 S
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26.30.10.75 Glasserte, keramiske gulv- og veggfliser og lignende fliser av 
leirvarer eller fin keramikk, med overflate over 90 cm²

6908.90.93 m2 S

26.30.10.79 Andre glasserte, keramiske gulv- og veggfliser og lignende fliser, 
ikke nevnt ellers

6908.90 (.21 +.29 +.51 
+.99)

m2 S

NACE 26.40: Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire

26.40.11.10 Keramisk murstein 6904.10 m3

@

S

26.40.11.30 Keramisk gulvblokker, hulstein og lignende 6904.90 kg S

26.40.12.50 Keramisk takstein 6905.10 p/st S

26.40.12.70 Keramiske skorsteinspiper, pipehatter, gesimser, 
bygningsornamenter og andre keramiske byggevarer

6905.90 kg S

26.40.13.00 Keramiske rør, renner og rørdeler 6906 kg S

NACE 26.51: Produksjon av sement

26.51.11.00 Sementklinker 2523.10 kg S

26.51.12.10 Hvit portlandsement, også kunstig farget 2523.21 kg S

26.51.12.30 Portlandsement, unntatt hvit 2523.29 kg S

26.51.12.50 Aluminatsement 2523.30 kg S

26.51.12.90 Annen hydraulisk sement 2523.90 kg S

NACE 26.52: Produksjon av kalk

26.52.10.33 Ulesket kalk 2522.10 kg S

26.52.10.35 Lesket kalk 2522.20 kg S

26.52.10.50 Hydraulisk kalk 2522.30 kg S

NACE 26.53: Produksjon av gips

26.53.10.00 Gips, som består av kalsinert gipsstein eller kalsiumsulfat 2520.20 kg S
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NACE 26.61: Murstein og bygningsstein av sement, betong eller kunstig stein, også armerte

26.61.11.30 Murstein og bygningsstein av sement, betong eller kunstig stein, 
også armerte

6810.11 kg S

26.61.11.50 Takstein, fliser, heller og lignende varer av sement, betong eller 
kunstig stein, også armerte

6810.19 kg S

26.61.12.00 Prefabrikkerte elementer til bygge- og anleggsvirksomhet, av 
sement, betong eller kunstig stein, også armerte

6810.91 kg S

26.61.13.00

z

Rør av sement, betong eller kunstig stein, også armerte 6810.99a kg S

26.61.20.00

z

Prefabrikkerte bygninger av betong 9406.00.80b — S

NACE 26.62: Produksjon av gipsvarer til bygge- og anleggsvirksomhet

26.62.10.50 Plater, fliser og lignende varer av gips eller blandinger på basis av 
gips, belagte eller forsterkede utelukkende med papir eller papp, 
ikke dekorerte

6809.11 m2 S

26.62.10.90 Andre plater, fliser og lignende varer av gips eller blandinger på 
basis av gips, unntatt dekorerte og belagte eller forsterkede med 
papir eller papp

6809.19 m2 S

NACE 26.63: Produksjon av støpeferdig betong

26.63.10.00 Støpeferdig betong, ikke-ildfast 3824.50.10 kg S

NACE 26.64: Produksjon av mørtel

26.64.10.00 Mørtel og betong, ikke-ildfast, unntatt støpeferdig 3824.50.90 kg S

NACE 26.65: Produksjon av fibersement

26.65.11.00 Plater, paneler, fliser, blokker og lignende av vegetariske fibrer, 
halm, spon, flis eller annet treavfall, agglomerert med sement, gips 
og lignende

6808 m2

@
S

26.65.12.20 Varer av asbestsement, cellulosefibersement eller lignende 
fiberblandinger (asbest, cellulose eller andre vegetabilske fibrer, 
syntetiske polymer-, glass eller metallfibrer osv.) samt sement eller 
andre hydrauliske bindemidler, som inneholder asbest

6811.40 kg S

26.65.12.40 Plater, paneler, fliser og lignende varer, av cellulosefibersement 
eller lignende fiberblandinger (asbest, cellulose eller andre 
vegetabilske fibrer, syntetiske polymer-, glass eller metallfibrer 
osv.) samt sement eller andre hydrauliske bindemidler, som ikke 
inneholder asbest

6811 [.81 +.82] m2

@
S
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26.65.12.60 Ledninger, rør og tilhørende deler av cellulosefibersement eller 
lignende fiberblandinger (asbest, cellulose eller andre vegetabilske 
fibrer, syntetiske polymer-, glass eller metallfibrer osv.) samt 
sement eller andre hydrauliske bindemidler, som ikke inneholder 
asbest

6811.83 kg S

26.65.12.80 Varer av cellulosefibersement eller lignende fiberblandinger (asbest, 
cellulose eller andre vegetabilske fibrer, syntetiske polymer-, 
glass eller metallfibrer osv.) samt sement eller andre hydrauliske 
bindemidler, som ikke inneholder asbest (unntatt plater, paneler, 
fliser og lignende varer samt ledninger, rør og tilhørende deler)

6811.89 kg S

NACE 26.66: Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter

26.66.11.00 Varer av gips eller blandinger på basis av gips, dekorerte 6809.90 kg S

26.66.12.00

z

Andre varer av sement, betong eller kunstig stein, også armerte, 
ikke nevnt ellers

6810.99b kg S

NACE 26.70: Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein

26.70.11.00 Monument- eller bygningsstein og varer av slik stein, av marmor, 
travertin og alabast

6802 [.21 +.91] kg S

26.70.12.10 Gatestein, kantstein og heller av naturlig stein (unntatt skifer) 6801 kg S

26.70.12.30 Fliser, mosaikkterninger og lignende, av naturlig stein, kunstig 
fargede korn, splinter og pulver

6802.10 kg S

26.70.12.60 Monument- og bygningsstein og lignende, av granitt 6802 [.23 +.93] kg S

26.70.12.70 Monument- og bygningsstein og lignende (unntatt av granitt eller 
skifer, også polert, dekorert eller bearbeidet på annen måte)

6802 [.29 +.92 +.99] kg S

26.70.12.90 Bearbeidet skifer og varer av naturlig eller agglomerert skifer 6803 kg S

NACE 26.81: Produksjon av slipestoffer

26.81.11.10 Møllesteiner og slipesteiner til maling, sliping eller defibrering 6804.10 kg S

26.81.11.20 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende, av agglomererte 
syntetiske eller naturlige diamanter

6804.21 kg S

26.81.11.30 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende, av syntetisk 
eller kunstig harpiks, forsterket

6804.22.18 kg S
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26.81.11.40 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende, av syntetisk 
eller kunstig harpiks, ikke forsterket

6804.22.12 kg S

26.81.11.50 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende, av keramiske 
materialer eller silikater

6804.22.30 kg S

26.81.11.60 Andre møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende, av andre 
agglomererte slipestoffer

6804.22 (.50 +.90) kg S

26.81.11.70 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende av naturlig stein 6804.23 kg S

26.81.11.80 Bryne- eller polersteiner til bruk for hånd 6804.30 kg S

26.81.12.30 Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn, på 
underlag utelukkende av tekstilvevnader

6805.10 m2

@
S

26.81.12.50 Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn, på 
underlag utelukkende av papir eller papp

6805.20 m2

@
S

26.81.12.90 Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn, 
på underlag utelukkende av andre materialer enn tekstilvevnader, 
papir eller papp

6805.30 m2

@
S

NACE 26.82: Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ellers

26.82.11.50 Bearbeidede asbestfibrer, blandinger på basis av asbest, eller på 
basis av asbest og magnesiumkarbonat, varer av slike blandinger 
eller av asbest (f.eks. tråd, vevnader, klær, hodeplagg, fottøy, 
pakninger), også forsterkede (unntatt varer av asbestsement, 
cellulosefibersement eller lignende, samt friksjonsmateriale og 
tilhørende varer)

6812 kg S

26.82.11.90 Friksjonsmateriale og tilhørende varer (f.eks. ark, ruller, strimler, 
segmenter, plater, skiver, puter), ikke monterte, til bremser, 
koplinger o.l., framstilt på basis av asbest, andre mineralstoffer eller 
cellulose, også i forbindelse med tekstiler eller andre materialer

6813 kg S

26.82.12.53 Tak- og fasadebekledning av asfalt eller av lignende materialer (i 
ruller)

6807.10.10 m2 S

26.82.12.59 Andre varer av asfalt eller av lignende materialer (i ruller) 6807.10.90 m2

@
S

26.82.12.90 Varer av asfalt eller lignende materialer (unntatt i ruller) 6807.9 kg S

26.82.13.00 Ensartet blanding av steinmaterialer og bituminøst bindemiddel 2715 kg S

26.82.14.00 Kunstig grafitt, kolloidal eller halvkolloidal grafitt, preparater på 
basis av grafitt eller annet kull

3801 kg S

26.82.15.00 Kunstig korund, også kjemisk definert 2818.10 kg S
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26.82.16.10 Slaggull, steinull og lignende mineralull, også i blandinger, i bulk, 
plater eller ruller

6806.10 kg S

26.82.16.20 Ekspandert vermikulitt, ekspandert leire, skumslagg og lignende 
ekspanderte mineralmaterialer, også i blandinger

6806.20 kg S

26.82.16.30 Blandinger og varer av varmeisolerende, lydisolerende eller 
lydabsorberende mineralmaterialer, ikke nevnt ellers

6806.90 kg S

26.82.16.50 Bearbeidet glimmer og varer av glimmer, herunder agglomerert 
eller rekonstruert glimmer

6814 kg S

26.82.16.70 Varer av grafitt eller annet karbon, ikke til elektrisk bruk 6815.10 kg S

26.82.16.80 Varer av torv 6815.20 kg S

26.82.16.90 Varer av stein eller av andre mineralstoffer, ikke nevnt ellers 6815.99 kg S

NACE 27.10: Produksjon av jern og stål samt ferrolegeringer

27.10.11.00 Råjern og speiljern i barrer, blokker eller andre ubearbeidede 
former. Jern- og stålprodukter framstilt ved direkte reduksjon av 
jern og andre jern- og stålsvamper

7201 + 7203 kg S

27.10.12.50 Korn og pulver av råjern, speiljern, jern eller stål 7205 kg S

27.10.13.10 Slagg og dross 2618 + 2619 kg S

27.10.13.20 Avfall av jern og stål 7204 kg S

27.10.20.10 Ferromangan 7202.1 kg S

27.10.20.20 Ferrosilisium 7202.2 kg S

27.10.20.30 Ferrosilisiummangan 7202.30 kg S

27.10.20.40 Ferrokrom 7202.4 kg S

27.10.20.50 Ferromolybden 7202.70 kg S

27.10.20.90 Andre ferrolegeringer, ikke nevnt ellers 7202 [.50 +.60 +.80 +.9] kg S

27.10.31.10 Flate halvfabrikater (av ulegert stål) 7207 [.12 +.20.3] kg S
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27.10.31.21
z

Støpeblokker (ingots), andre primærformer og lange halvfabrikater 
til sømløse rør (av ulegert stål)

7206.10 + 7207 [.11(.11 
+.14 +.16)a +.19.12a 
+.20(.11 +.15 +.17 
+.52)]a

kg S

27.10.31.22
z

Andre støpeblokker, primærformer og lange halvfabrikater, 
herunder emner (av ulegert stål)

7206.90 + 7207 [.11(.11b 
+ .14b + .16b +.90) 
+.19 (.12b +.19 +.80) 
+.20(.11b +.15b +.17b 
+.19 +.52b +.59 +.80]

kg S

27.10.32.10 Flate halvfabrikater (plater) (av rustfritt stål) 7218.91 kg S

27.10.32.21
z

Støpeblokker (ingots), andre primærformer og lange halvfabrikater 
til sømløse rør (av rustfritt stål)

7218 [.10 +.99(.11 
+.20)]a

kg S

27.10.32.22
z

Andre støpeblokker, primærformer og lange halvfabrikater (av 
rustfritt stål)

7218 [.10b +.99(.10b 
+.19 +.21b +.80)]

kg S

27.10.33.10 Flate halvfabrikater (av legert stål unntatt rustfritt stål) 7224.90.14 kg S

27.10.33.21
z

Støpeblokker (ingots), andre primærformer og lange halvfabrikater 
til sømløse rør (av legert stål unntatt rustfritt stål)

7224 [.10 +.90(.0 +.3)]a kg S

27.10.33.22
z

Andre støpeblokker, primærformer og lange halvfabrikater (av 
legert stål unntatt rustfritt stål)

7224 [.10b +.90(.0b + .18 
+.3b +.90)]

kg S

27.10.41.11
z

Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer for gjenutrulling, 
med bredde 600 mm eller mer (av rustfritt stål)

7219.1a kg S

27.10.41.12
z

Andre varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer, med 
bredde 600 mm eller mer (av rustfritt stål)

7219.1b kg S

27.10.41.21
z

Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer for gjenutrulling, 
med bredde 600 mm (av rustfritt stål)

7220.1a kg S

27.10.41.22
z

Andre varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer, med 
bredde under 600 mm (av rustfritt stål)

7220.1b kg S

27.10.41.30 Plater skåret av varmvalsede bånd med bredde 600 mm eller mer 
(av rustfritt stål)

7219 [.22 +.23 +.24] kg S

27.10.41.40 Kvartoplater med bredde 600 mm eller mer og brede flatvalsede 
produkter (av rustfritt stål)

7219.21 kg S

27.10.41.50 Kaldvalsede plater og bredbånd med bredde 600 mm eller mer (av 
rustfritt stål)

7219 [.3 +.90] kg S

27.10.42.00 Varmvalsede valsetråder i oppkveilede ringer (av rustfritt stål) 7221 kg S
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27.10.43.10 Varmvalsede runde stenger (av rustfritt stål) 7222.11 kg S

27.10.43.20 Varmvalsede stenger unntatt runde stenger og profiler (av rustfritt 
stål)

7222 [.19 +.40.10] kg S

27.10.43.30 Smidde stenger (av rustfritt stål) 7222.30 (.51 +.91) kg S

27.10.50.00 Varmvalsede flate og lange produkter av hurtigstål 7225.30.30 + 7225.40.15 
+ 7225.50.20 +7226.20 
+ 7227.10 + 7228.10(.20 
+.50)

kg S

27.10.60.20 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer (bredbånd) 
med bredde 600 mm eller mer (av annet stål enn rustfritt stål og 
hurtigstål)

7208 [.10 +.2 +.3] + 7225 
[.19.10 +.30(.10 +.90)] + 
7226.99(.10 +.30)

kg S

27.10.60.30 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer (smale eller 
spaltede bånd) med bredde under 600 mm (av annet stål enn 
rustfritt stål og hurtigstål)

7211 [.14 +.19] + 7226 
[.19.10 +.91 +.99.70]

kg S

27.10.60.40 Plater skåret av varmvalsede bredbånd, med bredde 600 mm eller 
mer og flatvalsede produkter (av annet stål enn rustfritt stål og 
hurtigstål)

7208 [.40 +.53.90 +.54] 
+ 7225.40.90

kg S

27.10.60.50 Kvartoplater med bredde 600 mm eller mer og brede flatvalsede 
produkter (av annet stål enn rustfritt stål og hurtigstål)

7208 [.51 +.52 +.53.10 
+.90] +7210.90.30 
+7211.13 +7225 [.40 (.12 
+.40 +.60) +.99]

kg S

27.10.71.11

z

Kaldvalsede plater og bånd, uten belegg, med bredde 600 mm eller 
mer (av annet stål enn rustfritt stål)

7209 [.15 +16.90a 
+.17.90a +.18.9a +.25 
+.26.90a + .27.90a 
+ .28.90a +.90a] + 
7225.50.80

kg S

27.10.71.12

z

Elektroteknisk blikk og elektrotekniske bånd, ikke ferdig utglødet, 
med bredde 600 mm eller mer

7209 [.16.90 +.17.90 
+.18.9 +.26.90 +.27.90 
+.28.90 +.90]b

kg S

27.10.71.20 Elektroteknisk blikk og elektrotekniske bånd, ikke kornorientert, 
med bredde 600 mm eller mer

7209 [.16.10 +.17.10 
+.18.10 +.26.10 +.27.10 
+.28.10] + 7225.19.90

kg S

27.10.71.30 Elektroteknisk blikk og elektrotekniske bånd, ikke kornorientert, 
med bredde 600 mm eller mer

7225.11 kg S

27.10.72.10 Fortinnet blikk og andre fortinnede plater og bånd, herunder stål, 
som er elektrolytisk belagt eller overtrukket med krom

7210 [.1 +.50 +.70.10 
+.90.40] + 7212.10.10

kg S

27.10.72.20 Varmdyppede metallbelagte plater og bånd med bredde 600 mm 
eller mer

7210 [.20 +.4 +.6 
+.90.80)] + 7225.92

kg S

27.10.72.30 Plater og bånd med bredde 600 mm eller mer, elektrolytisk belagt 
med metall

7210.30 + 7225.91 kg S
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27.10.72.40 Organisk belagte plater med bredde 600 mm eller mer 7210.70.80 kg S

27.10.81.10 Riflet eller på annen måte deformert valsetråd (av ulegert stål) 7213.10 kg S

27.10.81.20 Valsetråd av automatstål 7213.20 kg S

27.10.81.30 Valsetråd til bruk som armeringsjern (nett/riflede stenger) 7213.91.10 kg S

27.10.81.40 Valsetråd til kordvev i dekk 7213.91.20 kg S

27.10.81.90 Annen valsetråd (av ulegert stål) 7213 [.91 (.4 +.70 +.90) 
+.99]

kg S

27.10.82.10 Varmvalset valsetråd (av lagerstål) 7227.90.50 kg S

27.10.82.90 Varmvalset valsetråd (av annet legert stål enn lagerstål, hurtigstål 
og rustfritt stål)

7227 [.20 +.90(.10 +.95)] kg S

27.10.83.10 Varmvalset armeringsstål 7214 [.20 +.99.10] kg S

27.10.83.20 Varmvalsede stenger av automatstål 7214.30 kg S

27.10.83.30 Varmvalsede stenger av lagerstål 7228.30.4 kg S

27.10.83.40 Varmvalsede stenger av verktøystål 7228 [.30.20 +.40.10] kg S

27.10.83.50 Varmvalsede og smidde lette profiler med høyde under 80 mm og 
vinkeljern

7216 [.10 +.2 +.40 +.50 
+.99] + 7228.70.10

kg S

27.10.83.61 Hule borstenger 7228.80 kg S

27.10.83.64 Varmvalsede stenger (unntatt hule borstenger) av ulegert stål (av 
annet enn automatstål)

7214 [.10 +.91 +.99 (.3 
+.50 +.7 +.95)]

kg S

27.10.83.67 Varmvalsede stenger (unntatt hule borstenger) av legert stål (av 
annet enn rustfritt stål, verktøystål og hurtigstål)

7228 [.20 (.10 +.91) +.30 
(.6 +.70 +.89) +.40.90 
+.60.20]

kg S

27.10.91.10 U-profiler med høyde 80 mm eller mer (av ulegert stål) 7216.31 kg S

27.10.91.20 I-profiler med høyde 80 mm eller mer (av ulegert stål) 7216.32 kg S

27.10.91.30 H-profiler med høyde 80 mm eller mer (av ulegert stål) 7216.33 kg S

27.10.92.10 Spunspæler (av stål) 7301.10 kg S
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27.10.92.20 Smidde og kaldbehandlede profiler (av stål) 7301.20 kg S

27.10.92.30 Jernbanemateriell (av stål) 7302 kg S

NACE 27.21: Produksjon av rør og rørdeler av støpejern

27.21.10.00 Rør og hule profiler, av støpejern 7303 kg T

27.21.20.33 Rørdeler av støpejern, unntatt adusergods, til bruk i trykksystemer 7307.11.10 kg T

27.21.20.35 Rørdeler av støpejern, unntatt adusergods (unntatt til bruk i 
trykksystemer)

7307.11.90 kg T

27.21.20.50 Rørdeler av adusergods 7307.19.10 kg T

27.21.20.70 Rørdeler av støpestål 7307.19.90 kg T

NACE 27.22: Produksjon av stålrør

27.22.10.10 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnitt, av rustfritt stål 7304 [.11 +.22 +.24 +.4] kg S

27.22.10.21 Sømløse rør av presisjonstype, sirkelrundt tverrsnitt, ikke av 
rustfritt stål, kaldbearbeidede eller kaldvalsede

7304 [.31.20 +.51(.1 
+.81)]

kg S

27.22.10.23 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnitt, ikke av rustfritt stål, 
kaldbearbeidede eller kaldvalsede (unntatt av presisjonstype)

7304 [.31.80 +.51.89] kg S

27.22.10.41 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnitt, ikke av rustfritt stål, ikke 
kaldbearbeidede, ytre diameter høyst 168,3 mm

7304 [19.10 +.23 
+.39(.10 +.5 +.92) 
+.59(.10 +.3 +.92)]

kg S

27.22.10.43 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnitt, ikke av rustfritt stål, ikke 
kaldbearbeidede, ytre diameter over 168,3 mm, høyst 406,4 mm

7304 [19.30 +.29(.10 
+.30) +.39.93 +.59.93]

kg S

27.22.10.45 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnitt, ikke av rustfritt stål, ikke 
kaldbearbeidede, ytre diameter over 406,4 mm

7304 [.19.90 +.29.90 
+.39(.30 +.99) +.59.99]

kg S

27.22.10.50 Rør og hule profiler, sømløse, ikke sirkelrundt tverrsnitt, 
kaldbearbeidede eller ikke kaldbearbeidede, av stål

7304.90 kg S

27.22.10.61 Rør, sveiset på langs, sirkelrundt tverrsnitt, av stål, ytre diameter 
over 406,4 mm

7305 [.11 +.12 +.20 +.31] kg S
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27.22.10.65 Rør, spiralsveisede, naglede eller på lignende måte lukkede, av stål, 
sirkelrundt tverrsnitt, ytre diameter over 406,4 mm

7305 [.19 +.39 +.90] kg S

27.22.10.70 Rør, sveisede, av stål, sirkelrundt tverrsnitt, ytre diameter høyst 
406,4 mm

7306.40 kg S

27.22.10.81 Rør av presisjonstype, sirkelrundt tverrsnitt, av ulegert stål, 
kaldbearbeidede og kaldsveisede eller kaldbearbeidede og 
kaldvalsede etter sveising, ytre diameter høyst 406,4 mm og 
godstykkelse høyst 2 mm

7306.30.11 kg S

27.22.10.86 Rør av presisjonstype, sirkelrundt tverrsnitt, av ulegert stål, 
kaldbearbeidede og kaldsveisede eller kaldbearbeidede og 
kaldvalsede etter sveising, ytre diameter høyst 406,4 mm og 
godstykkelse over 2 mm

7306.30.19 kg S

27.22.10.92 Rør, sirkelrundt tverrsnitt, ikke av rustfritt stål, varm- eller 
kaldbearbeidede og sveisede, naglede eller på lignende måte 
lukkede, ytre diameter høyst ≤ 406,4 mm

7306 [.1 +.2 +.30 (.4 +.7 
+.80) +.50 +.90]

kg S

27.22.10.94 Rør, kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt, av stål, varm- eller 
kaldbearbeidede og sveisede, godstykkelse høyst ≤ 2 mm

7306.61.1 kg S

27.22.10.96 Rør, kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt, av stål, varm- eller 
kaldbearbeidede og sveisede, godstykkelse under 2 mm

7306.61.9 kg S

27.22.10.98 Rør, annet tverrsnitt enn sirkelrundt, kvadratisk eller rektangulært, 
og hule profiler, av stål, varm- eller kaldbearbeidet og sveiset

7306.69 kg S

27.22.20.10 Flenser av stål (unntatt støpte) 7307 [.21 +.91] kg S

27.22.20.30 Knær, vinkelrør, forbindelsesstykker, muffer og andre gjengede 
forbindelsesdeler til rør, av stål (unntatt støpte)

7307 [.22 +.29.10 +.92 
+.99.10]

kg S

27.22.20.50 Knær, vinkelrør, forbindelsesstykker, muffer og andre sveisede 
deler til forbindelsesdeler til rør, av stål (unntatt støpte)

7307 [.29(.30 +.90) 
+.99(.30 +.90)]

kg S

27.22.20.73 Buttsveisede knær og vinkelrør, av stål (unntatt støpte) 7307 [.23.10 +.93(.11 
+.91)]

kg S

27.22.20.75 Andre buttsveisede forbindelsesstykker til rør, ikke knær og 
vinkelrør (unntatt støpte)

7307 [.23.90 +.93(.19 
+.99)]

kg S

NACE 27.31: Kaldtrukne stenger og profiler

27.31.10.13 Stenger av automatstål, ikke bearbeidet videre enn kaldbearbeiding 
(f.eks. ved kaldtrekking)

7215.10 kg T
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27.31.10.15 Andre stenger av jern eller ulegert stål unntatt automatstål, ikke 
bearbeidet videre enn kaldbearbeiding (f.eks. ved kaldtrekking), 
med under 0,25 vektprosent karbon, ikke rektangulært tverrsnitt

7215.50.19 kg T

27.31.10.30 Andre stenger av jern eller ulegert stål unntatt automatstål, ikke 
bearbeidet videre enn kaldbearbeiding (f.eks. ved kaldtrekking), 
med under 0,25 vektprosent karbon, med rektangulært ikke-
kvadratisk tverrsnitt

7215.50.11 kg T

27.31.10.50 Andre stenger av jern eller stål, kaldbearbeidede og videre 
bearbeidede (unntatt varmvalsede, varmtrukne, varmeekstruderte 
og smidde produkter)

7215.90 kg T

27.31.10.80 Andre stenger av jern eller ulegert stål unntatt automatstål, ikke 
bearbeidet videre enn kaldbearbeiding (f.eks. ved kaldtrekking), 
med under 0,25 vektprosent karbon

7215.50.80 kg T

27.31.20.10 Profiler av jern eller ulegert stål unntatt automatstål, ikke bearbeidet 
videre enn kaldbearbeiding (f.eks. ved kaldtrekking) (unntatt 
profilplater)

7216.69 kg T

27.31.20.20 Stenger av hurtigstål, bare kaldbearbeidede, også videre 
bearbeidede, eller varmbearbeidede og videre bearbeidede (unntatt 
smidde, halvferdige eller flatvalsede produkter, valsetråd i ringer 
eller ruller)

7228.10.90 kg T

27.31.20.30 Stenger av silisiummanganstål, bare kaldbearbeidede eller 
varmvalsede, herunder videre bearbeidede (unntatt varmvalsede, 
varmtrukne eller –ekstruderte, pletterte halvferdige produkter, 
flatvalsede produkter, valsetråd i ringer eller ruller)

7228.20.99 kg T

27.31.20.53 Stenger av stål med mellom 0,9 og 1,15 vektprosent karbon, 
mellom 0,5 og 2 vektprosent krom og under 0,5 vektprosent 
molybden, bare kaldbearbeidede (f.eks. ved kaldtrekking) (unntatt 
halvferdige/flatvalsede produkter, valsetråd i ringer eller ruller)

7228.50.40 kg T

27.31.20.55 Stenger av verktøystål, bare kaldbearbeidede (f.eks. ved 
kaldtrekking) (unntatt halvferdige produkter, flatvalsede produkter 
og valsetråd i ringer eller ruller)

7228.50.20 kg T

27.31.20.57 Kaldbearbeidede stenger, av legert stål (av annet stål enn rustfritt 
stål, hurtigstål, silisiummanganstål, spesialstål eller verktøystål)

7228.50 (.6 +.80) kg T

27.31.20.70 Kaldbearbeidede stenger, av legert stål (av annet stål enn rustfritt), 
belagt, overtrukket eller videre bearbeidet stål

7228.60.80 kg T

27.31.30.30 Kaldbearbeidede stenger og profiler, av rustfritt stål 7222 [.20 +.30.97 
+.40.90]

kg T

27.31.30.50 Kaldbearbeidede profiler og komponenter av legert stål, unntatt 
rustfritt stål

7228.70.90 kg T

NACE 27.32: Kaldvalsede bånd

27.32.10.11
z

Kaldvalsede smale bånd av ulegert stål som inneholder under 0,25 
vektprosent karbon, med bredde under 600 mm

7211 [.23(.30 +.80) 
+.90]a

kg S
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27.32.10.12
z

Kaldvalsede smale bånd av ulegert stål som inneholder over 0,25 
men høyst 0,6 vektprosent karbon, med bredde under 600 mm

7211.29a kg S

27.32.10.14
z

Kaldvalsede smale bånd av ulegert stål som inneholder 0,6 
vektprosent eller mer av karbon, med bredde under 600 mm

7211.29b kg S

27.32.10.16
z

Kaldvalsede smale bånd av annet legert stål enn rustfritt stål og 
elektrostål, med bredde under 600 mm

7226.92a kg S

27.32.10.18
z

Kaldvalsede smale bånd av rustfritt stål (unntatt isolerte 
elektrobånd, bølgebånd med en takket eller skrå kant) med bredde 
under 600 mm

7220 [.20 + .90]a kg S

27.32.10.22
z

Kaldvalsede spaltede bånd av ulegert stål og av annet legert stål 
enn rustfritt stål og elektrostål, med bredde under 600 mm

7211 [.23(.30 +.80)b 
+.29c +.90b] + 7226.92b

kg S

27.32.10.24 Kaldvalsede smale bånd og kaldvalsede spaltede bånd av 
elektrostål, ikke kornorientert, av ulegert stål og silisiumlegert stål, 
med bredde under 600 mm

7211.23.20 + 7226.19.80 kg S

27.32.10.26 Kaldvalsede spaltede bånd av elektrostål, kornorientert, av 
silisiumlegert stål, med bredde under 600 mm

7226.11 kg S

27.32.10.28
z

Kaldvalsede spaltede bånd av rustfritt stål, med bredde under 600 
mm

7220 [.20 + .90]b kg S

27.32.20.12 Belagte, kaldvalsede smale bånd av ulegert stål (unntatt isolerte 
elektrobånd) med bredde under 600 mm

7212.60 kg S

27.32.20.14
z

Stålplater og -bånd, belagt med metall ved varmedypping, med 
bredde under 600 mm

7212 [.10.90 +.30 + 
.50(.20 +.90)]a

kg S

27.32.20.16
z

Stålplater og -bånd, elektrolytisk belagt med metall, med bredde 
under 600 mm

7212 [.20a +.50 (.20b 
+.30a +.40a +.90b)]

kg S

27.32.20.18
z

Organisk belagte stålplater, med bredde under 600 mm 7212.40 (.20 +.80a) kg S

27.32.20.22
z

Kaldvalsede spaltede bånd av ulegert stål, metallbelagt ved 
varmedypping, med bredde under 600 mm

7212 [.10.90b +.30b 
+.50(.20c +.30b +.40b 
+.6 +.90c)]

kg S

27.32.20.24
z

Kaldvalsede spaltede bånd av ulegert stål, elektrolytisk belagt med 
metall, med bredde under 600 mm

7212 [.20b + .50(.20d 
+.30c +.40c +.90d)]

kg S

27.32.20.26

z

Kaldvalsede spaltede bånd av organisk belagte stålplater, med 
bredde under 600 mm

7212.40.80b kg S
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NACE 27.33: Kaldbehandlede og pressede produkter av jern, ulegert stål eller rustfritt stål

27.33.11.30 Kaldbehandlede profiler av ulegert stål, ikke belagt, framstilt av 
flate produkter

7216.61 kg S

27.33.11.50 Kaldbearbeidede profilplater av ulegert stål 7216.91.10 kg S

27.33.11.70 Kaldbearbeidede profiler, framstilt av flatvalsede produkter, av 
ulegert stål, belagt eller overtrukket med sink

7216.91.80 kg S

27.33.12.00 Kaldbearbeidede profiler, framstilt av flatvalsede produkter, av 
rustfritt stål, uten belegg

7222.40.50 kg S

NACE 27.34: Tråd

27.34.11.30 Tråd av jern og ulegert stål, med innhold under 0,25 vektprosent 
karbon

7217 [.10(.10 +.3) 
+.20(.10 +.30) +.30.4 
+.90.20]

kg S

27.34.11.50 Tråd av jern og ulegert stål, med innhold minst 0,25 vektprosent 
men under 0,6 vektprosent karbon

7217 [.10.50 +.20.50 
+.30.50 +.90.50]

kg S

27.34.11.70 Tråd av jern og ulegert stål, med innhold minst 0,6 vektprosent 
karbon

7217 [.10.90 +.20.90 
+.30.90 +.90.90]

kg S

27.34.12.30 Tråd av rustfritt stål 7223 kg S

27.34.12.50 Tråd av legert stål (unntatt rustfritt stål) 7229 kg S

NACE 27.41: Produksjon av edelmetaller

27.41.10.30 Sølv (herunder forgylt eller platinert sølv), ubearbeidet eller i 
pulverform

7106 [.10 +.91] kg T

27.41.10.50 Sølv (herunder forgylt eller platinert sølv), i form av halvfabrikater 7106.92 kg T

27.41.20.30 Gull (herunder platinert gull), ubearbeidet eller i pulverform 7108 [.11 +.12] kg T

27.41.20.50 Gull (herunder platinert gull), i form av halvfabrikater 7108.13 kg T

27.41.20.70 Gull, monetært 7108.20 kg T

27.41.30.30 Platina og andre edelmetaller, ubearbeidet eller i pulverform 7110 [.11 +.21 +.31 +.41] kg T

27.41.30.50 Platina og andre edelmetaller, i form av halvfabrikater 7110 [.19 +.29 +.39 +.49] kg T

27.41.40.00 Uedelt metall eller sølv, plettert med gull, bare delvis bearbeidet 7109 kg T
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27.41.50.30 Uedelt metall plettert med sølv, bare delvis bearbeidet 7107 kg T

27.41.50.50 Uedelt metall, sølv eller gull, plettert med platina, bare delvis 
bearbeidet

7111 kg T

NACE 27.42: Produksjon av aluminium

27.42.11.30 Ubearbeidet, ulegert aluminium 7601.10 kg T

27.42.11.53 Ubearbeidet, legert aluminium, primær 7601.20.10 kg T

27.42.11.55 Ubearbeidet, legert aluminium, sekundær 7601.20.9 kg T

27.42.12.00 Aluminiumoksid (unntatt kunstig korund) 2818.20 kg T

27.42.21.00 Pulver og flak av aluminium 7603 kg T

27.42.22.30 Stenger og profiler av ulegert aluminium 7604.10 kg T

27.42.22.50 Stenger og profiler av aluminiumslegeringer 7604.2 kg T

27.42.23.30 Tråd av ulegert aluminium 7605.1 kg T

27.42.23.50 Tråd av aluminiumslegeringer 7605.2 kg T

27.42.24.30 Plater og bånd, med tykkelse over 0,2 mm, av ulegert aluminium 7606 [.11 +.91] kg T

27.42.24.50 Plater og bånd, med tykkelse over 0,2 mm, av aluminiumslegeringer 7606 [.12 +.92] kg T

27.42.25.00 Folier av aluminium, med tykkelse høyst 0,2 mm (uten underlag) 7607 kg T

27.42.26.30 Rør av ulegert aluminium 7608.10 kg T

27.42.26.50 Rør av aluminiumslegeringer 7608.20 kg T

27.42.26.70 Rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av aluminium 7609 kg T

NACE 27.43: Produksjon av bly, sink og tinn

27.43.11.30 Ubearbeidet bly, raffinert bly 7801.10 kg T

27.43.11.50 Ubearbeidet bly, med antimon som det vektmessige legeringsemne 7801.91 kg T
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27.43.11.90 Ubearbeidet bly (unntatt raffinert og bly med antimon som viktigste 
annen bestanddel)

7801.99 kg T

27.43.12.30 Ubearbeidet sink, ulegert 7901.1 kg T

27.43.12.50 Ubearbeidet sink, legeringer 7901.20 kg T

27.43.13.30 Ubearbeidet tinn, ulegert 8001.10 kg T

27.43.13.50 Ubearbeidet tinn, legeringer 8001.20 kg T

27.43.21.00 Stenger, profiler og tråd, av bly 7806.00.30 kg T

27.43.22.00 Plater, bånd og folier av bly, pulver og flak, av bly 7804 kg T

27.43.23.00 Rør og rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av bly 7806.00.50 kg T

27.43.24.00 Støv, pulver og flak, av sink 7903 kg T

27.43.25.30 Stenger, profiler og tråd, av sink 7904 kg T

27.43.25.50 Plater, bånd og folier, av sink 7905 kg T

27.43.26.00 Rør, røremner, rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), 
av sink

7907.00.10 kg T

27.43.27.00 Stenger, profiler og tråd, av tinn 8003 kg T

27.43.28.30 Plater og bånd av tinn, med tykkelse over 0,2 mm 8007.00.10 kg T

27.43.28.60 Tinnfolier, med tykkelse høyst 0,2 mm (uten underlag), pulver og 
flak

8007.00.30 kg T

27.43.29.00 Rør og rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av tinn 8007.00.50 kg T

NACE 27.44: Produksjon av kobber

27.44.11.00 Kobbermatte, sementkobber (utfelt kobber) 7401 kg T

27.44.12.00 Uraffinert kobber, kobberanoder til elektrolytisk raffinering 7402 kg T

27.44.13.30 Raffinert kobber, ubearbeidet, ulegert 7403.1 kg T

27.44.13.50 Raffinerte kobberlegeringer, ubearbeidet 7403.2 kg T
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27.44.13.70 Kobberforlegeringer 7405 kg T

27.44.21.00 Pulver og flak, av kobber 7406 kg T

27.44.22.00 Stenger og profiler, av kobber 7407 kg T

27.44.23.30 Tråd, av raffinert kobber, med største tverrsnitt over 6 mm, samt 
tråd av kobberlegeringer

7408 [.11 +.2] kg T

27.44.23.50 Tråd, av raffinert kobber, med største tverrsnitt høyst 0,5 mm men 
høyst 6 mm

7408.19.10 kg T

27.44.23.70 Tråd, av raffinert kobber, med største tverrsnitt høyst 0,5 mm 7408.19.90 kg T

27.44.24.00 Plater og bånd av kobber med tykkelse over 0,15 mm 7409 kg T

27.44.25.00 Folier av kobber med tykkelse høyst 0,15 mm (uten underlag) 7410 kg T

27.44.26.30 Rør av kobber 7411 kg T

27.44.26.50 Rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av kobber 7412 kg T

NACE 27.45: Produksjon av andre ikke-jernholdige metaller

27.45.11.00 Nikkelmatte, nikkeloksidsintere og andre mellomprodukter ved 
framstilling av nikkel

7501 kg T

27.45.12.30 Ubearbeidet, ulegert nikkel 7502.10 kg T

27.45.12.50 Ubearbeidede nikkellegeringer 7502.20 kg T

27.45.21.00 Pulver og flak av nikkel 7504 kg T

27.45.22.00 Stenger, profiler og tråd av nikkel 7505 kg T

27.45.23.00 Plater, bånd og folier av nikkel 7506 kg T

27.45.24.30 Rør av nikkel 7507.1 kg T

27.45.24.50 Rørdeler, f.eks. knær, koplinger, muffer 7507.20 kg T

27.45.30.13 Wolfram, ubearbeidet, herunder avfall, skrap og pulver 8101 [.10 +.94 +.97] kg T

27.45.30.15 Wolfram, stenger, unntatt stenger framstilt ved sintring, samt 
profiler, plater, bånd, folier, tråd og andre varer

8101 [.96 +.99] kg T
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27.45.30.17 Molybden og varer av molybden, herunder avfall og skrap 8102 kg T

27.45.30.23 Tantal og varer av tantal, herunder avfall og skrap 8103 kg T

27.45.30.25 Magnesium og varer av magnesium, herunder avfall og skrap 8104 kg T

27.45.30.27 Koboltmatte og andre halvfabrikater fra koboltframstillingen, 
kobolt og varer av kobolt, herunder avfall og skrap

8105 kg T

27.45.30.33 Vismut og varer av vismut, herunder avfall og skrap 8106 kg T

27.45.30.35 Ubearbeidet kadmium, avfall og skrap, pulver 8107 [.20 +.30] kg T

27.45.30.37 Varer av kadmium 8107.90 kg T

27.45.30.43 Titan og varer av titan, herunder avfall og skrap 8108 kg T

27.45.30.45 Zirkonium og varer av zirkonium, herunder avfall og skrap 8109 kg T

27.45.30.47 Animon og varer av antimon, herunder avfall og skrap 8110 kg T

27.45.30.53 Mangan og varer av mangan, herunder avfall og skrap 8111 kg T

27.45.30.55 Beryllium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium, 
indium, niob (kolumbium), rehnium og tallium, samt varer av disse 
metaller, herunder avfall og skrap)

8112 kg T

27.45.30.57 Cermeter og varer av cermeter, herunder avfall og skrap 8113 kg T

NACE 27.51: Støpte jernprodukter

27.51.11.10 Deler til motorvogner, framstilt av adusert støpejern — kg S S1

27.51.11.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre, glidelagre, framstilt 
av adusert støpejern

— kg S S1

27.51.11.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av 
adusert støpejern

— kg S S1

27.51.11.50 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, 
framstilt av adusert støpejern

— kg S S1

27.51.11.90 Deler til annen bruk, framstilt av adusert støpejern — kg S S1

27.51.12.10 Deler til motorvogner, framstilt av støpejern med kulegrafitt — kg S S1
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27.51.12.20 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver, framstilt 
av støpejern med kulegrafitt

— kg S S1

27.51.12.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre, glidelagre, framstilt 
av støpejern med kulegrafitt

— kg S S1

27.51.12.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av 
støpejern med kulegrafitt

— kg S S1

27.51.12.50 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, 
framstilt av støpejern med kulegrafitt

— kg S S1

27.51.12.90 Deler til annen bruk, framstilt av støpejern med kulegrafitt — kg S S1

27.51.13.10 Deler til motorvogner, framstilt av grått støpejern — kg S S1

27.51.13.20 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver, framstilt 
av grått støpejern

— kg S S1

27.51.13.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelager, glidelagre, framstilt 
av grått støpejern

— kg S S1

27.51.13.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av grått 
støpejern

— kg S S1

27.51.13.50 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, 
framstilt av grått støpejern

— kg S S1

27.51.13.90 Deler til annen bruk, framstilt av grått støpejern — kg S S1

NACE 27.52: Støpte stålprodukter

27.52.10.10 Deler til motorvogner, av stålstøpegods — kg S S1

27.52.10.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre, glidelagre, framstilt 
av stålstøpegods

— kg S S1

27.52.10.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av ikke-
jernholdige metaller

— kg S S1

27.52.10.50 Deler og tilbehør til andre maskiner, apparater og mekaniske 
redskaper, framstilt av stålstøpegods

— kg S S1

27.52.10.90 Deler til annen bruk, framstilt av stålstøpegods — kg S S1

NACE 27.53: Støpte lettmetallprodukter

27.53.10.10 Deler til motorvogner, framstilt av lettmetaller — kg S S1

27.53.10.20 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver, framstilt 
av lettmetaller

— kg S S1
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27.53.10.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre, glidelagre, framstilt 
av lettmetaller

— kg S S1

27.53.10.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av ikke-
jernholdige metaller

— kg S S1

27.53.10.50 Deler til andre maskiner, framstilt av lettmetaller — kg S S1

27.53.10.90 Deler til annen bruk, framstilt av ikke-jernholdige metaller — kg S S1

NACE 27.54: Andre støpte ikke-jernholdige metallprodukter

27.54.10.10 Deler til motorvogner, framstilt av ikke-jernholdige metaller — kg S S1

27.54.10.20 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver, framstilt 
av ikke-jernholdige metaller

— kg S S1

27.54.10.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre, glidelagre, framstilt 
av ikke-jernholdige metaller

— kg S S1

27.54.10.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av ikke-
jernholdige metaller

— kg S S1

27.54.10.50 Deler til andre maskiner, framstilt av ikke-jernholdige metaller — kg S S1

27.54.10.90 Deler til annen bruk, framstilt av ikke-jernholdige metaller — kg S S1

NACE 28.11: Produksjon av metallkonstruksjoner og deler

28.11.10.30 Prefabrikkerte bygninger av jern eller stål 9406.00.3 — S

28.11.10.50

z

Prefabrikkerte bygninger av aluminium 9406.00.80c — S

28.11.21.00 Broer og broseksjoner av jern eller stål 7308.10 kg S

28.11.22.00 Tårn og gittermaster av jern eller stål 7308.20 kg S

28.11.23.10 Utstyr til bygningsstillaser, forskaling og avstiving, også til bruk i 
gruver, av jern eller stål

7308.40 kg S

28.11.23.30 Demninger, sluser, sluseporter, landingsbroer, stasjonære dokker 
og andre konstruksjoner til havner, elver, kanaler og lignende, av 
jern eller stål

7308.90.10 kg S

28.11.23.40 Dobbeltplater med isolerende mellomlegg, av jern eller stål 7308.90.51 kg S

28.11.23.50 Andre jern- og stålkonstruksjoner samt deler, hovedsakelig av 
plater

7308.90.59 kg S

28.11.23.60 Jern- og stålkonstruksjoner, ikke nevnt ellers 7308.90.99 kg S
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28.11.23.70 Konstruksjoner samt deler, av aluminium, unntatt dører, vinduer, 
rammer og karmer

7610.90 kg S

28.11.91.00 Installasjon av egenproduserte metallkonstruksjoner — — I

NACE 28.12: Produksjon av bygningsartikler av metall

28.12.10.30 Dører, vinduer samt rammer og karmer og dørterskler, av jern eller 
stål

7308.30 p/st S

28.12.10.50 Dører, vinduer samt rammer og karmer og dørterskler, av 
aluminium

7610.10 p/st S

NACE 28.21: Produksjon av tanker, cisterner og beholdere av metall

28.21.11.10 Tanker, kar og lignende beholdere til gasser (unntatt til komprimerte 
eller flytende gasser), av jern eller stål

7309.00.10 kg S

28.21.11.20 Tanker, kar og lignende beholdere til væsker, fôret eller 
varmeisolert, av jern eller stål

7309.00.30 kg S

28.21.11.30 Tanker, kar og lignende beholdere til væsker (unntatt varmeisolerte), 
av jern eller stål

7309.00.5 kg S

28.21.11.50 Tanker, kar og lignende beholdere til faste stoffer, av jern eller stål 7309.00.90 kg S

28.21.11.70 Tanker, kar og lignende beholdere av aluminium over 300 l, 
(ikke fôrede eller varmeisolerte) for alle materialer (unntatt til 
komprimerte eller flytende gasser)

7611 kg S

28.21.12.30 Beholdere til komprimerte eller flytende gasser, av jern eller stål 7311 kg S

28.21.12.50 Beholdere til komprimerte eller flytende gasser, av aluminium 7613 kg S

28.21.92.00 Reparasjon og vedlikehold av tanker, cisterner og beholdere av 
metall

— — I

NACE 28.22: Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg

28.22.11.30 Radiatorer til sentraloppvarming samt deler, av støpejern 7322.11 kg S S2

28.22.11.50 Radiatorer til sentraloppvarming samt deler, av jern eller stål 
unntatt støpejern

7322.19 kg S

28.22.12.00 Sentralvarmekjeler unntatt dampkjeler og hetvannskjeler 8403.10 p/st
@

S
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28.22.13.00 Deler til sentralvarmekjeler 8403.90 — S S2

28.22.92.00 Reparasjon og vedlikehold av sentralvarmekjeler (unntatt til 
husholdningsbruk)

— — I

NACE 28.30: Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg

28.30.11.10 Vannrørskjeler med dampproduksjon over 45 tonn/time 8402.11 p/st

@

S

28.30.11.30 Vannrørskjeler med dampproduksjon høyst 45 tonn/time 8402.12 p/st

@

S

28.30.11.50 Andre dampkjeler, herunder hybridkjeler 8402.19 p/st

@

S

28.30.11.70 Hetvannskjeler 8402.20 p/st

@

S

28.30.12.30 Hjelpeapparater til dampkjeler og sentralvarmekjeler 8404.10 kg S

28.30.12.50 Kondensatorer til dampmaskiner 8404.20 kg S

28.30.13.30 Deler til dampkjeler og hetvannskjeler 8402.90 — S S2

28.30.13.50 Deler av apparater under tolltariffkode 8404.10 og 8404.20 8404.90 — S S2

28.30.21.00 Kjernereaktorer 8401.10 kg S

28.30.22.00 Deler til kjernereaktorer 8401.40 — S S2

28.30.91.00 Installasjon av dampkjeler (unntatt sentralvarmtvannskjeler), 
herunder tilknyttet rørsystem

— — I

28.30.92.00 Reparasjon og vedlikehold av dampkjeler (unntatt sentralvarmt-
vannskjeler)

— — I

NACE 28.40: Smiing, stansing og valsing av metall, pulvermetallurgi

28.40.11.33 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver av 
pressmidd stål

— — S S1

28.40.11.35 Deler til maskiner, apparater og kjøretøyer av stål, smidd eller 
utstanset

— — S S1

28.40.11.37 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper av 
ikke-jernholdig metall, smidd eller utstanset

— — S S1
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28.40.11.51 Deler til landgående kjøretøyer, av kaldsprøytestøpt stål — — S S1

28.40.11.52 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver, av 
kaldsprøytestøpt stål

— — S S1

28.40.11.53 Deler til forbrenningsmotorer og andre mekaniske deler, av 
kaldsprøytestøpt stål

— — S S1

28.40.11.54 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper av 
kaldsprøytestøpt stål

— — S S1

28.40.11.56 Deler til elektrotekniske maskiner, apparater og materiell for opptak 
eller gjengivelse av lyd, bilder og fjernsyn, av kaldsprøytestøpt stål

— — S S1

28.40.11.57 Produkter til forskjellig anvendelse, av kaldsprøytestøpt stål — — S S1

28.40.11.58 Deler til maskiner, apparater, verktøy og kjøretøyer, av 
kaldsprøytestøpte ikke-jernholdige metaller

— — S S1

28.40.12.10 Deler til landgående kjøretøyer, av senksmidd stål — — S S1

28.40.12.23 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver av 
senksmidd stål

— — S S1

28.40.12.25 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre, glidelagre av 
senksmidd stål

— — S S1

28.40.12.30 Deler til forbrenningsmotorer og andre mekaniske deler av 
senksmidd stål

— — S S1

28.40.12.40 Deler til landbruks-, hagebruks- og skogbruksmaskiner av 
senksmidd stål

— — S S1

28.40.12.50 Deler til taljer, heiseverk, donkrafter, gaffeltrucker og andre 
maskiner til løfting, håndtering, lasting eller lossing, av senksmidd 
stål

— — S S1

28.40.12.60 Deler av senksmidd stål til kraner, trucker, bulldosere, veihøvler, 
gravemaskiner og andre maskinapparater til bearbeiding av jord, 
mineraler eller malm

— — S S1

28.40.12.70 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, av 
senksmidd stål

— — S S1

28.40.12.80 Deler av senksmidd stål til lokomotiver, fly, elektriske maskiner og 
apparater samt til optiske, fotografiske, kinematografiske apparater 
samt måle- og presisjonsapparater.

— — S S1

28.40.12.90 Deler til maskiner, apparater og kjøretøyer, av senksmidd ikke-
jernholdig metall

— — S S1

28.40.13.10 Deler til landgående kjøretøyer, presset eller stanset ut, av platestål — — S S1
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28.40.13.20 Deler til forbrenningsmotorer og drivanordninger, presset eller 
stanset ut av platestål

— — S S1

28.40.13.30 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, presset 
eller stanset ut av platestål

— — S S1

28.40.13.40 Deler til elektrotekniske maskiner, apparater og materiell for 
opptak eller gjengivelse av lyd, bilder og fjernsyn, presset eller 
stanset ut av platestål

— — S S1

28.40.13.50 Produkter til forskjellig anvendelse, presset eller stanset ut av 
platestål

— — S S1

28.40.13.70 Husholdningsartikler, deler til mekaniske redskaper, apparater, 
møbler og kjøretøyer, presset eller stanset ut av ikke-jernholdige 
metallplater

— — S S1

28.40.20.10 Pulvermetallurgiske produkter av stålplater til landgående 
kjøretøyer

— — S S1

28.40.20.20 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre, glidelagre av 
stålpulver

— — S S1

28.40.20.30 Pulvermetallurgiske produkter av stålpulver til forbrenningsmotorer, 
pumper, væskeelevatorer, lagre, drivaksler, koplinger og lignende

— — S S1

28.40.20.40 Pulvermetallurgiske produkter av stålpulver til andre maskiner og 
mekaniske redskaper

— — S S1

28.40.20.50 Pulvermetallurgiske produkter av stålpulver til elektrotekniske 
maskiner, apparater og materiell for opptak eller gjengivelse av 
lyd, bilder og fjernsyn

— — S S1

28.40.20.70 Pulvermetallurgiske produkter av stålpulver til kjøretøyer, 
apparater til legging av jernbanespor, luftfartøyer, verktøy m.m.

— — S S1

28.40.20.80 Pulvermetallurgiske produkter ellers, av ikke-jernholdig pulver — — S S1

NACE 28.51: Overflatebehandling av metaller

28.51.11.30 Overflatebehandling ved nedsenking i metallbad — — I C

28.51.11.50 Overflatebehandling med metall ved termisk sprøyting — — I C

28.51.11.70 Overflatebehandling med sink ved elektrolyse og kjemisk prosess — — I C

28.51.11.90 Overflatebehandling med andre metaller (nikkel, kobber, krom 
osv.) ved elektrolyse og kjemisk prosess

— — I C
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28.51.12.30 Overflatebehandling med plast — — I C

28.51.12.50 Annen overflatebehandling (fosfatering osv.) — — I C

28.51.21.00 Termiske overflatebehandlinger, unntatt med metall — — I C

28.51.22.30 Maling, lakkering — — I C

28.51.22.50 Eloksering — — I C

28.51.22.70 Høyvakuumfordamping (CVD) — — I C

28.51.22.90 Annen overflatebehandling av metaller — — I C

NACE 28.52: Bearbeiding av metaller

28.52.10.01 Dreide metalldeler til kraner, ventiler og lignende artikler — — S S1

28.52.10.03 Dreide metalldeler til maskiner og mekaniske apparater — — S S1

28.52.10.05 Dreide metalldeler til veigående kjøretøyer (unntatt til lokomotiver 
eller rullende materiell, framstilt ved støping, smiing, stansing, 
valsing eller pulvermetallurgi)

— — S S1

28.52.10.07 Dreide metalldeler til luftfartøyer, romfartøyer og satellitter — — S S1

28.52.10.09 Dreide metalldeler til elektriske maskiner og elektrisk utstyr, 
lydopptakere og -gjengivere, apparater for opptak og gjengivelse 
av fjernsynsbilder og -lyd

— — S S1

28.52.10.11 Dreide metalldeler til optiske, fotografiske og kinematografiske 
instrumenter og apparater samt til måle-, kontroll- eller 
presisjonsinstrumenter eller -apparater

— — S S1

28.52.10.13 Dreide metalldeler til artikler under tolltariffkode 7326, 7419, 
7616, dreide metalldeler til kjøretøyer og utstyr til festing av 
jernbaneskinner under tolltariffkode 86

— — S S1

28.52.20.00 Metalldeler (unntatt dreide) — — S S1

NACE 28.61: Produksjon av kjøkkenredskaper, skjære- og klipperedskaper

28.61.11.13 Bordkniver (unntatt fiskekniver og smørkniver) med håndtak av 
rustfritt stål

8211.91.30 p/st

@

S

28.61.11.19 Bordkniver (unntatt fiskekniver og smørkniver) med håndtak av 
annet enn rustfritt stål (belagt med sølv, gull eller platina, av tre, 
plast osv.)

8211.91.80 p/st

@

S
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28.61.11.20 Kniver med fast blad, unntatt bordkniver 8211.92 p/st
@

S

28.61.11.30 Foldekniver 8211.93 p/st
@

S

28.61.11.50 Knivskaft og -blad, av uedelt metall 8211 [.94 +.95] p/st
@

S

28.61.11.70 Sakser, skreddersakser og lignende, samt tilhørende blad 8213 p/st
@

S

28.61.12.40 Barberhøvler, barberkniver og tilhørende deler (unntatt barberblad) 8212 [.10 +.90] — S

28.61.12.50 Barberblad (herunder emner til barberblad i lengder) 8212.20 p/st
@

S

28.61.13.30 Papirkniver, brevåpnere, raderkniver, blyantspissere og tilhørende 
blad

8214.10 p/st
@

S

28.61.13.50 Artikler og sett til manikyr eller pedikyr, herunder neglefiler 8214.20 p/st
@

S

28.61.13.70 Kløyve-, hakke- og hoggekniver, hårklippe- og hårskjæreutstyr og 
lignende skjære- og klipperedskaper

8214.90 p/st
@

S

28.61.14.40 Kuvertartikler (unntatt bordkniver, herunder fiskekniver og 
smørkniver) og lignende varer av rustfritt stål eller annet uedelt 
metall

8215 [.20 +.99] p/st
@

S

28.61.14.70 Kuvertartikler (unntatt bordkniver, herunder fiskekniver og 
smørkniver) og lignende varer av uedelt metall belagt med sølv, 
gull eller platina

8215 [.10 +.91] p/st
@

S

NACE 28.62: Produksjon av håndverktøy

28.62.10.10 Spader og skuffer 8201.10 kg S

28.62.10.20 Høygafler og greip 8201.20 kg S

28.62.10.30 Rotøkser, hakker skyfler, river og raker 8201.30 kg S

28.62.10.40 Økser og lignende hoggeredskaper 8201.40 kg S

28.62.10.50 Beskjæringssakser til bruk for én hånd, herunder tranchersakser 8201.50 kg S

28.62.10.60 Hekksakser, beskjæringssakser og lignende sakser til bruk for to 
hender

8201.60 kg S
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28.62.10.70 Andre håndredskaper (unntatt foldekniver) til jordbruk, hagebruk 
og skogbruk

8201.90 kg S

28.62.20.10 Håndsager 8202.10 kg S

28.62.20.20 Båndsagblad 8202.20 kg S

28.62.20.30 Sirkelsagblad med arbeidende del av stål 8202.31 kg S

28.62.20.50 Andre sirkelsagblad, herunder deler 8202.39 kg S

28.62.20.91 Sagkjeder 8202.40 kg S

28.62.20.93 Rette sagblad til metallbearbeiding 8202.91 kg S

28.62.20.95 Andre sagblad med arbeidende del av stål til metallbearbeiding, 
og med arbeidende del av annet materiale til bearbeiding av 
forskjellige materialer

8202.99 (.11 +.90) kg S

28.62.20.99 Andre sagblad med arbeidende del av stål til bearbeiding av 
materialer unntatt metall

8202.99.19 kg S

28.62.30.13 Filer, rasper og lignende håndverktøy 8203.10 kg S

28.62.30.15 Pinsetter 8203.20.10 kg S

28.62.30.17 Tenger, avbitertenger, knipetenger og lignende verktøy 8203.20.90 kg S

28.62.30.23 Blikksakser og lignende verktøy 8203.30 kg S

28.62.30.25 Rørkuttere, boltsakser, hulltenger, hullpiper og lignende 
håndverktøy

8203.40 kg S

28.62.30.33 Fastnøkler til bruk for hånd 8204.11 kg S

28.62.30.35 Skiftenøkler til bruk for hånd 8204.12 kg S

28.62.30.37 Utskiftbare piper til pipenøkler, også med håndtak 8204.20 kg S

28.62.30.53 Bore- og gjengeverktøy til bruk for hånd 8205.10 kg S

28.62.30.55 Hammere og slegger 8205.20 kg S

28.62.30.57 Høvler, stemjern, huljern og lignende håndverktøy til trebearbeiding 8205.30 kg S

28.62.30.63 Skrutrekkere 8205.40 kg S
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28.62.30.65 Håndverktøy og -redskaper til husholdningsbruk 8205.51 kg S

28.62.30.73 Håndverktøy for murere, formere, sementarbeidere, gipsarbeidere 
og malere

8205.59.10 kg S

28.62.30.77 Andre håndredskaper (herunder patrondrevne redskaper til nagling) 
tetning og lignende håndverktøy

8205.59 (.30 +.90) kg S

28.62.30.83 Blåselamper 8205.60 kg S

28.62.30.85 Skrustikker, skrutvinger og lignende 8205.70 kg S

28.62.30.87 Ambolter, feltesser, slipeskiver og -steiner med stativ, for hånd- 
eller fotkraft

8205.80 kg S

28.62.40.14 Verktøy til skjæring av innvendige gjenger 8207.40.10 kg S

28.62.40.16 Verktøy til skjæring av utvendige eller innvendige gjenger 8207.40.30 kg S

28.62.40.19 Gjengeverktøy (unntatt til metallbearbeiding) 8207.40.90 kg S

28.62.40.23 Verktøy til boring (unntatt bergboring), med arbeidende del av 
diamant eller agglomerert diamant

8207.50.10 kg S

28.62.40.25 Murbor, med arbeidende del av annet materiale enn diamant eller 
agglomerert diamant

8207.50.30 kg S

28.62.40.27 Verktøy til metallboring, med arbeidende del av sintret metallkarbid 8207.50.50 kg S

28.62.40.31 Verktøy til metallboring, med arbeidende del av hurtigstål 8207.50.60 kg S

28.62.40.33 Verktøy til metallboring, med arbeidende del av annet materiale 
enn sintret metallkarbid eller hurtigstål

8207.50.70 kg S

28.62.40.35 Annet boreverktøy (unntatt til bergboring) 8207.50.90 kg S

28.62.40.37 Verktøy til rømming og brotsjing, med arbeidende del av diamant 
eller agglomerert diamant

8207.60.10 kg S

28.62.40.44 Verktøy til rømming, til metallbearbeiding, med arbeidende del av 
annet materiale enn sintret metallkarbid

8207.60.30 kg S

28.62.40.45 Verktøy til rømming eller til brotsjing (unntatt til metallbearbeiding) 8207.60 (.50 +.90) kg S

28.62.40.48 Verktøy til brotsjing og rømming av metall 8207.60.70 kg S
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28.62.40.50 Freseverktøy, til metallbearbeiding, med arbeidende del av sintret 
metallkarbid

8207.70.10 kg S

28.62.40.61 Skaftfres til metallbearbeiding, med arbeidende del av annet 
materiale enn sintret metallkarbid

8207.70.31 kg S

28.62.40.65 Snekkefres til metallbearbeiding, med arbeidende del av annet 
materiale enn sintret metallkarbid

8207.70.35 kg S

28.62.40.67 Annet freseverktøy til metallbearbeiding, med arbeidende del av 
annet materiale enn sintret metallkarbid

8207.70.38 kg S

28.62.40.69 Freseverktøy til bearbeiding av andre materialer enn metall 8207.70.90 kg S

28.62.40.71 Dreieverktøy til metallbearbeiding, med arbeidende del av sintret 
metallkarbid

8207.80.11 kg S

28.62.40.74 Verktøy til dreiing av metall 8207.80.19 kg S

28.62.40.79 Dreieverktøy til bearbeiding av andre materialer enn metall 8207.80.90 kg S

28.62.40.81 Annet utskiftbart verktøy til håndverktøy, med arbeidende del av 
diamant eller agglomerert diamant

8207.90.10 kg S

28.62.40.83 Skrutrekkerspisser, med arbeidende del av annet materiale enn 
diamant

8207.90.30 kg S

28.62.40.85 Tannhjulsskjæreverktøy, med arbeidende del av annet materiale 
enn diamant

8207.90.50 kg S

28.62.40.87 Annet utskiftbart verktøy, med arbeidende del av sintret 
metallkarbid

8207.90.7 kg S

28.62.40.89 Annet utskiftbart verktøy av andre materialer, ikke nevnt ellers 8207.90.9 kg S

28.62.50.13 Verktøy til berg- eller jordboring, med arbeidende del av sintret 
metallkarbid eller cermeter (unntatt deler)

8207.13 kg S

28.62.50.15 Verktøy til berg- eller jordboring, med arbeidende del av diamant 
(unntatt deler)

8207.19.10 kg S

28.62.50.17 Verktøy til berg- eller jordboring, med arbeidende del av annet 
materiale (herunder deler)

8207.19.90 kg S

28.62.50.23 Matriser til trådtrekking eller strengpressing av metall, med 
arbeidende del av diamant eller agglomerert diamant

8207.20.10 kg S

28.62.50.24 Matriser til trådtrekking eller strengpressing av metall med 
arbeidende del av sintret metallkarbid

8207.20.90 kg S
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28.62.50.33 Verktøy til pressing, preging eller stansing av metall 8207.30.10 kg S

28.62.50.39 Verktøy til pressing, preging eller stansing av annet materiale enn 
metall

8207.30.90 kg S

28.62.50.43 Kniver og knivblad til maskiner eller mekaniske redskaper, til 
metallbearbeiding

8208.10 kg S

28.62.50.45 Kniver og knivblad til maskiner eller mekaniske redskaper, til 
trebearbeiding

8208.20 kg S

28.62.50.53 Rundkniver til kjøkkenmaskiner eller maskiner til bruk i 
næringsmiddelindustrien

8208.30.10 kg S

28.62.50.55 Kniver og knivblad til kjøkkenmaskiner eller maskiner i 
næringsmiddelindustrien (unntatt rundkniver)

8208.30.90 kg S

28.62.50.63 Kniver og knivblad til jord-, hage- eller skogbruksmaskiner 8208.40 kg S

28.62.50.65 Kniver og knivblad til maskiner eller mekaniske redskaper, ikke 
nevnt ellers

8208.90 kg S

28.62.50.67 Utskiftbare plater, av sintrede metallkarbider eller cermeter 8209.00.20 kg S

28.62.50.90 Andre umonterte plater, spisser, skjær og umonterte deler til 
verktøy av sintrede metallkarbider eller cermeter

8209.00.80 kg S

NACE 28.63: Produksjon av låser og beslag

28.63.11.30 Hengelåser 8301.10 p/st
@

S

28.63.11.50 Låser til motorvogner 8301.20 p/st
@

S

28.63.11.70 Låser til møbler 8301.30 p/st
@

S

28.63.12.30 Sylinderlåser 8301.40.11 p/st
@

S

28.63.12.50 Andre dørlåser, unntatt sylinderlåser 8301.40.19 p/st
@

S

28.63.12.70 Andre låser 8301.40.90 p/st
@

S
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28.63.13.30 Bøyler og rammer med lås av uedelt metall 8301.50 kg S

28.63.13.50 Nøkler, som foreligger løst, av uedelt metall 8301.70 kg S

28.63.13.70 Deler til låser av uedelt metall 8301.60 — S

28.63.14.10 Hengsler av uedelt metall 8302.10 kg S

28.63.14.20 Møbeltrinser av uedelt metall 8302.20 kg S

28.63.14.30 Beslag og lignende varer av uedelt metall, til motorvogner 8302.30 kg S

28.63.14.40 Beslag og lignende varer av uedelt metall, til bygninger 8302.41 kg S

28.63.14.50 Beslag og lignende varer av uedelt metall, til møbler 8302.42 kg S

28.63.14.60 Beslag og lignende varer av uedelt metall, unntatt til motorvogner, 
bygninger og møbler

8302.49 kg S

28.63.14.70 Automatiske dørlukkere, av uedelt metall 8302.60 kg S

NACE 28.71: Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål

28.71.11.00 Tanker, fat, tromler, spann, bokser og lignende beholdere, til 
ethvert materiale unntatt gass, av jern eller stål, med et rominnhold 
på 50 til 300 l

7310.10 p/st
@

S

28.71.12.00 Tanker, fat, tromler, spann, bokser og lignende beholdere, til 
ethvert materiale unntatt gass, av jern eller stål, med et rominnhold 
under 50 l

7310.29 p/st
@

S

NACE 28.72: Produksjon av emballasje av lettmetall

28.72.11.33 Konserveringsbokser av jern eller stål, som lukkes ved lodding 
eller falsing, rominnhold under 50 l, til næringsmidler

7310.21.11 p/st
@

S

28.72.11.35 Konserveringsbokser av jern eller stål, som lukkes ved lodding 
eller falsing, rominnhold under 50 l, til drikker

7310.21.19 p/st
@

S

28.72.11.50 Andre bokser av jern eller stål, som lukkes ved lodding eller 
falsing, rominnhold under 50 l, unntatt til næringsmidler og drikker

7310.21.9 p/st
@

S
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28.72.12.10 Tuber av aluminium 7612.10 p/st
@

S

28.72.12.30 Rørformede beholdere av aluminium 7612.90.10 p/st
@

S

28.72.12.50 Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og lignende beholdere av 
aluminium, rominnhold minst 50 l men høyst 300 l

7612.90.91 p/st
@

S

28.72.12.60 Aerosolbeholdere av aluminium, rominnhold under 50 l 7612.90.20 p/st S

28.72.12.80 Andre beholdere av aluminium, med rominnhold under 50 l 7612.90.98 p/st
@

S

28.72.13.30 «Crowncorks» av uedelt metall 8309.10 p/st
@

S

28.72.13.50 Blykapsler, aluminiumskapsler med diameter over 21 mm 8309.90.10 kg S

28.72.13.70 Andre propper, kapsler, lokk, skrukorker og annet 
emballasjetilbehør, av uedelt metall

8309.90.90 kg S

NACE 28.73: Produksjon av varer av metalltråd

28.73.11.30 Tau, liner og kabler av jern eller stål (herunder liner og linetau 
med eller uten fester som ikke er elektrisk isolert) (uten elektrisk 
isolasjon)

7312.10 kg S

28.73.11.50 Flettede bånd, stropper og lignende av jern eller stål (uten elektrisk 
isolasjon)

7312.90 kg S

28.73.12.30 Piggtråd og piggtrådsperringer av stål eller ståltråd 7313 kg S

28.73.12.50 Liner, kabler, flettede bånd og lignende av kobber, unntatt piggtråd 
samt løst snodd dobbel tråd til bruk som gjerdetråd, med elektrisk 
isolasjon

7413 kg S

28.73.12.70 Liner, kabler, flettede bånd og lignende av aluminium, unntatt 
piggtråd samt løst snodd dobbel tråd til bruk som gjerdetråd, med 
elektrisk isolasjon

7614 kg S

28.73.13.13 Ubrutte bånd til maskiner, av rustfritt stål 7314.12 kg S

28.73.13.15 Vevde produkter, herunder ubrutte bånd, av jern- eller ståltråd 
(unntatt ubrutte bånd til maskiner av rustfritt stål)

7314 [.14 +.19] kg S

28.73.13.20 Gitter og netting, sveiset sammen i skjæringspunktene, av jern- 
eller ståltråd med største tverrmål minst 3 mm, med maskestørrelse 
minst 100 cm²

7314.20 kg S
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28.73.13.30 Annet gitter og netting, sveiset sammen i skjæringspunktene, av 
jern- eller ståltråd

7314 [.31 +.39] kg S

28.73.13.43 Annet gitter og netting av jern- eller ståltråd, unntatt plastbelagt 7314 [.41 +.49] kg S

28.73.13.45 Plastbelagt gitter og netting av jern- eller ståltråd 7314.42 kg S

28.73.13.50 Strekkmetall av jern eller stål 7314.50 kg S

28.73.13.60 Trådvev (herunder ubrutte bånd), trådnett, trådduk og strekkmetall, 
av kobbertråd

7419.99.10 kg S

28.73.14.10 Tegnestifter av jern eller stål (unntatt med kobber eller hode av 
kobberlegering)

7317.00.10 kg S

28.73.14.20 Spiker i bånd eller ruller, kaldpresset av jern- eller ståltråd (unntatt 
med kobber eller hode av kobberlegering)

7317.00.20 kg S

28.73.14.30 Spiker, kaldpressede av ståltråd, innhold minst 0,5 vektprosent 
karbon, herdede (unntatt med kobber eller hode av kobberlegering)

7317.00.40 kg S

28.73.14.40 Spiker, stifter, kaldpressede av jern- eller ståltråd, belagt eller 
overtrukket med sink

7317.00.61 kg S

28.73.14.50 Andre spiker, stifter, kramper og lignende av jern eller stål, unntatt 
herdede eller belagt eller overtrukket med sink, i bånd eller ruller…

7317.00.69 kg S

28.73.14.60 Spiker, stifter, kramper og lignende av jern eller stål, unntatt av 
kaldpressede av tråd

7317.00.90 kg S

28.73.14.70 Spiker, stifter, tegnestifter, kramper og lignende varer av kobber 7415.10 kg S

28.73.14.80 Spiker, stifter, kramper, skruer, bolter, muttere, skrukroker, nagler, 
kiler og lignende varer, av aluminium

7616.10 — S

28.73.15.10 Overtrukne elektroder av uedelt metall, for elektrisk lysbuesveising 8311.10 kg S

28.73.15.30 Fylt tråd av uedelt metall, for elektrisk lysbuesveising 8311.20 kg S

28.73.15.50 Overtrukne stenger og fylt tråd, av uedelt metall, for lodding, 
slaglodding eller sveising med flamme

8311.30 kg S

28.73.15.70 Andre overtrukne stenger og fylt tråd av uedelt metall eller annet 
materiale, for sveising (herunder deler)

8311.90 — S

28.73.16.00 Synåler, strikkepinner, trænåler, heklenåler, prener og lignende 
varer til håndarbeid, av jern eller stål

7319 kg S
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NACE 28.74: Produksjon av bolter, skruer, muttere, kjetting og fjærer

28.74.11.13 Skruer, dreid av stenger, med massivt tverrsnitt med stammetykkelse 
høyst 6 mm, av jern eller stål

7318.15.10 kg S

28.74.11.15 Skruer og bolter, til festing av skinnemateriell, av jern eller stål 7318.15.20 kg S

28.74.11.17 Skruer og bolter uten hode, av stål 7318.15 (.30 +.41 +.49) kg S

28.74.11.23 Skruer med hode med spor eller fordypning, av rustfritt stål 7318.15.51 kg S

28.74.11.25 Skruer og bolter med hode med spor eller fordypning, av jern eller 
stål, unntatt rustfritt

7318.15.59 kg S

28.74.11.27 Skruer og bolter med hode med innvendig sekskant, av jern eller 
stål, unntatt rustfritt

7318.15.61 kg S

28.74.11.29 Skruer og bolter med hode med innvendig sekskant, av jern eller 
stål, unntatt rustfritt

7318.15.69 kg S

28.74.11.31 Skruer og bolter med sekskanthode, av rustfritt stål 7318.15.70 kg S

28.74.11.33 Skruer og bolter med sekskanthode, av annet stål enn rustfritt, med 
strekkstyrke under 800 Mpa

7318.15.81 kg S

28.74.11.35 Skruer og bolter med sekskanthode, av annet stål enn rustfritt, med 
strekkstyrke minst 800 Mpa

7318.15.89 kg S

28.74.11.39 Andre skruer og bolter med hoder, av jern eller stål 7318.15.90 kg S

28.74.11.53 Skinneskruer (franske treskruer) av jern eller stål 7318.11 kg S

28.74.11.55 Treskruer av jern eller stål (unntatt skinneskruer) 7318.12 kg S

28.74.11.57 Skruekroker og øyeskruer, av jern eller stål 7318.13 kg S

28.74.11.73 Selvgjengende skruer av rustfritt stål 7318.14.10 kg S

28.74.11.75 Selvgjengende skruer av jern eller stål (unntatt rustfritt) 7318.14.9 kg S

28.74.11.83 Muttere dreid av stenger, profiler eller tråd med massivt tverrsnitt, 
med hulldiameter høyst 6 mm, av jern eller stål

7318.16.10 kg S

28.74.11.85 Muttere av rustfritt stål 7318.16.30 kg S

28.74.11.87 Muttere av jern eller stål, unntatt rustfritt 7318.16 (.50 +.91 +.99) kg S
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28.74.11.90 Andre gjengende varer, av jern eller stål, ikke nevnt ellers 7318.19 kg S

28.74.12.10 Sprengskiver og andre låseskiver uten gjenger, av jern eller stål 7318.21 kg S

28.74.12.30 Underlagsskiver av jern eller stål, ikke nevnt ellers 7318.22 kg S

28.74.12.50 Nagler av jern eller stål 7318.23 kg S

28.74.12.70 Kiler og splittpinner og lignende ugjengede varer, av jern eller stål 7318 [.24 +.29] kg S

28.74.13.10 Underlagsskiver (herunder sprengskiver), av kobber 7415.21 kg S

28.74.13.20 Andre ugjengede varer, f.eks. nagler, kiler og lignende varer, av 
kobber

7415.29 kg S

28.74.13.40 Skruer, bolter og muttere av kobber 7415.33 kg S

28.74.13.70 Gjengede produkter av kobber, unntatt skruer, bolter og muttere 7415.39 kg S

28.74.14.13 Lamellfjærer og tilhørende blad, varmbearbeidede, av jern eller stål 7320.10.11 kg S

28.74.14.15 Bladfjærer og tilhørende fjærer, unntatt lamellfjærer, 
varmbearbeidede, av jern eller stål

7320.10.19 kg S

28.74.14.17 Bladfjærer og tilhørende blad, kaldbearbeidede, av jern eller stål 7320.10.90 kg S

28.74.14.31 Spiralfjærer, varmbearbeidede, av jern eller stål 7320.20.20 kg S

28.74.14.33 Trykkfjærer, kaldbearbeidede, av jern eller stål 7320.20.81 kg S

28.74.14.35 Strekkfjærer, kaldbearbeidede, av jern eller stål 7320.20.85 kg S

28.74.14.37 Andre spiralfjærer, kaldbearbeidede, av jern eller stål 7320.20.89 kg S

28.74.14.53 Flate spiralfjærer, av jern eller stål 7320.90.10 kg S

28.74.14.55 Tallerkenfjærer, av jern eller stål 7320.90.30 kg S

28.74.14.60 Fjærer ikke nevnt ellers, av jern eller stål 7320.90.90 kg S

28.74.14.80 Fjærer av kobber 7419.99.30 kg S
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28.74.20.10 Stolpekjettinger, av jern eller stål 7315.81 kg S

28.74.20.23 Andre kjeder og kjettinger, leddsveisede, av jern eller stål, med 
største tverrsnitt i godset høyst 16 mm

7315.82.10 kg S

28.74.20.25 Andre kjeder og kjettinger, leddsveisede, av jern eller stål, med 
største tverrsnitt i godset over 16 mm

7315.82.90 kg S

28.74.20.30 Snøkjettinger, av jern eller stål 7315.20 kg S

28.74.20.50 Andre kjeder og kjettinger, ikke nevnt ellers, av jern eller stål 7315.89 kg S

28.74.20.70 Kjeder og kjettinger med tilhørende deler, av kobber 7419.10 — S

28.74.20.80 Deler av kjeder og kjettinger, ikke nevnt ellers, av jern eller stål 7315.90 — S

NACE 28.75: Produksjon av metallvarer ellers

28.75.11.10 Oppvaskkummer og vasker, av rustfritt stål 7324.10 p/st
@

S

28.75.11.27 Badekar av jern eller stål 7324.2 p/st S

28.75.11.31 Sanitærartikler og tilhørende deler, av jern eller stål, unntatt 
oppvaskkummer, vasker og badekar

7324.90 kg S

28.75.11.35 Sanitærartikler og tilhørende deler, av kobber 7418.20 kg S

28.75.11.37 Sanitærartikler og tilhørende deler, av aluminium 7615.20 kg S

28.75.12.17 Bord-, kjøkken- eller husholdningsartikler ... av støpejern 7323 [.91 +.92] kg S S2

28.75.12.23 Husholdningsartikler som brukes på bord, av rustfritt stål 7323.93.10 kg S S2

28.75.12.29 Kjøkken- og husholdningsartikler av rustfritt stål, unntatt artikler 
som brukes på bord

7323.93.90 kg S S2

28.75.12.37 Andre bord-, kjøkken- og husholdningsartikler av jern eller stål 
(unntatt støpejern), emaljert

7323.94 kg S

28.75.12.43 Husholdningsartikler som brukes på bord, av jern eller stål, ikke 
nevnt ellers

7323.99.10 kg S

28.75.12.49 Andre husholdningsartikler, malt eller lakkert, av jern eller stål 7323.99.9 kg S
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28.75.12.53 Bord-, kjøkken- eller husholdningsartikler og tilhørende deler, av 
kobber

7418 [.11 +.19.90] kg S S2

28.75.12.55 Bord-, kjøkken- eller husholdningsartikler og tilhørende deler, 
støpte, av aluminium

7615.19.10 kg S S2

28.75.12.57 Bord-, kjøkken- eller husholdningsartikler og tilhørende deler, av 
aluminium, unntatt støpte

7615 [.11 +.19.90] kg S S2

28.75.12.70 Hånddrevne mekaniske redskaper med vekt høyst 10 kg, til bruk 
ved tilberedning eller servering av matvarer eller drikkevarer

8210 kg S

28.75.12.80 Stålull, gryteskrubber, skure- og pussehansker og lignende, av jern 
eller stål

7323.10 kg S

28.75.21.30 Pansrede eller forsterkede pengeskap og safer, av uedelt metall 8303.00.10 p/st S

28.75.21.50 Pansrede eller forsterkede dører og sikkerhetsbokser for kassahvelv, 
av uedelt metall

8303.00.30 kg S

28.75.21.70 Penge- eller dokumentskrin og lignende, av uedelt metall 8303.00.90 — S

28.75.22.00 Arkiv- og kartotekskap, brevkurver, manuskriptholdere, 
penneskåler, stempeloppsatser og lignende kontor- eller 
skrivebordutstyr, av uedelt metall

8304 — S

28.75.23.30 Mekanismer av uedelt metall til løsbladpermer eller brevmapper 8305.10 — S

28.75.23.50 Hefter (stifter) i remser, av uedelt metall 8305.20 — S

28.75.23.70 Brevklemmer, binders, signalmerker til registre og lignende 
kontorrekvisita av uedelt metall

8305.90 — S

28.75.24.00 Statuetter, rammer til fotografier, malerier eller lignende, speil, av 
uedelt metall

8306 [.2 +.30] — S

28.75.25.30 Hekter, kroker og maljer, av uedelt metall, til klær, skotøy, 
reiseartikler og lignende

8308.10 — S

28.75.25.50 Rør- og splittnagler, av uedelt metall 8308.20 — S

28.75.25.70 Knepplåser, bøyler, rammer med knepplås og deler, perler og 
paljetter, av uedelt metall

8308.90 — S

28.75.26.00 Skips- eller båtpropeller og propellblad 8487.10 p/st S

28.75.27.11 Anker, dregger og tilhørende deler, av jern eller stål 7316 kg S

28.75.27.13 Varer av støpejern, unntatt adusergods, ikke nevnt ellers 7325.10 kg S S2
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28.75.27.19 Støpte artikler av jern eller stål, ikke nevnt ellers 7325.9 kg S S2

28.75.27.22 Smidde eller stansede varer av jern eller stål, ikke nevnt ellers 7326.1 kg S S2

28.75.27.25 Varer av jern- eller ståltråd, ikke nevnt ellers 7326.20 kg S

28.75.27.27 Snusdåser, sigarettetuier, pudderdåser, kosmetikketuier og lignende 
lommeartikler, av jern eller stål

7326.90.10 — S S2

28.75.27.31 Stiger og trapper, av jern eller stål 7326.90.30 p/st

@

S S2

28.75.27.33 Lastepaller og lignende til varehåndtering, av jern eller stål 7326.90.40 kg S S2

28.75.27.35 Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, av jern eller stål 7326.90.50 kg S S2

28.75.27.37 Lufteluker uten mekaniske innretninger, avløpsrenner, kroker og 
andre bygningsartikler, av jern eller stål

7326.90.60 kg S S2

28.75.27.41 Perforerte spann og lignende varer av plater for filtrering eller 
rensing av vann i kloakkavløp, av jern eller stål

7326.90.70 kg S S2

28.75.27.43 Smidde varer av jern eller stål 7326.90.91 kg S S2

28.75.27.45 Senksmidde varer av jern eller stål 7326.90.93 kg S S2

28.75.27.49 Varer av jern eller stål, ikke nevnt ellers 7326.90 (.95 +.98) kg S S2

28.75.27.52 Duk, gitter, netting og gjerder av aluminium 7616.91 kg S S2

28.75.27.53 Støpte varer av aluminium, ikke nevnt ellers 7616.99.10 kg S S2

28.75.27.55 Varer av aluminium, ikke nevnt ellers 7616.99.90 kg S S2

28.75.27.58 Varer av kobber, ikke nevnt ellers 7419 [.91 +.99.90] kg S S2

28.75.27.63 Andre varer av bly, ikke nevnt ellers 7806.00 (.10 +.90) kg S S2

28.75.27.65 Andre varer av sink, ikke nevnt ellers 7907.00.90 kg S S2

28.75.27.66 Andre varer av tinn, ikke nevnt ellers 8007.00.90 kg S S2
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28.75.27.69 Andre varer av nikkel, ikke nevnt ellers 7508 kg S

28.75.27.81 Knaggrekker, knagger, knekter og lignende utstyr av uedelt metall 8302.50 kg S

28.75.27.82 Klokker, bjeller, gongonger og lignende, av uedelt metall 8306.10 kg S

28.75.27.83 Bøyelige rør av jern eller stål 8307.10 kg S

28.75.27.85 Bøyelige rør av uedelt metall, unntatt av jern og stål 8307.90 kg S

28.75.27.87 Skilter, navneplater, adresseplater og lignende skilter, tall, 
bokstaver og andre tegn, av uedelt metall

8310 kg S

28.75.30.00 Kårder, sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våpen samt 
tilhørende deler, slirer og skjeder til slike våpen

9307 kg S

NACE 29:11: Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner

29.11.11.00 Forbrenningsmotorer med gnisttenning, utenbordsmotorer, til 
framdrift av fartøyer

8407.21 p/st S

29.11.12.30 Forbrenningsmotorer med gnisttenning, til framdrift av fartøyer 
(unntatt utenbordsmotorer)

8407.29 p/st S

29.11.12.50 Andre forbrenningsmotorer med gnisttenning, ikke nevnt ellers 8407.90 p/st S

29.11.13.11 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
fartøyer, med ytelse høyst 100 kW

8408.10 (.22 +.24 +.26 
+.28 +.31 +.39)

p/st S

29.11.13.13 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
fartøyer, med ytelse over 100 kW, men høyst 200 kW

8408.10 (.41 +.49) p/st S

29.11.13.15 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
fartøyer, med ytelse over 200 kW, men høyst 500 kW

8408.10 (.51 +.59 +.61 
+.69)

p/st S

29.11.13.17 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
fartøyer, med ytelse over 500 kW, men høyst 1000 kW

8408.10.7 p/st S

29.11.13.19 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
fartøyer, med ytelse over 1 000 kW

8408.10(.8 +.9) p/st S

29.11.13.20 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
lokomotiver og lignende materiell for jernbaner eller sporveier

8408.90.21 p/st S

29.11.13.31 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse høyst 15 kW

8408.90.41 p/st S
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29.11.13.33 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 15 kW, men høyst 30 kW

8408.90.43 p/st S

29.11.13.35 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 30 kW, men høyst 50 kW

8408.90.45 p/st S

29.11.13.37 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 50 kW, men høyst 100 kW

8408.90.47 p/st S

29.11.13.53 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 100 kW, men høyst 200 kW

8408.90.61 p/st S

29.11.13.55 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 200 kW, men høyst 300 kW

8408.90.65 p/st S

29.11.13.57 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 300 kW, men høyst 500 kW

8408.90.67 p/st S

29.11.13.73 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 500 kW, men høyst 1000 kW

8408.90.81 p/st S

29.11.13.75 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 1 000 kW

8408.90 (.85 +.89) p/st S

29.11.21.30 Dampturbiner (unntatt for produksjon av elektrisk kraft) 8406 [.10 +.81.90 
+.82.90]

kW
@

S

29.11.21.50 Dampturbiner for produksjon av elektrisk kraft 8406 [.81.10 +.82.11 
+.82.19]

kW
@

S

29.11.22.00 Vannturbiner og vannhjul 8410.1 kW
@

S

29.11.23.00 Gassturbiner (unntatt turbojetmotorer og turbopropmotorer) 8411.8 kW
@

S

29.11.31.00 Deler til dampturbiner 8406.90 — S S2

29.11.32.00 Deler til vannturbiner og vannhjul (herunder regulatorer) 8410.90 — S S2

29.11.33.00 Deler til gassturbiner (unntatt turbojetmotorer og turbopropmotorer) 8411.99 — S

29.11.91.00 Installasjon av motorer og turbiner (unntatt motorer til fly og 
motorvogner)

— — I

29.11.92.00 Reparasjon og vedlikehold av motorer og turbiner (unntatt til fly 
og motorvogner)

— — I
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NACE 29.12: Produksjon av pumper og kompressorer

29.12.11.33 Hydrauliske kraftmaskiner og motorer, lineært virkende (sylindrer), 
hydrauliske systemer

8412.21.20 p/st
@

S

29.12.11.35 Hydrauliske kraftmaskiner og motorer, lineært virkende (sylindrer), 
unntatt hydrauliske systemer

8412.21.80 p/st
@

S

29.12.11.50 Pneumatiske kraftmaskiner og motorer, lineært virkende (sylindrer) 8412.31 p/st
@

S

29.12.12.33 Hydrauliske kraftmaskiner og motorer, unntatt lineært virkende 
(sylindrer), hydrauliske systemer

8412.29.20 p/st
@

S

29.12.12.35 Hydrauliske kraftmaskiner og motorer, unntatt hydrauliske 
systemer

8412.29.81 p/st
@

S

29.12.12.37 Kraftmaskiner og motorer ikke nevnt ellers 8412 [.29.89 +.80] p/st
@

S

29.12.12.50 Pneumatiske kraftmaskiner og motorer (unntatt lineært virkende 
sylindrer)

8412.39 p/st
@

S

29.12.21.10 Pumper til drivstoff og smøremidler, til bruk på bensinstasjoner, 
bilverksteder og lignende

8413.11 p/st S

29.12.21.30 Pumper utstyrt med eller konstruert for å utstyres med måleutstyr 
(unntatt til bensinstasjoner eller bilverksteder)

8413.19 p/st S

29.12.21.50 Pumper for håndkraft, unntatt pumper med måleutstyr 8413.20 p/st S

29.12.21.70 Pumper til brennstoff, smøremidler eller kjølemidler til 
stempeldrevne forbrenningsmotorer

8413.30 p/st S

29.12.21.90 Betongpumper 8413.40 p/st S

29.12.22.10 Stempeldrevne fortrengningspumper, hydrauliske aggregater 8413.50.20 p/st
@

S

29.12.22.30 Doseringspumper 8413.50.40 p/st S

29.12.22.50 Hydrauliske stempelpumper 8413.50.61 p/st S

29.12.22.70 Vekselvirkende seriestempelpumper 8413.50.69 p/st S

29.12.22.90 Andre stempeldrevne fortrengningspumper 8413.50.80 p/st S



15.3.2012 Nr. 16/429EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

29.12.23.10 Roterende fortrengningspumper, hydrauliske aggregater 8413.60.20 p/st

@

S

29.12.23.33 Hydrauliske tannhjulspumper 8413.60.31 p/st S

29.12.23.35 Tannhjulspumper, unntatt hydrauliske 8413.60.39 p/st S

29.12.23.53 Hydrauliske eksenterpumper 8413.60.61 p/st S

29.12.23.55 Eksenterpumper, unntatt hydrauliske 8413.60.69 p/st S

29.12.23.73 Skruepumper 8413.60.70 p/st S

29.12.23.75 Andre roterende fortrengningspumper, ikke nevnt ellers 8413.60.80 p/st S

29.12.24.13 Nedsenkbare motor-, ettrinns sentrifugalpumper, til avløp og 
kloakk

8413.70.21 p/st S

29.12.24.15 Nedsenkbare motor-, flertrinns sentrifugalpumper 8413.70.29 p/st S

29.12.24.17 Pakningsfrie roterende pumper til oppvarming og varmt-
vannsforsyning

8413.70.30 p/st S

29.12.24.20 Sentrifugalpumper høyst 15 mm avløp 8413.70.35 p/st S

29.12.24.30 Kanalhjuls- og sidekanalpumper, med utløpsåpning med diameter 
over 15 mm

8413.70.45 p/st S

29.12.24.51 Radialpumper, ettrinns, enkeltvirkende, helstøpte, med 
utløpsåpning med diameter over 15 mm

8413.70.51 p/st S

29.12.24.53 Radialpumper, ettrinns, enkeltvirkende, unntatt helstøpte, med 
utløpsåpning med diameter over 15 mm

8413.70.59 p/st S

29.12.24.55 Radialpumper, dobbeltvirkende, ettrinns, med utløpsåpning med 
diameter over 15 mm

8413.70.65 p/st S

29.12.24.60 Radialpumper, flertrinns, med utløpsåpning med diameter over 15 
mm

8413.70.75 p/st S

29.12.24.71 Sentrifugalpumper, ettrinns, kombinert radiasial eller aksialtype 8413.70.81 p/st S

29.12.24.75 Rotodynamiske flertrinnspumper, kombinert radial/aksial eller 
aksialtype

8413.70.89 p/st S

29.12.24.80 Andre pumper ikke nevnt ellers, væskeelevatorer 8413.8 p/st S

29.12.31.30 Andre vakuumpumper 8414.10 (.20 +.89) p/st S
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29.12.31.50 Rotasjonsstempelpumper, rotasjonspumper med regulerbare 
skovler, molekylarpumper og Roots-pumper

8414.10.25 p/st S

29.12.31.70 Diffusjons-, fryse- og adsorpsjonspumper 8414.10.81 p/st S

29.12.32.00 Luftpumper for hånd- eller fotkraft 8414.20 p/st S

29.12.33.33 Kjølekompressorer med ytelse høyst 0,4 kW 8414.30.20 p/st S

29.12.33.35 Kjølekompressorer med ytelse over 0,4 kW, hermetiske eller 
halvhermetiske

8414.30.81 p/st S

29.12.33.37 Andre kjølekompressorer med ytelse over 0,4 kW 8414.30.89 p/st S

29.12.34.30 Luftkompressorer, transportable på hjulunderstell, med en 
gjennomsnittstrømning per minutt på høyst 2 m³

8414.40.10 p/st S

29.12.34.50 Luftkompressorer, transportable på hjulunderstell, med en 
gjennomstrømning over 2 m³/min

8414.40.90 p/st S

29.12.35.30 Turbokompressorer, ettrinns 8414.80.11 p/st S

29.12.35.50 Turbokompressorer, flertrinns 8414.80.19 p/st S

29.12.36.30 Stempeldrevne fortrengningskompressorer med manometertrykk 
på høyst 15 bar som gir en gjennomstrømning per time på høyst 
60 m³

8414.80.22 p/st S

29.12.36.50 Stempeldrevne fortrengningskompressorer med manometertrykk 
på høyst 15 bar som gir en gjennomstrømning per time over 60 m³

8414.80.28 p/st S

29.12.36.70 Stempeldrevne fortrengningskompressorer med et manometertrykk 
på over 15 bar som gir en gjennomstrømning per time på høyst  
120 m³

8414.80.51 p/st S

29.12.36.90 Stempeldrevne fortrengningskompressorer med et manometertrykk 
på over 15 bar som gir en gjennomstrømning per time på høyst  
120 m³

8414.80.59 p/st S

29.12.37.30 Roterende fortrengningskompressorer med én aksel 8414.80.73 p/st S

29.12.37.53 Roterende fortrengningskompressorer med flere aksler, 
skruekompressorer

8414.80.75 p/st S

29.12.37.55 Andre roterende fortrengningkompressorer med flere aksler 8414.80.78 p/st S

29.12.38.00 Andre kompressorer, også til bruk i sivil luftfart 8414.80.80 p/st S



15.3.2012 Nr. 16/431EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

29.12.41.30 Deler til kraftmaskiner og motorer, unntatt til hydrauliske 
kraftmaskiner og motorer og reaksjonsmotorer, unntatt 
turbojetmotorer

8412.90.80 — S S2

29.12.41.50 Deler til hydrauliske kraftmaskiner og motorer 8412.90.40 — S S2

29.12.41.70 Deler til reaksjonsmotorer, unntatt turbojetmotorer 8412.90.20 — S S2

29.12.42.00 Deler til pumper og væskeelevatorer 8413.9 — S S2

29.12.43.00 Deler til luft- eller vakuumpumper, luft- eller gasskompressorer, 
ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med innebygd vifte

8414.90 — S S2

29.12.91.00 Installasjon av pumper og kompressorer — — I

29.12.92.00 Reparasjon og vedlikehold av pumper og kompressorer — — I

NACE 29.13: Produksjon av kraner og ventiler

29.13.11.34 Pneumatiske filtre, regulatorer og smøreapparater 8481.10.05 kg S

29.13.11.35 Reduksjonsventiler av støpejern eller støpestål (unntatt kombinert 
med filtere og smøreapparater)

8481.10.19 kg S

29.13.11.39 Reduksjonsventiler (unntatt kombinert med filtere eller 
smøreapparater og unntatt av støpejern eller støpestål)

8481.10.99 kg S

29.13.11.53 Ventiler for kontroll av oljehydrauliske overføringer 8481.20.10 kg S

29.13.11.55 Ventiler for kontroll av pneumatiske overføringer 8481.20.90 kg S

29.13.11.72 Tilbakeslagsventiler til rørledninger, kjeler, tanker, kar og lignende 
beholdere

8481.30 kg S

29.13.11.76 Sikkerhets- og avlastningsventiler til rørledninger, kjeler, tanker, 
kar og lignende beholdere (herunder til dekk og slanger)

8481 [.40 +.80.40] kg S

29.13.12.33 Blandeventiler (sanitærarmatur) 8481.80.11 kg S

29.13.12.35 Ventiler (sanitærarmatur), unntatt blandeventiler 8481.80.19 kg S

29.13.12.53 Termostatventiler til sentralvarmeradiatorer 8481.80.31 kg S

29.13.12.55 Ventiler til sentralvarmeradiatorer, unntatt termostatventiler 8481.80.39 kg S

29.13.13.13 Temperaturregulatorer 8481.80.51 kg S
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29.13.13.15 Reguleringsventiler, unntatt temperaturregulatorer 8481.80.59 kg S

29.13.13.33 Sluseventiler av støpejern 8481.80.61 kg S

29.13.13.35 Sluseventiler av stål 8481.80.63 kg S

29.13.13.37 Sluseventiler, unntatt av støpejern og stål 8481.80.69 kg S

29.13.13.53 Seteventiler av støpejern 8481.80.71 kg S

29.13.13.55 Seteventiler av stål 8481.80.73 kg S

29.13.13.57 Seteventiler, unntatt av støpejern og stål 8481.80.79 kg S

29.13.13.73 Kuleventiler 8481.80.81 kg S

29.13.13.75 Spjeldventiler 8481.80.85 kg S

29.13.13.77 Membranventiler 8481.80.87 kg S

29.13.13.80 Kraner og ventiler ikke nevnt ellers 8481.80.99 kg S

29.13.20.00 Deler til kraner og ventiler og lignende innretninger til rør, kjeler, 
tanker, kar og lignende

8481.90 — S S2

29.13.92.00 Reparasjon og vedlikehold av kraner og ventiler — — I

NACE 29.14: Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring

29.14.10.30 Kulelagre 8482.10 kg S

29.14.10.53 Koniske rullelagre (herunder lagre med kjegleformede og koniske 
ruller)

8482.20 kg S

29.14.10.55 Sfæriske rullelagre 8482.30 kg S

29.14.10.57 Andre sylindriske rullelagre 8482.50 kg S

29.14.10.70 Nålerullelagre 8482.40 kg S

29.14.10.90 Andre lagre (herunder kombinerte kule- og rullelagre) 8482.80 kg S

29.14.21.30 Rullekjeder av jern eller stål, til bruk for sykler og motorsykler 7315.11.10 kg S
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29.14.21.53 Rullekjeder, av jern eller stål (unntatt for sykler og motorsykler) 7315.11.90 kg S

29.14.21.55 Leddboltkjeder av jern eller stål (unntatt rullekjeder) 7315.12 kg S

29.14.22.30 Veivaksler og veiver 8483.10.2 kg S S2

29.14.22.53 Kardangaksler 8483.10.50 kg S S2

29.14.22.55 Drivaksler unntatt veivaksler, veiver og kardangaksler 8483.10.95 kg S S2

29.14.23.30 Lagerhus med isittende kule- eller rullelagre 8483.20 kg S

29.14.23.50 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre, glidelagre 8483.30 (.3 +.80) kg S S2

29.14.24.32 Faste gir og utvekslinger med sylindriske tannhjul 8483.40.21 kg S

29.14.24.33 Faste gir og utvekslinger med koniske eller konisk-sylindriske 
tannhjul

8483.40.23 kg S

29.14.24.34 Faste gir og utvekslinger, snekketannhjul 8483.40.25 kg S

29.14.24.40 Andre girkasser 8483.40.29 kg S

29.14.24.50 Regulerbare gir og andre hastighetsregulatorer 8483.40.5 kg S

29.14.24.73 Kule- og rulleskruer 8483.40.30 kg S

29.14.24.75 Andre elementer for kraftoverføring 8483.40.90 kg S

29.14.25.00 Svinghjul og reimskiver (herunder blokker) 8483.50 kg S

29.14.26.30 Friksjonskoplinger og andre akselkoplinger (herunder 
universalledd)

8483.60 kg S

29.14.31.30 Kuler, nåler og ruller, deler til lagre 8482.91 kg S S2

29.14.31.50 Deler til kule- og rullelagre (unntatt kuler, nåler og ruller) 8482.99 — S S2

29.14.32.00 Deler til leddboltkjeder av jern og stål 7315.19 — S

29.14.33.30 Deler til lagerhus 8483.90.20 — S S2
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29.14.33.50 Deler til drivaksler, krumtapper, utvekslinger, girkasser, 
dreiemomentomformere, svinghjul, reimskiver, koplinger og 
universalledd

8483.90.8 — S S2

NACE 29.21: Produksjon av industri- og laboratorieovner

29.21.11.30 Brennere for flytende brensel til fyrsteder 8416.10 p/st S

29.21.11.50 Brennere for fast brensel (herunder kombinerte brennere) 8416.20 p/st

@

S

29.21.11.70 Mekaniske stokere samt mekaniske fyrrister, mekaniske 
askefjernere og lignende utstyr

8416.30 p/st

@

S

29.21.12.30 Ovner, ikke-elektriske, for røsting, smelting eller annen 
varmebehandling av malmer, svovelkis eller metaller

8417.10 p/st

@

S

29.21.12.50 Forbrenningsovner, ikke-elektriske, til avfall 8417.80.10 kg S

29.21.12.90 Andre ikke-elektriske industri- og laboratorieovner 8417.80 (.20 +.80) kg S

29.21.13.30 Elektriske bakeriovner og ovner til kjeksbaking, motstandsovner 
med indirekte oppvarming

8514.10.10 p/st

@

S

29.21.13.51 Elektriske industri- og laboratorieovner med indirekte 
motstandsoppvarming (unntatt bakeriovner)

8514.10.80 kg S

29.21.13.53 Induktive industri- og laboratorieovner 8514.20.10 kg S

29.21.13.55 Industri- og laboratorieovner, unntatt induktive og infrarøde 
stråleovner, annet utstyr for induktiv og dielektrisk oppvarming

8514 [.20.80 +.30.99 
+.40]

kg S

29.21.13.57 Infrarøde stråleovner 8514.30.19 kg S

29.21.14.30 Deler til brennere, mekaniske fyrrister 8416.90 — S S2

29.21.14.50 Deler til ikke-elektriske industri- og laboratorieovner, herunder 
forbrenningsovner

8417.90 — S S2

29.21.14.70 Deler til elektriske industri- og laboratorieovner 8514.90 — S S2

29.21.91.00 Installasjon av ovner og brennere — — I

29.21.92.00 Reparasjon og vedlikehold av ovner og brennere — — I



15.3.2012 Nr. 16/435EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

NACE 29.22: Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr

29.22.11.30 Taljer og heiseverk, med elektrisk motor 8425.11 p/st S

29.22.11.50 Hånddrevne kjettingtaljer 8425.19.20 p/st S

29.22.11.70 Taljer og heiseverk (unntatt med elektrisk motor eller hånddrevne 
kjettingtaljer)

8425.19.80 p/st S

29.22.12.53 Vinsjer og ankerspill drevet av elektrisk motor 8425.31 p/st S

29.22.12.55 Vinsjer og ankerspill drevet av motorer med gnist- eller 
kompresjonstenning

8425.39.30 p/st S

29.22.12.70 Vinsjer og ankerspill ikke nevnt ellers 8425.39.90 p/st S

29.22.13.30 Stasjonære donkraftsystemer til bruk i bilverksteder og garasjer 8425.41 p/st S

29.22.13.50 Donkrafter, hydrauliske 8425.42 p/st S

29.22.13.70 Donkrafter og andre apparater til løfting av kjøretøyer (unntatt 
hydrauliske)

8425.49 p/st S

29.22.14.20 Traverskraner på stasjonært understell 8426.11 p/st
@

S

29.22.14.33 Mobile løfterammer på gummihjul samt portaltrucker 8426.12 p/st
@

S

29.22.14.35 Andre løpekraner, portalkraner, unntatt stasjonære eller mobile på 
hjul

8426.19 p/st
@

S

29.22.14.43 Tårnkraner 8426.20 p/st
@

S

29.22.14.45 Portal- eller pidestall-utliggerkraner 8426.30 p/st
@

S

29.22.14.50 Kraner, andre maskiner og apparater med egen framdrift 8426.4 p/st
@

S

29.22.14.60 Kraner, maskiner og apparater konstruert for montering på 
veigående kjøretøyer

8426.91 p/st
@

S
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29.22.14.70 Maskiner og apparater for lasting og lossing, ikke nevnt ellers 8426.99 p/st
@

S

29.22.15.13 Trucker med elektrisk framdriftsmotor, med løftehøyde minst 1 m 8427.10.10 p/st S

29.22.15.15 Andre trucker med elektrisk framdriftsmotor 8427.10.90 p/st S

29.22.15.33 Trucker med annen framdriftsmotor enn elektrisk, med løftehøyde 
minst 1 m

8427.20.1 p/st S

29.22.15.35 Andre trucker med annen framdriftsmotor enn elektrisk 8427.20.90 p/st S

29.22.15.50 Andre trucker med løfte- eller håndteringsutstyr, ikke nevnt ellers 8427.90 p/st S

29.22.15.73 Elektriske trucker og traktorer, uten løfte- eller håndteringsutstyr, 
for transport av gods over korte avstander

8709.11 p/st S

29.22.15.75 Trucker med egen framdriftsmotor, unntatt elektrisk, uten løfte- 
eller håndteringsutstyr

8709.19 p/st S

29.22.16.30 Heiser og elevatorer med heisespann (skips), elektrisk drevne 8428.10.20 p/st
@

S

29.22.16.50 Heiser og elevatorer med heisespann (skips), (unntatt elektrisk 
drevne)

8428.10.80 p/st
@

S

29.22.16.70 Rulletrapper og rullende fortau 8428.40 p/st
@

S

29.22.17.10 Pneumatiske heiser og transportører, spesielt konstruert for 
landbruksformål

8428.20.30 p/st
@

S

29.22.17.33 Pneumatiske heiser og transportører for varer i bulk 8428.20.91 p/st
@

S

29.22.17.35 Pneumatiske heiser og transportører ikke nevnt ellers 8428.20.98 p/st
@

S

29.22.17.50 Heiser og transportører med kontinuerlig drift, av bøtte- (spann-) 
typen, unntatt til bruk under jorden

8428.32 p/st
@

S

29.22.17.70 Heiser og transportører med kontinuerlig drift, av båndtypen 8428.33 p/st
@

S
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29.22.17.93 Rulletransportører, for transport av varer 8428.39.20 p/st
@

S

29.22.17.95 Elevatorer og transportører med kontinuerlig drift, for transport av 
varer, ikke nevnt ellers

8428.39.90 p/st
@

S

29.22.18.20 Taubaner, stolheiser, skitrekk, trekkmekanismer for tau-/kabelbaner 8428.60 p/st
@

S

29.22.18.30 Maskiner og apparater til transport, framføring, lasting, lossing, 
løfting av produkter til valseverk, til masovner, andre industriovner, 
håndteringsutstyr for smier

8428.90.30 p/st
@

S

29.22.18.50 Lasteapparater spesielt konstruert for landbruksformål 8428.90.7 p/st
@

S

29.22.18.90 Løfte-, håndterings- eller lossemaskiner ikke nevnt ellers 8428.90.9 p/st
@

S

29.22.19.30 Deler til maskiner og apparater, til løfting, lasting og lossing 
(unntatt kraner)

8431 [.10 +.20 +.39] — S S2

29.22.19.50 Deler til heiser, elevatorer med heisespann (skips) eller rulletrapper 8431.31 — S S2

29.22.19.70 Deler til trucker og lignende med egen framdriftsmotor, uten løfte- 
eller håndteringsutstyr

8709.90 — S S2

29.22.20.00 Bøtter, skuffer, grabber og gripere til kraner, gravemaskiner, 
bulldosere og lignende

8431.41 kg S S2

29.22.91.00 Installasjon av løfte- og håndteringsutstyr (unntatt heiser og 
rulletrapper)

— — I

29.22.92.00 Reparasjon og vedlikehold av løfte- og håndteringsutstyr — — I

NACE 29.23: Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk

29.23.11.30 Varmevekslere 8419.50 p/st
@

S

29.23.11.50 Apparater for kondensering av luft eller andre gasser til væske 8419.60 p/st
@

S

29.23.12.20 Klimaanlegg, sammenbygde og ikke sammenbygde enheter, for 
montering på vegg eller i vindu

8415.10 p/st
@

S



Nr. 16/438 15.3.2012EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

29.23.12.40 Klimaanlegg, av den type som anvendes i motorvogner 8415.20 p/st
@

S

29.23.12.45 Klimaanlegg med kjøleaggregat (unntatt de som brukes i 
motorvogner, sammenbygde og ikke sammenbygde enheter)

8415 [.81 +.82] p/st
@

S

29.23.12.70 Klimaanlegg uten kjøleaggregat, unntatt for montering på vegg 
eller i vindu

8415.83 p/st
@

S

29.23.13.33 Frysedisker og -reoler, med innebygd kjøleaggregat eller 
fordamper, til oppbevaring av fryste matvarer

8418.50.11 p/st S

29.23.13.35 Frysedisker og -reoler, med innebygd kjøleaggregat eller fordamper 
(unntatt til oppbevaring av fryste matvarer)

8418.50.19 p/st S

29.23.13.40 Dypfrysere (unntatt frysebokser med kapasitet på høyst 800 l og 
fryseskap med kapasitet høyst 900 l)

8418.50.91 p/st S

29.23.13.50 Kjøleskap ikke nevnt ellers 8418.50.99 p/st S

29.23.13.80 Varmepumper, unntatt klimaanlegg under tolltariffkode 8415 8418.61 p/st

@

S

29.23.13.90 Kjøle- og fryseutstyr, samt varmepumper, ikke nevnt ellers 8418.69 p/st

@

S

29.23.14.10 Apparater for filtrering eller rensing av luft 8421.39.20 p/st

@

S

29.23.14.20 Apparater for filtrering eller rensing av gasser ved hjelp av væsker 8421.39.40 p/st

@

S

29.23.14.40 Apparater for filtrering eller rensing av gasser, ved en katalytisk 
prosess

8421.39.60 p/st

@

S

29.23.14.70 Apparater for filtrering eller rensing av gasser, ikke nevnt ellers 8421.39.90 p/st

@

S

29.23.20.30 Aksialvifter (unntatt til hjemmebruk) 8414.59.20 p/st S

29.23.20.50 Sentrifugalvifter (unntatt til hjemmebruk) 8414.59.40 p/st S

29.23.20.70 Vifter ikke nevnt ellers 8414.59.80 p/st S

29.23.30.10 Deler til klimaanlegg 8415.90 — S S2



15.3.2012 Nr. 16/439EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

29.23.30.30 Møbler beregnet på innbygging av kjøle- eller fryseutstyr 8418.91 p/st
@

S

29.23.30.50 Fordampere og kondensatorer (unntatt de som er beregnet på varer 
til husholdningsbruk)

8418.99.10 p/st
@

S

29.23.30.70 Andre deler til kjøle- og frysemøbler, deler til varmepumper 8418.99.90 — S

29.23.30.80 Deler til maskiner, apparater og laboratorieutstyr, herunder 
elektrisk oppvarmet, til behandling av materialer som innebærer 
temperaturendring, og til ikke-elektriske varmtvannsberedere av 
gjennomstrømnings- eller magasineringstype, ikke nevnt ellers

8419.90 — S S2

29.23.91.00 Installasjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til 
husholdningsbruk

— — I

29.23.92.00 Reparasjon og vedlikehold av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt 
til husholdningsbruk

— — I

NACE 29.24: Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ellers

29.24.11.30 Generatorer for generatorgass eller vanngass, også med 
renseanlegg, acetylengass- og lignende vanngassgeneratorer, også 
med renseanlegg

8405.10 p/st
@

S

29.24.11.50 Apparater og andre innretninger for destillering eller rektifisering 8419.40 p/st
@

S

29.24.12.30 Apparater for filtrering eller rensing av vann 8421.21 p/st
@

S

29.24.12.50 Apparater for filtrering eller rensing av drikkevarer (unntatt vann) 8421.22 p/st
@

S

29.24.12.70 Apparater for filtrering eller rensing av væsker ikke nevnt ellers 8421.29 p/st
@

S

29.24.13.30 Olje- og bensinfiltre til forbrenningsmotorer 8421.23 p/st
@

S

29.24.13.50 Luftinnsugingsfiltre til forbrenningsmotorer 8421.31 p/st
@

S

29.24.21.30 Maskiner og apparater for rengjøring eller tørking av flasker eller 
andre beholdere

8422.20 p/st
@

S

29.24.21.50 Maskiner og apparater for fylling, lukking, forsegling, kapsling, 
etikettering av flasker og andre beholdere, maskiner og apparater 
for tilsetting av kullsyre i drikkevarer

8422.30 p/st
@

S
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29.24.21.70 Maskiner og apparater for innpakking eller emballering av varer, 
ikke nevnt ellers

8422.40 p/st
@

S

29.24.22.33 Vekter til husholdningsbruk 8423.10.10 p/st S

29.24.22.35 Personvekter (herunder babyvekter) 8423.10.90 p/st S

29.24.22.53 Vekter for kontinuerlig veiing av varer på transportbånd og lignende 8423.20 p/st S

29.24.22.55 Konstantvekter og vekter som veier forutbestemte vektmengder 
og tømmer varene i sekker eller andre beholdere, herunder 
doseringsvekter

8423.30 p/st S

29.24.23.10 Kontrollvekter og automatiske kontrollmaskiner og -apparater, 
basert på forhåndsinnstilt vekt, med veiekapasitet høyst 5 000 kg

8423 [.81.10 +.82.10] p/st S

29.24.23.40 Vekter til veiing og etikettering av varer, brovekter og andre 
veiemaskiner (unntatt butikkvekter, personvekter og vekter til 
husholdningsbruk, til kontinuerlig veiing av varer på transportbånd, 
til veiing av konstante varemengder samt vekter følsomme for 
høyst 5 cg)

8423 [.81.30 + 81.90 
+.82.90 +.89]

p/st S

29.24.23.50 Butikkvekter med veiekapasitet høyst 30 kg 8423.81.50 p/st S

29.24.24.10 Brannslokkingsapparater, også fylte 8424.10 p/st
@

S

29.24.24.30 Sprøytepistoler og lignende 8424.20 p/st
@

S

29.24.24.50 Dampblåse- og sandblåsemaskiner og lignende 8424.30 p/st
@

S

29.24.24.90 Andre mekaniske apparater for spredning, sprøyting eller 
forstøvning av væsker eller pulver, ikke nevnt ellers

8424.89 p/st
@

S

29.24.25.10 Pakninger, mekaniske pakninger og lignende av metall i forbindelse 
med annet materiale

8484 [.10 +.20] kg S

29.24.31.30 Sentrifuger til bruk i laboratorier 8421.19.20 p/st
@

S

29.24.31.70 Sentrifuger til annen bruk enn laboratorier 8421.19.70 p/st
@

S

29.24.32.30 Kalandere og andre valsemaskiner til bruk i tekstilindustrien 8420.10.10 p/st
@

S

29.24.32.50 Kalandere og andre valsemaskiner (unntatt til tekstil-, metall- eller 
glassindustrien)

8420.10 (.30 +.50 +.90) p/st
@

S
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29.24.33.30 Salgsautomater med varme- eller kjøleinnretning 8476 [.21 +.81] p/st S

29.24.33.50 Salgsautomater ellers (herunder pengeveksleautomater) 8476 [.29 +.89] p/st S

29.24.40.30 Kjøletårn og lignende anlegg for direkte kjøling ved resirkulering 
av vann, der varmeutvekslingen ikke foregår gjennom vegger

8419.89.10 p/st
@

S

29.24.40.50 Apparater og innretninger for metallisering under vakuum 8419.89.30 p/st
@

S

29.24.40.90 Maskiner, apparater eller laboratorieutstyr, herunder elektrisk 
oppvarmet, til behandling av materialer som innebærer 
temperaturendring, ikke nevnt ellers

8419.89.98 p/st
@

S

29.24.51.00 Deler til generatorer for vanngass eller generatorgass 8405.90 — S S2

29.24.52.20 Deler til sentrifuger, herunder tørkesentrifuger 8421.91 — S S2

29.24.52.50 Deler til apparater for filtrering og rensing av væsker eller gasser 8421.99 — S S2

29.24.53.13 Valser til kalandrer og andre valsemaskiner 8420.91 p/st
@

S

29.24.53.15 Deler, unntatt valser, til kalandrer og andre valsemaskiner (unntatt 
valsemaskiner for metall eller glass)

8420.99 — S S2

29.24.53.20 Lodder til vekter, alle slags, deler til vekter og veieinnretninger 8423.90 — S S2

29.24.53.40 Deler til brannslokkingsapparater, sprøytepistoler, dampblåse- og 
sandblåsemaskiner og lignende apparater

8424.90 — S S2

29.24.53.50 Deler til salgsautomater (herunder pengeveksleautomater) 8476.90 — S S2

29.24.54.00 Deler til maskiner og apparater som ikke er utstyrt med elektriske 
forbindelsesdeler, ikke nevnt ellers

8487.90 — S S2

29.24.60.00 Oppvaskmaskiner til industriell bruk 8422.19 p/st S

29.24.70.10 Deler til oppvaskmaskiner 8422.90.10 — S S2

29.24.70.20 Deler til maskiner for innpakking og emballering 8422.90.90 — S S2

29.24.91.00 Installasjon av andre maskiner til generell bruk, ikke nevnt ellers — — I
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29.24.92.00 Reparasjoner og vedlikehold av andre maskiner til generell bruk, 
ikke nevnt ellers

— — I

NACE 29.31: Produksjon av jordbruks- og skogsbrukstraktorer

29.31.10.00 Traktorer som betjenes gående 8701.10 p/st S

29.31.21.30 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt høyst 18 kW 8701.90.11 p/st S

29.31.21.50 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt over 18 kW, 
men høyst 37 kW

8701.90.20 p/st S

29.31.22.00 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt over 37 kW, 
men høyst 59 kW

8701.90.25 p/st S

29.31.23.30 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt over 59 kW, 
men høyst 75 kW

8701.90.31 p/st S

29.31.23.50 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt over 75 kW, 
men høyst 90 kW

8701.90.35 p/st S

29.31.23.70 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt over 90 kW 8701.90.39 p/st S

29.31.24.00 Andre traktorer med hjul, nye, unntatt til transport på 
jernbaneperronger

8701.90.90 p/st S

29.31.90.00 Reparasjon og vedlikehold av jordbruks- og skogbrukstraktorer — — I

NACE 29.32: Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner og -utstyr ellers

29.32.11.30 Ploger med veltefjøl 8432.10.10 p/st S

29.32.11.50 Ploger uten veltefjøl 8432.10.90 p/st S

29.32.11.70 Skålharver 8432.21 p/st S

29.32.12.10 Opprivere og kultivatorer 8432.29.10 p/st S

29.32.12.30 Harver, sagtakkede 8432.29.30 p/st S

29.32.12.50 Jordfresere 8432.29.50 p/st S

29.32.12.70 Andre harver, opprivere og kultivatorer 8432.29.90 p/st S
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29.32.13.33 Sentraldrevne ettkorn-såmaskiner 8432.30.11 p/st S

29.32.13.35 Andre såmaskiner 8432.30.19 p/st S

29.32.13.50 Plante- og omplantemaskiner 8432.30.90 p/st S

29.32.14.30 Spredere for mineralgjødsel eller kjemisk gjødsel 8432.40.10 p/st S

29.32.14.50 Gjødselspredere (unntatt til kunstgjødsel) 8432.40.90 p/st S

29.32.15.00 Jordbruks- og skogbruksmaskiner og -apparater ikke nevnt ellers, 
ruller til plener og sportsplasser

8432.80 p/st
@

S

29.32.20.10 Elektriske gressklippere 8433 [.11.10 +.19.10] p/st S

29.32.20.33 Gressklippere med egen framdrift, med klippeutstyr som roterer i 
horisontalplanet, med førersete

8433.11.51 p/st S

29.32.20.35 Gressklippere med egen framdrift, med klippeutstyr som roterer i 
horisontalplanet (unntatt med førersete)

8433.11.59 p/st S

29.32.20.37 Andre gressklippere med motor og klippeutstyr som roterer i 
horisontalplanet (unntatt med egen framdrift)

8433.11.90 p/st S

29.32.20.53 Plenklippere med egen framdrift og med førersete (unntatt elektriske 
og unntatt med klippeutstyr som roterer i horisontalplanet)

8433.19.51 p/st S

29.32.20.55 Andre gressklippere med egen framdrift (unntatt med førersete, 
elektrisk motor og klippeutstyr som roterer i horisontalplanet)

8433.19.59 p/st S

29.32.20.57 Andre gressklippere med motor (unntatt med egen framdrift, 
elektrisk motor og klippeutstyr som roterer i horisontalplanet)

8433.19.70 p/st S

29.32.20.70 Gressklippere uten motor 8433.19.90 p/st S

29.32.31.30 Slåmaskiner med motor (unntatt plenklippere) 8433.20.10 p/st S

29.32.31.53 Slåmaskiner konstruert for å monteres på eller trekkes av traktorer, 
med klippeutstyr som roterer i horisontalplanet

8433.20.51 p/st S

29.32.31.55 Slåmaskiner konstruert for å monteres på eller trekkes av traktor 8433.20.59 p/st S

29.32.31.70 Andre slåmaskiner uten motor (unntatt slåmaskiner konstruert for å 
monteres på eller trekkes av traktor)

8433.20.90 p/st S

29.32.32.30 Høyvendere, høyriver og river 8433.30.10 p/st S
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29.32.32.50 Andre maskiner til bruk ved slått 8433.30.90 p/st S

29.32.33.30 Oppsamlerpressere 8433.40.10 p/st S

29.32.33.50 Halm-, høy- og fôrpressere (unntatt oppsamlerpressere) 8433.40.90 p/st S

29.32.34.10 Skurtreskere 8433.51 p/st S

29.32.34.20 Maskiner og apparater for tresking (unntatt skurtreskere) 8433.52 p/st S

29.32.34.30 Potetopptakere 8433.53.10 p/st S

29.32.34.50 Maskiner for skjæring av betetopper samt opptaking av beter 8433.53.30 p/st S

29.32.34.60 Innhøstingsmaskiner for rotfrukter og knoller (unntatt potet- og 
beteopptakere)

8433.53.90 p/st S

29.32.34.73 Fôrhøstere for montering på traktor 8433.59.19 p/st S

29.32.34.75 Fôrhøstere med egen framdrift 8433.59.11 p/st S

29.32.34.77 Innhøstingsmaskiner for druer 8433.59.30 p/st S

29.32.34.90 Innhøstingsmaskiner for mais, plukke- og ribbemaskiner og 
maskiner ikke nevnt ellers

8433.59.80 p/st S

29.32.40.10 Vanningsapparater for land- eller hagebruk 8424.81.10 p/st
@

S

29.32.40.34 Bærbare mekaniske apparater, med eller uten motor, til spredning 
eller sprøyting av væsker eller pulver, til jordbruk eller havebruk 
(unntatt vanningsutstyr)

8424.81.30 p/st S

29.32.40.50 Apparater til spredning eller sprøyting, konstruert for å monteres 
på eller trekkes av traktorer, til land- eller hagebruk

8424.81.91 p/st S

29.32.40.70 Andre maskiner og apparater til spredning eller sprøyting av 
væsker eller pulver, til land- eller hagebruk

8424.81.99 p/st S

29.32.50.40 Selvlastende eller selvtømmende tilhengere til landbruksformål 8716.20 p/st S

29.32.61.00 Maskiner til vasking, sortering eller gradering av egg, frukt eller 
andre jordbruksprodukter

8433.60 p/st
@

S

29.32.62.00 Melkemaskiner 8434.10 p/st
@

S
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29.32.63.36 Maskiner til tilberedning av fôr 8436.10 p/st
@

S

29.32.63.53 Rugemaskiner og kyllingmødre 8436.21 p/st
@

S

29.32.63.55 Maskiner og apparater for fjørfeavl (unntatt rugemaskiner og 
kyllingmødre)

8436.29 p/st
@

S

29.32.64.00 Maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av frø, 
korn eller tørkede belgfrukter

8437.10 p/st S

29.32.65.30 Skogbruksmaskiner 8436.80.10 p/st S

29.32.65.40 Automatiske drikkesystemer 8436.80.91 p/st S

29.32.65.50 Andre maskiner, apparater og utstyr for landbruk, hagebruk og 
skogbruk ikke nevnt ellers

8436.80.99 p/st
@

S

29.32.70.20 Deler til jordbruks-, hagebruks- eller skogbruksmaskiner til 
bearbeiding eller dyrking av jord

8432.90 — S S2

29.32.70.50 Deler til maskiner for innhøsting, tresking, maskiner og apparater 
for rensing, sortering eller gradering av landbruksprodukter

8433.90 — S S2

29.32.70.60 Deler til maskiner og apparater for fjørfeavl eller til rugemaskiner 
og kyllingmødre

8436.91 — S S2

29.32.70.70 Deler til maskiner og apparater for jordbruk, hagebruk, skogbruk, 
fjørfeavl eller biavl, ikke nevnt ellers

8436.99 — S S2

29.32.91.00 Installasjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner — — I

29.32.92.00 Reparasjon og vedlikehold av jordbruks- og skogbruksmaskiner — — I

NACE 29.41: Produksjon av bærbart, motordrevet håndverktøy

29.41.11.03 Pneumatisk håndverktøy, roterende (herunder kombinert slag og 
rotasjon)

8467.11 p/st
@

S

29.41.11.05 Pneumatisk håndverktøy (unntatt roterende) 8467.19 p/st
@

S

29.41.11.07 Kjedesager med ikke-elektrisk motor, håndverktøy 8467.81 p/st S

29.41.11.09 Håndverktøy, hydraulisk eller med ikke-elektrisk motor, ikke nevnt 
ellers

8467.89 p/st
@

S
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29.41.11.13 Elektrisk håndboremaskin som virker uten ytre strømkilde 8467.21.10 p/st S

29.41.11.15 Elektropneumatisk håndboremaskin 8467.21.91 p/st S

29.41.11.17 Andre elektriske håndboremaskiner 8467.21.99 p/st S

29.41.11.23 Elektriske kjedesager, håndsager 8467.22.10 p/st S

29.41.11.25 Elektriske sirkelsager, håndsager 8467.22.30 p/st S

29.41.11.27 Andre elektriske håndsager, f.eks. stikksager 8467.22.90 p/st S

29.41.11.33 Elektrisk håndverktøy til bearbeiding av tekstilstoff 8467.29.10 p/st
@

S

29.41.11.35 Annet elektrisk håndverktøy som virker uten ytre strømkilde 
(unntatt boremaskiner)

8467.29.30 p/st S

29.41.11.51 Vinkelslipere, elektrisk håndverktøy 8467.29.51 p/st S

29.41.11.53 Båndpussemaskiner, elektrisk håndverktøy 8467.29.53 p/st S

29.41.11.55 Andre elektriske slipe- og pussemaskiner, håndverktøy 8467.29.59 p/st S

29.41.11.57 Elektriske håndhøvlere 8467.29.70 p/st S

29.41.11.80 Elektriske hekksakser og gresstrimmere, håndverktøy 8467.29.80 p/st S

29.41.11.90 Annet elektrisk håndverktøy 8467.29.90 p/st S

29.41.12.40 Deler til kjedesager og annet håndverktøy med motor (unntatt 
pneumatisk verktøy)

8467 [.91 +.99] — S S2

29.41.12.50 Deler til pneumatisk håndverktøy 8467.92 — S S2

NACE 29.42: Produksjon av annet maskinverktøy til metallbearbeiding

29.42.11.10 Verktøymaskiner for bearbeiding med laser eller annen lys- eller 
fotonstråle

8456.10 p/st S
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29.42.11.30 Verktøymaskiner for bearbeiding med ultralyd 8456.20 p/st S

29.42.11.53 Verktøymaskiner for bearbeiding med elektrisk utladning, 
numerisk styrte

8456.30.1 p/st S

29.42.11.55 Verktøymaskiner for bearbeiding med elektrisk utladning, unntatt 
numerisk styrte

8456.30.90 p/st S

29.42.11.70 Verktøymaskiner for bearbeiding med elektrokjemisk prosess, 
elektronstråle, ionestråle eller plasmalysbue

8456.90 p/st S

29.42.12.20 Maskineringssentre, horisontale, for bearbeiding av metall 8457.10.10 p/st S

29.42.12.40 Maskineringssentre, unntatt horisontale, for bearbeiding av metall 8457.10.90 p/st S

29.42.12.50 Enstasjonsmaskiner for bearbeiding av metall 8457.20 p/st S

29.42.12.70 Flerstasjonsmaskiner for bearbeiding av metall 8457.30 p/st S

29.42.21.23 Horisontale dreiebenker for bearbeiding av metall 8458.11.20 p/st S

29.42.21.27 Horisontale automatiske dreiebenker, numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8458.11.4 p/st S

29.42.21.29 Andre horisontale dreiebenker, numerisk styrte, for bearbeiding av 
metall

8458.11.80 p/st S

29.42.21.43 Horisontale pinoldreiebenker (unntatt numerisk styrte), for 
bearbeiding av metall

8458.19.20 p/st S

29.42.21.47 Andre horisontale automatiske dreiebenker (unntatt numerisk 
styrte), for bearbeiding av metall

8458.19.40 p/st S

29.42.21.49 Andre horisontale dreiebenker (unntatt numerisk styrte), for 
bearbeiding av metall

8458.19.80 p/st S

29.42.21.63 Vertikale dreiebenker for bearbeiding av metall 8458.91.20 p/st S

29.42.21.69 Andre vertikale dreiebenker, numerisk styrte, for bearbeiding av 
metall

8458.91.80 p/st S

29.42.21.90 Andre dreiebenker, ikke nevnt ellers, unntatt numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8458.99 p/st S

29.42.22.13 Boremaskiner, unntatt utboremaskiner, numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8459.21 p/st S

29.42.22.17 Konsollfresemaskiner («knee-type»), numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8459.51 p/st S

29.42.22.23 Maskiner til fresing av verktøy, numerisk styrte, for bearbeiding 
av metall

8459.61.10 p/st S
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29.42.22.25 Andre fresemaskiner, herunder planfresemaskiner, numerisk styrte, 
for bearbeiding av metall

8459.61.90 p/st S

29.42.22.33 Flersveismaskiner, bestående av to eller flere maskineringsenheter, 
for bearbeiding av metall

8459.10 p/st S

29.42.22.35 Boremaskiner, unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av metall 8459.29 p/st S

29.42.22.40 Numerisk styrte maskiner til boring, boring/fresing av metall 
(unntatt drillboremaskiner)

8459 [.31 +.40.10] p/st S

29.42.22.60 Ikke-numerisk styrte maskiner til boring, boring/fresing av metall 
(unntatt drillboremaskiner)

8459 [.39 +.40.90] p/st S

29.42.22.77 Konsollfresemaskiner («knee-type»), unntatt numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8459.59 p/st S

29.42.22.87 Ikke-numerisk styrte fresemaskiner til metallarbeid (unntatt 
utbore-/konsollfresemaskiner, «knee-type»)

8459.69 p/st S

29.42.23.00 Gjengemaskiner ikke nevnt ellers, for bearbeiding av metall 8459.70 p/st S

29.42.31.13 Planslipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm i 
alle akseretninger, numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8460.11 p/st S

29.42.31.15 Slipemaskiner til sylindriske overflater, med innstillingsnøyaktighet 
minst 0,01 mm i alle akseretninger, numerisk styrte, for bearbeiding 
av metall

8460.21.1 p/st S

29.42.31.17 Andre slipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm i 
alle akseretninger, numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8460.21.90 p/st S

29.42.31.23 Planslipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm 
i alle akseretninger, unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av 
metall

8460.19 p/st S

29.42.31.25 Slipemaskiner til sylindriske overflater, med innstillingsnøyaktighet 
minst 0,01 mm i alle akseretninger, unntatt numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8460.29.1 p/st S

29.42.31.27 Andre slipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm 
i alle akseretninger, unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av 
metall

8460.29.90 p/st S

29.42.31.31 Kvessemaskiner (for sliping av verktøy og fresere), numerisk 
styrte, for bearbeiding av metall

8460.31 p/st S

29.42.31.33 Kvessemaskiner (for sliping av verktøy og fresere), unntatt 
numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8460.39 p/st S

29.42.31.35 Hone- eller pussemaskiner for bearbeiding av metall 8460.40 p/st S

29.42.31.37 Maskiner for pussing, sliping og lignende overflatebehandling av 
metall, ikke nevnt ellers

8460.90 p/st S

29.42.31.57 Rømmemaskiner for bearbeiding av metall 8461.30 p/st S
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29.42.31.73 Tannhjulsskjære- eller tannhjulsetterbehandlingsmaskiner, 
numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8461.40 (.11 +.31 +.71) p/st S

29.42.31.75 Tannhjulsskjære- eller tannhjulsetterbehandlingsmaskiner, unntatt 
numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8461.40 (.19 +.39 +.79 
+.90)

p/st S

29.42.31.83 Sage- eller kappemaskiner for bearbeiding av metall 8461.50 p/st S

29.42.31.90 Maskiner til høvling, forming og notstikking av metall og andre 
sponavtakende verktøymaskiner, ikke nevnt ellers, for bearbeiding 
av metall

8461 [.20 +.90] p/st S

29.42.32.33 Bøye-, false-, rette- eller opprettemaskiner, herunder presser, 
numerisk styrte, for bearbeiding av flate metallprodukter

8462.21.10 p/st S

29.42.32.35 Bøye-, false-, rette- eller opprettemaskiner, herunder presser, 
numerisk styrte, for bearbeiding av andre metallprodukter

8462.21.80 p/st S

29.42.32.50 Klippemaskiner, herunder presser, unntatt kombinerte lokke- og 
klippemaskiner, numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8462.31 p/st S

29.42.32.70 Lokke- eller sporstansemaskiner, herunder presser, og kombinerte 
lokke- og klippemaskiner, numerisk styrte, for bearbeiding av 
metall

8462.41 p/st S

29.42.33.33 Bøye-, false-, rette- eller opprettemaskiner, herunder presser, 
unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av flate metallprodukter

8462.29.10 p/st S

29.42.33.35 Bøye-, false-, rette- eller opprettemaskiner, herunder presser, 
unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av andre metallprodukter

8462.29.9 p/st S

29.42.33.50 Klippemaskiner (herunder presser), unntatt kombinerte lokke- og 
klippemaskiner, unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8462.39 p/st S

29.42.33.70 Lokke-, eller sporstansemaskiner (herunder presser), og kombinerte 
lokke- og klippemaskiner, unntatt numerisk styrte, for bearbeiding 
av metall

8462.49 p/st S

29.42.34.10 Maskiner for smiing, hamring eller preging, herunder presser, 
numerisk styrte

8462.10.10 p/st S

29.42.34.20 Maskiner for smiing, hamring eller preging, herunder presser, 
unntatt numerisk styrte

8462.10.90 p/st S

29.42.34.30 Presser for forming av metallpulver ved sintring samt presser for 
sammenpressing av skrapmetall til blokker

8462 [.91.10 +.99.10] p/st S

29.42.34.40 Andre hydrauliske presser, numerisk styrte, for bearbeiding av 
metall

8462.91.50 p/st S

29.42.34.70 Andre presser, numerisk styrte, unntatt hydrauliske, for bearbeiding 
av metall

8462.99.50 p/st S
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29.42.34.80 Andre presser for bearbeiding av metall, unntatt numerisk styrte 8462 [.91.90 + .99.90] p/st S

29.42.35.10 Trekkbenker for stenger, rør, profiler, tråd og lignende av metall 8463.10 p/st S

29.42.35.30 Gjengevalsemaskiner for bearbeiding av metall 8463.20 p/st S

29.42.35.50 Maskiner for bearbeiding av metalltråd 8463.30 p/st S

29.42.35.70 Andre ikke sponavtakende verktøymaskiner for bearbeiding av 
metall

8463.90 p/st S

29.42.40.30 Deler og tilbehør til sponavtakende verktøymaskiner for lys-/lyd-/
eller behandling av alle materialer, for fresing, dreiing, sliping og 
lignende av metall, samt maskineringssentre

8466.93 — S S2

29.42.40.50 Deler og tilbehør til sponavtakende verktøymaskiner for lys-/lyd-/ 
eller behandling av alle materialer, for fresing, dreiing, sliping og 
lignende av metall, samt maskineringssentre

8466.94 — S S2

29.42.91.00 Installasjonstjenester for verktøymaskiner for bearbeiding av 
metall

— — I

29.42.92.00 Reparasjon og vedlikehold av verktøymaskiner for bearbeiding av 
metall

— — I

NACE 29.43: Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt ellers

29.43.11.30 Sagemaskiner for bearbeiding av stein, keramiske produkter, 
betong, asbestsement og lignende

8464.10 p/st S

29.43.11.50 Slipe- eller polermaskiner for bearbeiding av stein, keramiske 
produkter, betong, asbestsement og lignende, eller for bearbeiding 
av glass i kald tilstand

8464.20 p/st
@

S

29.43.11.70 Verktøymaskiner for bearbeiding av stein, keramiske produkter, 
betong, asbestsement og lignende, eller bearbeiding av glass i kald 
tilstand (unntatt sage-, slipe- og polermaskiner)

8464.90 p/st
@

S

29.43.12.10 Verktøymaskiner med forskjellige funksjoner uten skifte av 
verktøy, med manuell ilegging per funksjon, for bearbeiding av tre, 
kork, bein, hard plast og lignende

8465.10.10 p/st S

29.43.12.20 Verktøymaskiner med forskjellige funksjoner uten skifte av 
verktøy, med automatisk ilegging per funksjon, for bearbeiding av 
tre, kork, bein, hard plast og lignende

8465.10.90 p/st S

29.43.12.33 Båndsager for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi, hardplast 
og lignende harde materialer

8465.91.10 p/st S

29.43.12.35 Sirkelsager for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi, hardplast 
eller lignende harde materialer

8465.91.20 p/st S

29.43.12.37 Andre sagemaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi, 
hardplast eller lignende harde materialer

8465.91.90 p/st S
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29.43.12.50 Maskiner for høvling og fresing av tre, kork, bein, hardgummi, 
hardplast eller lignende harde materialer

8465.92 p/st S

29.43.12.63 Maskiner for sliping, pussing eller polering av tre, kork, bein, 
hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8465.93 p/st S

29.43.12.65 Maskiner for bøying eller sammenføying av tre, kork, bein, 
hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8465.94 p/st S

29.43.12.67 Maskiner for boring eller tapphullsskjæring (stemming) av tre, 
kork, bein, hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8465.95 p/st S

29.43.12.70 Maskiner for kløyving, snitting eller skrelling av tre, kork, bein, 
hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8465.96 p/st S

29.43.12.83 Dreiebenker for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi, 
hardplast eller lignende harde materialer

8465.99.10 p/st S

29.43.12.85 Verktøymaskiner ikke nevnt ellers, for bearbeiding av tre, kork, 
bein, hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8465.99.90 p/st S

29.43.12.87 Presser for framstilling av spon- eller fiberplater av tre eller 
andre treaktige materialer, samt andre maskiner og apparater for 
behandling av tre eller kork

8479.30 p/st
@

S

29.43.20.13 Sveisebrennere som holdes i hånden, for lodding, sveising, og 
skjæring, unntatt elektriske

8468.10 p/st
@

S

29.43.20.15 Maskiner og apparater med gass, for lodding eller sveising eller 
overflateherding

8468.20 p/st
@

S

29.43.20.17 Maskiner og apparater for lodding eller sveising, unntatt 
gassdrevne, elektriske og sveisebrennere

8468.80 p/st
@

S

29.43.20.23 Elektriske loddebolter og -pistoler 8515.11 p/st
@

S

29.43.20.25 Elektriske maskiner og apparater for lodding (unntatt loddebolter 
og -pistoler)

8515.19 p/st
@

S

29.43.20.30 Elektriske maskiner og apparater for motstandssveising av metall, 
helt eller delvis automatiske

8515.21 p/st
@

S

29.43.20.43 Elektriske maskiner og apparater for motstandssveising av metall, 
buttsveising

8515.29.10 p/st
@

S

29.43.20.45 Elektriske maskiner og apparater for motstandssveising av metall, 
unntatt automatiske samt for buttsveising

8515.29.90 p/st
@

S

29.43.20.50 Elektriske maskiner og apparater for sveising av metall med lysbue, 
herunder plasmalysbue, helt eller delvis automatiske

8515.31 p/st
@

S
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29.43.20.63 Manuelle apparater for manuell sveising med dekkede elektroder, 
komplette med sveise- eller skjæreinnretninger

8515.39.1 p/st
@

S

29.43.20.65 Andre ikke-automatiske maskiner og apparater for sveising av 
metall med lysbue eller plasmalysbue, unntatt manuelle apparater

8515.39.90 p/st
@

S

29.43.20.70 Elektriske maskiner og apparater for behandling av metaller, ikke 
nevnt ellers

8515.80.1 p/st S

29.43.20.83 Elektriske maskiner og apparater for motstandssveising, av plast 8515.80.91 p/st S

29.43.20.85 Elektriske maskiner og apparater til behandling av ikke-metaller, 
ikke nevnt ellers

8515.80.99 p/st S

29.43.31.33 Verktøyholdere: dorer, chucker og bøssinger 8466.10.20 kg S

29.43.31.35 Verktøyholdere til dreiebenker 8466.10.31 kg S

29.43.31.50 Verktøyholdere, unntatt til dreiebenker og dorer, chucker, bøssinger 8466.10.38 kg S

29.43.31.70 Selvåpnende gjengehoder 8466.10.80 kg S

29.43.32.30 Holdere til arbeidsstykker, jigger og andre fastspenningsredskaper, 
sett med tilhørende standarddeler

8466.20.20 kg S

29.43.32.50 Holdere til arbeidsstykker til dreiebenker 8466.20.91 kg S

29.43.32.70 Holdere til arbeidsstykker til verktøymaskiner, unntatt til 
dreiebenker

8466.20.98 kg S

29.43.33.00 Delehoder og annet spesielt utstyr til verktøymaskiner 8466.30 kg S

29.43.34.30 Deler og tilbehør til verktøymaskiner for bearbeiding av stein, 
keramikkprodukter, betong, asbestsement og lignende mineralske 
materialer, og for bearbeiding av glass i kald tilstand

8466.91 — S S2

29.43.34.50 Deler og tilbehør til verktøymaskiner for bearbeiding av tre, kork, 
bein, hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8466.92 — S S2

29.43.35.30 Deler til ikke-elektriske maskiner og apparater for lodding, sveising 
og skjæring, samt for overflateherding med glass

8468.90 — S S2

29.43.35.50 Deler til elektriske maskiner og apparater for lodding, sveising og 
skjæring og deler til maskiner og apparater for varmsprøyting av 
metaller m.m.

8515.90 — S S2

29.43.91.00 Installasjon av verktøymaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, 
hardgummi osv.

— — I

29.43.92.00 Reparasjon og vedlikehold av verktøymaskiner for bearbeiding av 
tre, kork, bein, hardgummi osv.

— — I
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NACE 29.51: Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri

29.51.11.33 Konvertere og andre støpemaskiner til metallstøperier og 
metallurgisk industri

8454 [.10 +.30.90] p/st
@

S

29.51.11.35 Støpeøser og kokiller til metallstøperier og metallurgisk industri 8454.20 p/st
@

S

29.51.11.37 Støpemaskiner for støping under trykk til metallstøperier og 
metallurgisk industri

8454.30.10 p/st
@

S

29.51.11.53 Rørvalseverk for metall 8455.10 p/st
@

S

29.51.11.55 Varmvalseverk og kombinerte varm- og kaldvalseverk for metall 8455.21 p/st
@

S

29.51.11.57 Kaldvalseverk for metall 8455.22 p/st
@

S

29.51.12.30 Deler til konvertere, støpeøser, kokiller og støpemaskiner til bruk i 
metallstøperier og metallurgisk industri

8454.90 — S S2

29.51.12.50 Valser til valseverk for metall 8455.30 p/st
@

S

29.51.12.70 Deler til valseverk for metall, unntatt valser 8455.90 — S S2

29.51.91.00 Installasjon av maskiner til metallurgisk industri — — I

29.51.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner til metallurgisk industri — — I

NACE 29.52: Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet

29.52.11.00 Elevatorer og transportører med kontinuerlig drift, til bruk under 
jorden

8428.31 p/st
@

S

29.52.12.33 Kull- eller steinbrytere og maskiner for tunnelboring, med egen 
framdrift

8430.31 p/st
@

S

29.52.12.35 Kull- og steinbrytere og maskiner for tunnelboring, unntatt med 
egen framdrift

8430.39 p/st
@

S

29.52.12.53 Andre boremaskiner med egen framdrift, unntatt for tunnelboring 8430.41 p/st
@

S
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29.52.12.55 Andre boremaskiner uten egen framdrift, unntatt for tunnelboring 8430.49 p/st
@

S

29.52.21.30 Bulldosere og angeldosere med belter, med egen framdrift 8429.11 p/st S

29.52.21.50 Bulldosere og angeldosere uten belter, med egen framdrift 8429.19 p/st S

29.52.22.00 Veihøvler, med egen framdrift 8429.20 p/st S

29.52.23.00 Skrapemaskiner, med egen framdrift 8429.30 p/st S

29.52.24.00 Stampemaskiner og veivalser, med egen framdrift 8429.40 p/st S

29.52.25.30 Lastemaskiner med frontmontert lasteutstyr spesielt konstruert for 
gruvearbeid og annet underjordisk arbeid, med egen framdrift

8429.51.10 p/st S

29.52.25.50 Lastemaskiner med frontmontert lasteutstyr, unntatt til gruve- og 
underjordisk arbeid, med egen framdrift

8429.51.9 p/st S

29.52.26.00 Mekaniske skyfler, gravemaskiner og lastemaskiner med overdel 
som kan svinge 360 grader, med egen framdrift

8429.52 p/st S

29.52.27.30 Andre mekaniske skyfler, gravemaskiner og lastemaskiner, med 
egen fremdrift, unntatt med frontmontert lasteutstyr og overdel 
som kan dreies 360 grader

8429.59 p/st S

29.52.27.50 Andre maskiner og apparater med egen framdrift, for flytting, 
planering, skraping, graving, stamping, valsing eller boring av jord

8430.50 p/st
@

S

29.52.28.00 Bulldoser- eller angeldoserblad 8431.42 kg S S2

29.52.30.10 Påledrivere og påleopptrekkere 8430.10 p/st S

29.52.30.30 Snøploger og snøfresere 8430.20 p/st S

29.52.30.50 Stampemaskiner eller valsemaskiner, uten egen framdrift 8430.61 p/st S

29.52.30.70 Skrapemaskiner og andre maskiner, uten egen framdrift, for 
utvinning eller bearbeiding av jord, ikke nevnt ellers

8430.69 p/st
@

S

29.52.30.90 Maskiner og apparater for anleggsarbeider, byggearbeider og 
lignende, med selvstendige funksjoner

8479.10 p/st
@

S

29.52.40.30 Maskiner for sortering, sikting, harping, vasking, knusing, maling, 
blanding eller elting av jord, stein og mineraler

8474 [.10 +.20 +.39] p/st
@

S
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29.52.40.50 Betong- og mørtelblandere 8474.31 p/st
@

S

29.52.40.70 Maskiner for blanding av mineraler med bitumen 8474.32 p/st
@

S

29.52.40.80 Andre maskiner og apparater for mineraler, ikke nevnt ellers 8474.80 p/st
@

S

29.52.50.00 Beltetraktorer 8701.30 p/st S

29.52.61.30 Deler til boremaskiner, unntatt til maskiner for kull -, stein- og 
tunnelboring

8431.43 — S S2

29.52.61.50 Deler til kraner og til grave- og andre maskiner til jord- og veiarbeid 8431.49 — S S2

29.52.62.00 Deler til maskiner og apparater til bearbeiding av mineraler 8474.90 — S S2

29.52.91.00 Installasjon av maskiner til gruve- og bygge- og anleggsvirksomhet — — I

29.52.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner til gruve- og bygge- og 
anleggsvirksomhet

— — I

NACE 29.53: Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri

29.53.11.00 Separatorer for melk 8421.11 p/st
@

S

29.53.12.00 Meierimaskiner 8434.20 p/st
@

S

29.53.13.00 Maskiner og apparater for mølleindustrien eller for behandling av 
korn og tørkede belgfrukter, unntatt for rensing og sortering

8437.80 p/st
@

S

29.53.14.00 Presser, knusere og lignende maskiner brukt i produksjonen av vin, 
sider, fruktsaft eller lignende drikker

8435.10 p/st
@

S

29.53.15.33 Tunnelovner til bruk i bakerier, herunder ovner for kjeksbaking 8417.20.10 p/st
@

S

29.53.15.35 Bakeriovner, herunder ovner for kjeksbaking, unntatt tunnelovner 8417.20.90 p/st
@

S

29.53.15.50 Apparater og innretninger for tørking av landbruksprodukter 8419.31 p/st
@

S
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29.53.15.73 Kaffetraktere (perkolatorer) og andre apparater for tilberedning av 
kaffe og andre varme drikker

8419.81.20 p/st
@

S

29.53.15.75 Apparater og innretninger for koking, steking eller oppvarming av 
mat

8419.81.80 p/st
@

S

29.53.16.13 Bakerimaskiner 8438.10.10 p/st
@

S

29.53.16.15 Maskiner og apparater for produksjon av makaroni, spagetti og 
lignende

8438.10.90 p/st
@

S

29.53.16.20 Maskiner og apparater for produksjon av konfekt, kakao eller 
sjokolade

8438.20 p/st
@

S

29.53.16.30 Maskiner og apparater for produksjon av sukker 8438.30 p/st
@

S

29.53.16.40 Maskiner og apparater til bryggerier 8438.40 p/st
@

S

29.53.16.50 Maskiner og apparater for behandling og tilberedning av kjøtt eller 
fjørfe

8438.50 p/st
@

S

29.53.16.60 Maskiner og apparater for behandling og tilberedning av frukt, 
nøtter eller grønnsaker

8438.60 p/st
@

S

29.53.16.70 Maskiner og apparater for industriell behandling eller produksjon 
av næringsmidler eller drikkevarer, ikke nevnt ellers

8438.80 p/st
@

S

29.53.16.80 Maskiner og apparater for utvinning eller bearbeiding av animalske 
eller vegetabilske oljer eller fettstoffer

8479.20 p/st
@

S

29.53.17.00 Maskiner og apparater for bearbeiding eller foredling av tobakk 8478.10 p/st
@

S

29.53.21.30 Deler til melkemaskiner eller meierimaskiner 8434.90 — S S2

29.53.21.50 Deler til presser, knusemaskiner eller lignende maskiner og 
apparater til bruk ved produksjon av vin, sider, fruktsaft eller 
lignende drikkevarer

8435.90 — S S2

29.53.22.30 Deler til maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering 
av frø, korn og tørkede belgfrukter, og for mølleindustrien

8437.90 — S S2

29.53.22.50 Deler til maskiner for behandling av næringsmidler og drikkevarer, 
unntatt fettstoffer eller olje

8438.90 — S S2

29.53.23.00 Deler til maskiner og apparater for bearbeiding eller foredling av 
tobakk

8478.90 — S S2
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29.53.91.00 Installasjon av maskiner til nærings- og nytelsesmiddelindustri — — I

29.53.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner til nærings- og 
nytelsesmiddelindustri

— — I

NACE 29.54: Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri

29.54.11.10 Maskiner og apparater for utpressing (ekstrudering), strekking, 
teksturering eller kutting av syntetisk eller kunstig produserte 
tekstilstoffer

8444 p/st S

29.54.11.30 Kardemaskiner 8445.11 p/st S

29.54.11.50 Kjemme- og forspinnemaskiner (strekke- og tvinnemaskiner) 8445 [.12 +.13] p/st S

29.54.11.70 Maskiner for bearbeiding av tekstilfibrer, unntatt karde-, kjemme- 
og forspinnemaskiner

8445.19 p/st S

29.54.12.30 Spinnemaskiner 8445.20 p/st S

29.54.12.50 Dublerings- og tvinnemaskiner 8445.30 p/st S

29.54.12.70 Spole- eller hespemaskiner, herunder veftspolemaskiner 8445.40 p/st S

29.54.12.90 Andre maskiner og apparater for bearbeiding av tekstilfibrer til 
bruk i vevemaskiner (vevstoler), strikkemaskiner, possement, 
fletninger m.m.

8445.90 p/st S

29.54.13.30 Vevemaskiner for veving av stoff med bredde høyst 30 cm, eller 
stoff over 30 cm, av vevskytteltypen

8446 [.10 +.2] p/st S

29.54.13.50 Vevemaskiner for veving av stoff med bredde over 30 cm, av typen 
uten vevskyttel

8446.30 p/st S

29.54.14.30 Rundstrikkemaskiner 8447.1 p/st S

29.54.14.50 Flatstrikkemaskiner, kjedestingmaskiner 8447.20 p/st S

29.54.14.70 Maskiner og apparater for produksjon av omspunnet garn, 
tyll, blonder, broderier, possement, fletninger eller nett, samt 
tuftemaskiner

8447.90 p/st S

29.54.15.30 Skaft- og jacquardmaskiner, maskiner for redusering, kopiering, 
punching og sammenbinding av kort til bruk i nevnte maskiner

8448.11 kg S

29.54.15.50 Hjelpemaskiner og apparater for garnbehandling, spinne-, veve- og 
strikkemaskiner

8448.19 kg S
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29.54.21.10 Maskiner for produksjon eller etterbehandling av filt eller fiberduk 
som metervare eller tilfonnet (herunder blokker for hatter og 
lignende)

8449 kg S

29.54.21.30 Maskiner for stryking eller pressing, herunder fikseringspressing 8451.30 p/st S

29.54.21.50 Maskiner for vasking, bleking eller farging av tekstiler 8451.40 p/st
@

S

29.54.21.70 Maskiner for opprulling, avrulling, folding, skjæring eller takking 
av tekstiler

8451.50 p/st
@

S

29.54.21.83 Maskiner for pålegging av masse på tekstilstoff eller annet underlag 
ved produksjon av linoleum og annet gulvbelegg

8451.80.10 p/st
@

S

29.54.21.85 Maskiner og apparater for appretering eller påføring av 
overflatebelegg og andre maskiner for ferdigbehandling av garn/
tekstiler

8451.80 (.30 +.80) p/st
@

S

29.54.22.30 Vaskemaskiner til bruk i husholdninger og vaskerier, herunder 
kombinerte vaske- og tørkemaskiner, for mer enn 10 kg tørt tøy

8450.20 p/st S

29.54.22.50 Tørrensemaskiner 8451.10 p/st
@

S

29.54.22.70 Tørkemaskiner for mer enn 10 kg tørt tøy 8451.29 p/st
@

S

29.54.23.30 Automatiske symaskiner til industriell bruk 8452.21 p/st S

29.54.23.50 Symaskiner til industriell bruk (unntatt automatiske) 8452.29 p/st S

29.54.30.30 Maskiner og apparater for beredning, garving eller annen 
bearbeiding av huder, skinn eller lær

8453.10 p/st
@

S

29.54.30.50 Maskiner for produksjon eller reparasjon av fottøy 8453.20 p/st
@

S

29.54.30.70 Maskiner og apparater for produksjon eller reparasjon av hud-, 
skinn- eller lærartikler, ikke nevnt ellers

8453.80 p/st
@

S

29.54.41.10 Deler og tilbehør til maskiner og hjelpemaskiner for bearbeiding 
av tekstilfibrer, unntatt spindler, spindelvinger, spinneringer og 
spinneløpere

8448 [.20 +.31 +.32 +.39] — S S2

29.54.41.30 Spindler, spindelvinger, spinneringer og spinneløpere 8448.33 kg S

29.54.41.50 Deler og tilbehør til vevemaskiner (vevstoler) eller til 
hjelpemaskiner og -apparater til disse

8448.4 — S S2
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29.54.41.70 Deler og tilbehør til strikkemaskiner, kjedestingsmaskiner, 
maskiner for produksjon av omspunnet garn, tyll, blonder, 
broderier, possement og lignende

8448.5 — S S2

29.54.42.10 Deler til vaskemaskiner 8450.90 — S S2

29.54.42.20 Deler til maskiner og apparater for bleking, farging, appretering, 
opprulling, avrulling, folding, skjæring, takking, rensing og tørking 
m.m. av tekstiler

8451.90 — S S2

29.54.42.30 Symaskinnåler 8452.30 kg S

29.54.42.50 Møbler, stativer og deksler til symaskiner, med tilhørende deler 8452.40 kg S

29.54.42.70 Deler til symaskiner, unntatt nåler, bord, stativ og deksler 8452.90 — S S2

29.54.42.80 Deler til maskiner for beredning eller annen bearbeiding av huder, 
skinn eller lær, samt produksjon og reparasjon av fottøy eller andre 
hud- skinn- eller lærartikler (unntatt symaskiner)

8453.90 — S S2

29.54.50.00 Symaskiner til husholdningsbruk 8452.10 p/st S

29.54.91.00 Installasjon av maskiner for produksjon av tekstiler, konfeksjon og 
lærvarer

— — I

29.54.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner for produksjon av tekstiler, 
konfeksjon og lærvarer

— — I

NACE 29.55: Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri

29.55.11.13 Maskiner og apparater for produksjon av papirmasse av 
cellulosefibermaterialer

8439.10 p/st
@

S

29.55.11.15 Maskiner og apparater for produksjon av papir eller papp 8439.20 p/st
@

S

29.55.11.17 Maskiner og apparater for etterbehandling av papir eller papp 8439.30 p/st
@

S

29.55.11.33 Kombinerte rulleoppskjærings- og gjenopprullingsmaskiner for 
papir og papp

8441.10.10 p/st
@

S

29.55.11.35 Langskjære- og tverrskjæremaskiner for papir eller papp 8441.10.20 p/st
@

S

29.55.11.37 Giljotiner for papir eller papp 8441.10.30 p/st
@

S

29.55.11.43 Skjæremaskiner og -apparater med tre kniver, for papir eller papp 8441.10.40 p/st
@

S
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29.55.11.45 Skjæremaskiner og -apparater for papir eller papp, ikke nevnt ellers 8441.10.80 p/st
@

S

29.55.11.50 Maskiner for produksjon av poser, sekker eller konvolutter av papir 
eller papp

8441.20 p/st
@

S

29.55.11.60 Maskiner for produksjon av kartonger, esker, kasser, rør, fat eller 
lignende beholdere av papir eller papp

8441.30 p/st
@

S

29.55.11.70 Maskiner for forming av artikler av papirmasse, papir eller papp 8441.40 p/st
@

S

29.55.11.80 Maskiner og apparater for bearbeiding av papirmasse, papir eller 
papp, ikke nevnt ellers

8441.80 p/st
@

S

29.55.12.30 Deler til maskiner og apparater for produksjon av papirmasse av 
cellulosematerialer

8439.91 — S S2

29.55.12.50 Deler til maskiner og apparater for produksjon eller etterbehandling 
av papir eller papp

8439.99 — S S2

29.55.12.70 Deler til maskiner og apparater for videre bearbeiding av 
papirmasse, papir eller papp

8441.90 — S S2

29.55.91.00 Installasjon av maskiner og apparater for produksjon av papir eller 
papp

— — I

29.55.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner og apparater for produksjon 
av papir eller papp

— — I

NACE 29.56: Produksjon av spesialmaskiner ellers

29.56.11.10 Falsemaskiner 8440.10.10 p/st
@

S

29.56.11.30 Kollasjoneringsmaskiner og samlemaskiner 8440.10.20 p/st
@

S

29.56.11.50 Sy- og heftemaskiner 8440.10.30 p/st
@

S

29.56.11.70 Limbindemaskiner 8440.10.40 p/st
@

S

29.56.11.90 Andre bokbinderimaskiner 8440.10.90 p/st
@

S

29.56.12.30 Fotosettemaskiner 8442.30.10 p/st S
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29.56.12.50 Maskiner, apparater og utstyr for typesetting, med eller uten 
støpeutstyr, unntatt fotosettemaskiner

8442.30.9 p/st
@

S

29.56.13.30 Offset-trykkemaskiner og -apparater med rullemating 8443.11 p/st S

29.56.13.53 Offset-trykkemaskiner med arkmating, ark av størrelse høyst 52 × 
74 cm

8443.13.31 p/st S

29.56.13.55 Offset-trykkemaskiner med arkmating, ark av størrelse over 52 × 
74 cm, men høyst 74 × 107 cm

8443.13.35 p/st S

29.56.13.57 Offset-trykkemaskiner med arkmating, ark av størrelse over 74 × 
107 cm

8443.13 (.39 +.90) p/st S

29.56.14.10 Maskiner og apparater for trykking av tekst, med rullemating, 
unntatt fleksograftrykkemaskiner

8443.14 p/st S

29.56.14.30 Fleksograftrykkemaskiner og –apparater 8443.16 p/st S

29.56.14.50 Gravyrtrykkemaskiner og -apparater 8443.17 p/st S

29.56.14.90 Andre trykkemaskiner 8443 [.15 +.19] p/st S

29.56.14.99 Andre trykke-, kopierings- og telefaksmaskiner (unntatt 
fotosettemaskiner, maskiner som kan kobles til datamaskiner eller 
til et nett, samt maskiner som utfører minst to av funksjonene 
trykking, kopiering eller telefaksoverføring)

8443.39 p/st
@

S

29.56.15.30 Deler til bokbindemaskiner og –apparater 8440.90 — S S2

29.56.15.50 Deler til maskiner, apparater og utstyr for typestøping eller –setting 
også kombinerte, samt til fotosettemaskiner

8442.40 — S

29.56.15.90 Deler og tilbehør til trykkemaskiner under tolltariffkode 8443.1 8443.91 — S S2

29.56.21.00 Tørkesentrifuger for tøy 8421.12 p/st S

29.56.22.30 Maskiner og apparater for tørking av tre, papirmasse, papir eller 
papp

8419.32 p/st
@

S

29.56.22.50 Maskiner og apparater for tørking, ikke nevnt ellers 8419.39 p/st
@

S

29.56.23.10 Sprøytestøpemaskiner for bearbeiding av gummi eller plast 8477.10 p/st
@

S
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29.56.23.30 Ekstrudere for bearbeiding og produksjon av varer av gummi eller 
plast

8477.20 p/st
@

S

29.56.23.40 Blåseformemaskiner for bearbeiding av gummi eller plast 8477.30 p/st
@

S

29.56.23.50 Vakuumformemaskiner og andre maskiner for forming ved varme, 
for bearbeiding av gummi eller plast

8477.40 p/st
@

S

29.56.23.60 Maskiner og apparater for støping eller regummiering av 
pneumatiske dekk eller støping eller annen forming av innerslanger

8477.51 p/st
@

S

29.56.23.73 Andre presser for støping eller forming av gummi eller plast 8477.59.10 p/st
@

S

29.56.23.75 Maskiner og apparater for støping eller forming av gummi eller 
plast, ikke nevnt ellers

8477.59.80 p/st
@

S

29.56.23.82 Maskiner for bearbeiding av reaktive harpikser 8477.80.11 p/st
@

S

29.56.23.84 Maskiner for produksjon av skum- eller celleprodukter (unntatt 
maskiner for bearbeiding av reaktive harpikser)

8477.80.19 p/st
@

S

29.56.23.91 Fragmenteringsmaskiner for bearbeiding av gummi eller plast 8477.80.91 p/st
@

S

29.56.23.93 Blandere, knaere og rørere for bearbeiding av gummi eller plast 8477.80.93 p/st
@

S

29.56.23.95 Skjære-, spalte- og skrellemaskiner for bearbeiding av gummi eller 
plast eller for produksjon av artikler av slike materialer

8477.80.95 p/st
@

S

29.56.23.97 Maskiner og apparater for bearbeiding av gummi eller plast eller 
for produksjon av artikler av slike materialer, ikke nevnt ellers

8477.80.99 p/st
@

S

29.56.24.13 Formrammer for metallstøping, underlagsplater til støpeformer og 
støpeformmodeller, unntatt av tre

8480 [.10 +.20 +.30.90] kg S

29.56.24.15 Støpeformmodeller av tre 8480.30.10 p/st
@

S

29.56.24.20 Støpeformer for støping ved innsprøyting eller trykk, av metall 
eller metallkarbider

8480.41 p/st
@

S

29.56.24.30 Støpeformer for metall eller metallkarbider, unntatt for støping 
med innsprøyting eller trykk

8480.49 p/st
@

S
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29.56.24.50 Støpeformer for glass 8480.50 p/st
@

S

29.56.24.60 Støpeformer for mineraler 8480.60 p/st
@

S

29.56.24.70 Støpeformer for støping ved innsprøyting eller trykk av gummi 
eller plast

8480.71 p/st
@

S

29.56.24.80 Støpeformer for gummi eller plast, unntatt former for støping ved 
innsprøyting eller trykk

8480.79 p/st
@

S

29.56.25.10 Maskiner og apparater for separering av isotoper, samt deler 8401.20 p/st
@

S

29.56.25.20 Maskiner for montering av elektriske eller elektroniske lamper, 
elektronrør eller lynlyslamper i glasskolbe (-rør)

8475.10 p/st
@

S

29.56.25.30 Maskiner for produksjon eller bearbeiding av glass og glassvarer 
i varm tilstand

8475.2 p/st
@

S

29.56.25.50 Reipslagermaskiner 8479.40 p/st S

29.56.25.63 Maskiner med selvstendig funksjon, for behandling av metall 
(unntatt roboter)

8479.81 p/st
@

S

29.56.25.65 Maskiner med selvstendig funksjon, for blanding, elting, knusing, 
sliping, sortering m.m. (unntatt roboter)

8479.82 p/st
@

S

29.56.25.73 Mobile hydrauliske takavstivere til bruk i gruver 8479.89.30 p/st
@

S

29.56.25.75 Industriroboter ikke nevnt ellers 8479.50 p/st
@

S

29.56.25.77 Sentralsmøreanlegg 8479.89.60 p/st
@

S

29.56.25.82 Maskiner og apparater som utelukkende eller hovedsakelig 
benyttes til framstilling av halvlederstaver eller -skiver

8486.10 p/st
@

S

29.56.25.84 Maskiner og apparater som utelukkende eller hovedsakelig 
benyttes til framstilling av halvlederkomponenter eller elektroniske 
integrerte kretser

8486.20 p/st
@

S

29.56.25.86 Maskiner og apparater som utelukkende eller hovedsakelig 
benyttes til framstilling av flatskjermer

8486.30 p/st
@

S
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29.56.25.88 Maskiner og apparater som utelukkende eller hovedsakelig 
benyttes til a) framstilling eller reparasjon av masker og retikler, 
b) montering av halvlederkomponenter eller elektroniske 
integrerte kretser og c) løfting, håndtering, innsetting og uttak 
av halvlederstaver og -skiver, elektroniske integrerte kretser og 
flatskjermer

8486.40 p/st
@

S

29.56.25.99 Andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper med egen 
funksjon, ikke nevnt ellers

8479 [.60 +.89.9] p/st
@

S

29.56.26.30 Deler til maskiner for montering av elektriske og elektroniske 
lamper, elektronrør og lynlyslamper samt produksjon og bearbeiding 
av glass i varm tilstand, unntatt former for glassproduksjon

8475.90 — S S2

29.56.26.50 Deler til maskiner og apparater for bearbeiding av gummi eller 
plast eller for produksjon av varer av disse materialene (unntatt 
støpeverktøy)

8477.90 — S S2

29.56.26.80 Deler til maskiner, apparater og mekaniske redskaper med 
selvstendige funksjoner, ikke nevnt ellers

8479.90 — S S2

29.56.26.90 Deler og tilbehør til maskiner og apparater som utelukkende 
eller hovedsakelig benyttes til a) framstilling av halvlederstaver 
eller -skiver, elektroniske integrerte kretser eller flatskjermer, 
b) framstilling av masker og retikler, c) montering av 
halvlederkomponenter eller elektroniske integrerte kretser og 
d) løfting, håndtering, innsetting og uttak av halvlederstaver og 
-skiver, elektroniske integrerte kretser og flatskjermer

8486.90 — S

29.56.91.00 Installasjon av spesialmaskiner ikke nevnt ellers — — I

29.56.92.00 Reparasjon og vedlikehold av spesialmaskiner ikke nevnt ellers — — I

NACE 29.60: Produksjon av våpen og ammunisjon

29.60.13.30 Revolvere og pistoler (unntatt militære håndskytevåpen, 
maskinpistoler, signalpistoler, startpistoler, pistoler for luft eller 
gass eller utstyrt med fjærmekanisme og replikaer)

9302 p/st S

29.60.13.50 Munnladningsvåpen, haglgeværer (herunder kombinerte rifler og 
haglgeværer, andre geværer for sport og jakt)

9303 [.10 +.20 +.30] p/st S

29.60.13.70 Signal- og startpistoler, slaktevåpen, pistoler og revolvere 
for løsammunisjon og lignende våpen (unntatt militære 
håndskytevåpen)

9303.90 p/st S

29.60.13.90 Andre våpen (herunder geværer eller pistoler for luft eller gass eller 
utstyrt med fjærmekanisme, køller) (unntatt til militære formål)

9304 p/st
@

S

29.60.14.50 Patroner til haglegeværer, revolvere, pistoler, karabiner, rifler og 
lignende (unntatt militære håndskytevåpen)

9306 [.2 +.30(.10 +.9)] p/st
@

S

29.60.14.70 Ammunisjon og prosjektiler og tilhørende deler ikke nevnt ellers 
(unntatt til militære formål)

9306.90.90 kg S

29.60.15.30 Deler og tilbehør til våpen, unntatt militære våpen 9305 [.10 +.2 +.99] — S
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NACE 29.71: Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater

29.71.11.10 Kombinerte kjøle- og fryseskap forsynt med separate, utvendige 
dører

8418.10 p/st S

29.71.11.33 Kjøleskap til husholdningsbruk, unntatt modeller for innbygging 8418[.21(.10 +.51 +.9) 
+.29]

p/st S

29.71.11.35 Kjøleskap for innbygging, til husholdningsbruk 8418.21.59 p/st S

29.71.11.50 Frysebokser med kapasitet høyst 800 l 8418.30 p/st S

29.71.11.70 Fryseskap med kapasitet høyst 900 l 8418.40 p/st S

29.71.12.00 Oppvaskmaskiner til husholdningsbruk 8422.11 p/st S

29.71.13.30 Helautomatiske vaskemaskiner med kapasitet høyst 10 kg tørt tøy 8450.11 p/st S

29.71.13.50 Vaskemaskiner med kapasitet over 10 kg tørt tøy, også sammenbygd 
med tørkesentrifuge, unntatt helautomatiske

8450 [.12 +.19] p/st S

29.71.13.70 Tørkemaskiner med kapasitet høyst 10 kg tørt tøy 8451.21 p/st

@

S

29.71.14.00 Tepper med elektrisk oppvarming 6301.10 p/st S

29.71.15.30 Vifter med elektrisk motor med effekt høyst 125 W 8414.51 p/st S

29.71.15.50 Ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med en horisontal side som 
måler høyst 120 cm

8414.60 p/st S

29.71.21.23 Støvsugere med elektrisk motor med effekt på høyst ≤ 1 500 W og 
med støvpose eller annen beholder med kapasitet på høyst ≤ 20 l

8508.11 p/st S

29.71.21.25 Andre støvsugere 8508 [.19 +.60] p/st S

29.71.21.70 Male- og blandemaskiner for matvarer, saftpresser for frukt eller 
grønnsaker

8509.40 p/st S

29.71.21.90 Andre elektriske husholdningsapparater, ikke nevnt ellers 8509.80 kg S

29.71.22.30 Elektriske barbermaskiner 8510.10 p/st S

29.71.22.50 Elektriske hårklippemaskiner og hårfjerningsapparater 8510 [.20 +.30] p/st S

29.71.23.13 Elektriske hårtørkehjelmer 8516.31.10 p/st S
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29.71.23.15 Elektriske hårtørkere, unntatt tørkehjelmer 8516.31.90 p/st S

29.71.23.30 Andre elektriske hårpleieapparater 8516.32 p/st

@

S

29.71.23.50 Elektrotermiske håndtørkeapparater 8516.33 p/st S

29.71.23.73 Elektriske dampstrykejern 8516.40.10 p/st S

29.71.23.75 Andre elektriske strykejern 8516.40.90 p/st S

29.71.24.30 Elektrotermiske kaffe- og tetrakteapparater 8516.71 p/st S

29.71.24.50 Elektrotermiske brødristere 8516.72 p/st S

29.71.24.93 Elektrotermiske frityrkokere til husholdningsbruk 8516.79.20 p/st S

29.71.24.97 Elektrotermiske apparater til husholdningsbruk, ikke nevnt ellers 8516.79.70 p/st S

29.71.25.30 Elektriske hurtig-vannvarmere til husholdningsbruk 8516.10.11 p/st S

29.71.25.50 Elektriske vannvarmere til husholdningsbruk, unntatt hurtig-
vannvarmere

8516.10.19 p/st S

29.71.25.70 Elektriske varmekolber til husholdningsbruk 8516.10.90 p/st S

29.71.26.30 Elektriske radiatorer som lagrer varme 8516.21 p/st S

29.71.26.53 Elektriske radiatorer med væskesirkulasjon 8516.29.10 p/st S

29.71.26.55 Elektriske konveksjonsradiatorer 8516.29.50 p/st S

29.71.26.57 Radiatorer med innebygd vifte 8516.29.91 p/st S

29.71.26.90 Andre elektriske romoppvarmingsapparater 8516.29.99 p/st S

29.71.27.00 Mikrobølgeovner 8516.50 p/st S

29.71.28.10 Elektriske kokeapparater 8516.60.10 p/st S

29.71.28.33 Elektriske kokeplater, herunder kokespiraler, for innbygging 8516.60.51 p/st S

29.71.28.35 Elektriske kokeplater, herunder kokespiraler, unntatt for innbygging 8516.60.59 p/st S
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29.71.28.50 Elektriske griller og stekeapparater 8516.60.70 p/st S

29.71.28.70 Elektriske ovner for innbygging 8516.60.80 p/st S

29.71.28.90 Andre elektriske ovner, ikke nevnt ellers 8516.60.90 p/st S

29.71.29.00 Elektriske hetelegemer 8516.80 kg S

29.71.30.10 Deler til støvsugere 8508.70 — S S2

29.71.30.30 Deler til elektromekaniske husholdningsapparater og -maskiner 
sammenbygd med elektrisk motor (unntatt deler til støvsugere)

8509.90 — S S2

29.71.30.50 Deler til barber- og hårklippemaskiner sammenbygd med elektrisk 
motor

8510.90 — S S2

29.71.30.70 Deler til apparater under tolltariffkode 8516 8516.90 — S S2

NACE 29.72: Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og –apparater

29.72.11.13 Ovner med stekeovn, herunder atskilte stekeovner samt 
tallerkenvarmere, for gass også kombinert med annet brensel, av 
jern eller stål

7321.11.10 p/st S

29.72.11.15 Andre apparater for matlaging samt tallerkenvarmere, for gass også 
kombinert med annet brensel, av jern eller stål

7321.11.90 p/st S

29.72.11.30 Apparater for matlaging samt tallerkenvarmere, for flytende 
brensel, av jern eller stål

7321.12 p/st S

29.72.11.50 Apparater for matlaging samt tallerkenvarmere, for fast brensel, av 
jern eller stål

7321.19 p/st S

29.72.11.70 Koke- og varmeapparater til husholdningsbruk, ikke-elektriske, 
samt tilhørende deler, av kopper

7418.19.10 p/st

@

S S2

29.72.12.33 Andre ovner, kaminer, griller og lignende for gass også kombinert 
med annet brensel, med avtrekk, av jern eller stål

7321.81.10 p/st S

29.72.12.35 Andre ovner, kaminer, griller og lignende for gass også kombinert 
med annet brensel, av jern eller stål

7321.81.90 p/st S

29.72.12.53 Andre ovner, kaminer, griller og lignende, for flytende brensel, 
med avtrekk, av jern eller stål

7321.82.10 p/st S

29.72.12.55 Andre ovner, kaminer, griller og lignende for flytende brensel, av 
jern eller stål

7321.82.90 p/st S

29.72.12.70 Andre ovner, kaminer, griller og lignende for fast brensel, av jern 
eller stål

7321.89 p/st S
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29.72.13.00 Varmluftaggregater og -fordelere, ikke elektrisk oppvarmet, med 
motordrevet vifte eller blåser, samt deler, av jern eller stål

7322.90 p/st

@

S

29.72.14.00 Ikke-elektriske varmtvannsberedere av gjennomstrømnings- eller 
magasineringstype

8419.1 p/st

@

S

29.72.20.00 Deler til ovner, kaminer, komfyrer, griller, tallerkenvarmere og 
lignende ikke-elektriske husholdningsapparater av jern eller stål

7321.90 — S

NACE 30.01: Produksjon av kontormaskiner

30.01.11.00 Tekstbehandlingsmaskiner 8469.00.10 p/st S

30.01.12.00 Skrivemaskiner 8469.00.9 p/st S

30.01.13.20 Regnemaskiner 8470 [.10 +.21 +.29 +.30] p/st S

30.01.13.50 Kassakontrollapparater 8470.50 p/st S

30.01.13.90 Regnemaskiner, frankeringsmaskiner, billettmaskiner og lignende 
maskiner og apparater med regneverk

8470.90 p/st S

30.01.14.30 Deler og tilbehør til skrive- og tekstbehandlingsmaskiner 8473.10 — S

30.01.14.50 Deler og tilbehør til regnemaskiner, bokholderimaskiner, 
frankeringsmaskiner, billettmaskiner og lignende med eget 
regneverk samt kassakontrollmaskiner

8473.2 — S

30.01.22.00 Offset-trykkemaskiner og –apparater med arkmating av 
kontortypen (arkstørrelse høyst 22 x 36 cm)

8443.12 p/st S

30.01.23.30 Duplikatorer 8472.10 p/st S

30.01.23.70 Maskiner for sortering, telling eller pakking av mynt 8472.90.10 p/st S

30.01.23.80 Andre kontormaskiner (f.eks. adresseringsmaskiner, maskiner for 
brevbehandling og minibanker)

8472 [.30 +.90 (.30 
+.70)]

p/st

@

S

30.01.24.00 Deler og tilbehør til maskiner under tolltariffkode 8472 8473.40 — S

30.01.25.50 Deler og tilbehør til skrivere under tolltariffkode 8443.3 8443.99 — S S2

30.01.90.00 Installasjon av kontormaskiner — — I

NACE 30.02: Produksjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr

30.02.12.00 Digitale datamaskiner: bærbare 8471.30 p/st S
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30.02.13.00 Digitale sentralenheter, også sammen med et komplett system, 
sammenbygd med e av følgende: lagringsenhet, innlesings og 
utlesingsenhet

8471.41 p/st S

30.02.14.00 Digitale datamaskiner i form av systemer 8471.49 p/st S

30.02.15.00 Andre automatiske databehandlingsmaskiner, uansett om de i 
samme kabinett inneholder en eller to av følgende: lagringsenhet, 
innlesings- eller utlesingsenhet

8471.50 p/st S

30.02.16.40 Skrivere, kopierings- og telefaksmaskiner som kan kobles til 
datamaskiner eller til et nett (unntatt fotosettemaskiner samt 
maskiner som utfører minst to av funksjonene trykking, kopiering 
eller telefaksoverføring)

8443.32 p/st

@

S

30.02.16.50 Tastaturer 8471.60.60 p/st S

30.02.16.70 Inn- og utlesingsenheter, uansett om de inneholder lagringsenheter 
i samme enhet (herunder mus) (unntatt skrivere, tastatur)

8471.60.70 + 8528 [.41 
+.51 +.61]

p/st S

30.02.17.30 Sentrale lagringsenheter 8471.70.20 p/st S

30.02.17.55 Optiske platelagre, herunder magneto-optiske (CD-ROM) 8471.70.30 p/st S

30.02.17.57 Andre platelagerenheter, unntatt optiske 8471.70 (.50 +.70) p/st S

30.02.17.70 Magnetbåndstasjoner 8471.70.80 p/st S

30.02.17.90 Andre lagerenheter 8471.70.98 p/st S

30.02.18.00 Andre databehandlingsmaskiner, ikke nevnt ellers 8471 [.80 +.90] p/st S

30.02.19.50 Deler og tilbehør til maskiner under tolltariffkode 8471, deler og 
tilbehør som også kan brukes til maskiner under to eller flere av 
tolltariffkodene 8469 til 8472

8473 [.30 +.50] — S

30.02.90.00 Installasjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr — — I

NACE 31.10: Produksjon av elektriske motorer, generatorer og transformatorer

31.10.10.10 Elektriske motorer med ytelse høyst 37,5 W 8501.10 p/st S

31.10.10.30 Likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse høyst 750 W 8501.31 p/st S
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31.10.10.53 Likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 750 W, men 
høyst 7,5 kW

8501.32.20 p/st S

31.10.10.55 Likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 7,5 kW, men 
høyst 75 kW

8501.32.80 p/st S

31.10.10.70 Likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 75 kW, men 
høyst 375 kW

8501.33 p/st S

31.10.10.80 Likestrøms-trekkmotorer med ytelse over 375 kW 8501.34.50 p/st S

31.10.10.93 Andre likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 375 kW, 
men høyst 750 kW

8501.34.92 p/st S

31.10.10.95 Andre likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 750 kW 8501.34.98 p/st S

31.10.21.00 Universalmotorer med ytelse over 37,5 kW 8501.20 p/st S

31.10.22.30 Vekselstrømsmotorer, enfasede, med ytelse høyst 750 W 8501.40.20 p/st S

31.10.22.50 Vekselstrømsmotorer, enfasede, men ytelse over 750 W 8501.40.80 p/st S

31.10.23.00 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse høyst 750 W 8501.51 p/st S

31.10.24.03 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 750 W, men 
høyst 7,5 kW

8501.52.20 p/st S

31.10.24.05 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 7,5 kW, men 
høyst 37 kW

8501.52.30 p/st S

31.10.24.07 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 37 kW, men 
høyst 75 kW

8501.52.90 p/st S

31.10.25.30 Vekselstrøms-trekkmotorer, flerfasede, med ytelse over 75 kW 8501.53.50 p/st S

31.10.25.40 Andre vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 75 kW, 
men høyst 375 kW

8501.53.81 p/st S

31.10.25.60 Andre vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 375 kW, 
men høyst 750 kW

8501.53.94 p/st S

31.10.25.90 Andre vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 750 kW 8501.53.99 p/st S

31.10.26.10 Vekselstrømsgeneratorer, med ytelse høyst 75 kVA 8501.61 p/st S
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31.10.26.30 Vekselstrømsgeneratorer, med ytelse over 75 kVA, men høyst 375 
kVA

8501.62 p/st S

31.10.26.50 Vekselstrømsgeneratorer, med ytelse over 375 kVA, men høyst 750 
kVA

8501.63 p/st S

31.10.26.70 Vekselstrømsgeneratorer, med ytelse over 750 kVA 8501.64 p/st S

31.10.31.13 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse 
høyst 7,5 kVA

8502.11.20 p/st S

31.10.31.15 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse 
over 7,5 kVA, men høyst 75 kVA

8502.11.80 p/st S

31.10.31.30 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse 
over 75 kVA, men høyst 375 kVA

8502.12 p/st S

31.10.31.50 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse 
over 375 kVA, men høyst 750 kVA

8502.13.20 p/st S

31.10.31.73 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse 
over 750 kVA, men høyst 2 000 kVA

8502.13.40 p/st S

31.10.31.75 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse 
over 2 000 kVA

8502.13.80 p/st S

31.10.32.33 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med gnisttenning, 
med ytelse høyst 7,5 kVA

8502.20.20 p/st S

31.10.32.35 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med gnisttenning, 
med ytelse over 7,5 kVA

8502.20 (.40 +.60 +.80) p/st S

31.10.32.50 Generatoraggregater ikke nevnt ellers 8502 [.31 +.39 (.20 
+.80)]

p/st S

31.10.32.70 Roterende elektriske omformere 8502.40 p/st S

31.10.41.30 Transformatorer med dielektrisk væske, med ytelse høyst 650 kVA 8504.21 p/st S

31.10.41.53 Transformatorer med dielektrisk væske, med ytelse over 650 kVA, 
men høyst 1600 kVA

8504.22.10 p/st S
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31.10.41.55 Transformatorer med dielektrisk væske, med ytelse over 1600 
kVA, men høyst 10000 kVA

8504.22.90 p/st S

31.10.41.70 Transformatorer med dielektrisk væske, med ytelse over 10 000 
kVA

8504.23 p/st S

31.10.42.33 Måletransformatorer med ytelse høyst 1 kVA 8504.31.2 p/st S

31.10.42.35 Andre transformatorer ikke nevnt ellers, med ytelse høyst 1 kVA 8504.31.80 p/st S

31.10.42.53 Måletransformatorer med ytelse over 1 kVA, men høyst 16 kVA 8504.32.20 p/st S

31.10.42.55 Andre transformatorer, ikke nevnt ellers, med ytelse over 1 kVA, 
men høyst 16 kVA

8504.32.80 p/st S

31.10.43.30 Andre transformatorer, ikke nevnt ellers, med ytelse over 16 kVA, 
men høyst 500 kVA

8504.33 p/st S

31.10.43.50 Transformatorer ikke nevnt ellers, med ytelse over 500 kVA 8504.34 p/st S

31.10.50.13 Induktorer for lysstofflamper, også med tilkoblet kondensator 8504.10.20 p/st S

31.10.50.15 Andre induktorer for lysstofflamper 8504.10.80 p/st S

31.10.50.23 Polykrystallinske halvlederlikerettere 8504.40.40 p/st S

31.10.50.33 Statiske omformere, akkumulatorladere 8504.40.55 p/st S

31.10.50.35 Statiske likerettere 8504.40.81 p/st

@

S

31.10.50.40 Strømforsyningsenheter til telekommunikasjonsapparater, 
automatiske databehandlingsmaskiner og tilhørende enheter

8504.40.30 p/st S

31.10.50.53 Statiske vekselrettere, med ytelse høyst 7,5 kVA 8504.40.84 p/st

@

S

31.10.50.55 Statiske vekselrettere, med ytelse over 7,5 kVA 8504.40.88 p/st

@

S

31.10.50.70 Andre statiske omformere, ikke nevnt ellers 8504.40.90 p/st

@

S

31.10.50.80 Induktorer, ikke nevnt ellers 8504.50 p/st

@

S

31.10.61.00 Deler til maskiner under tolltariffnummer 8501 eller 8502 8503 — S S2

31.10.62.03 Ferrittkjerner til transformatorer og induktorer 8504.90.11 kg S S2

31.10.62.05 Andre deler til transformatorer og induktorer 8504.90 (05 +.18) — S S2

31.10.62.07 Deler til statiske omformere 8504.90.9 — S S2

31.10.91.00 Installasjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer — — I
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31.10.92.00 Reparasjon og vedlikehold av elektriske motorer, generatorer og 
transformatorer

— — I

NACE 31.20: Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler

31.20.10.10 Sikringer for spenninger over 1 000 V 8535.10 p/st
@

S

31.20.10.30 Automatiske overbelastningsbrytere for spenninger under 72,5 kV 8535.21 p/st
@

S

31.20.10.40 Automatiske overbelastningsbrytere for spenninger over 72,5 kV 8535.29 p/st
@

S

31.20.10.53 Skillebrytere og vekselbrytere for spenninger over 1 kV, men høyst 
72,5 kV

8535.30.10 p/st
@

S

31.20.10.55 Skillebrytere og vekselbrytere for spenninger over 72,5 kV 8535.30.90 p/st
@

S

31.20.10.70 Lynavledere, spenningsbegrensere og støtspenningsdempere for 
spenninger over 1 000 V

8535.40 p/st
@

S

31.20.10.90 Andre apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske 
strømkretser, for spenninger over 1 000 V

8535.90 p/st
@

S

31.20.21.30 Sikringer for spenninger på høyst 1 000 V og strømstyrke høyst 
10 A

8536.10.10 p/st
@

S

31.20.21.50 Sikringer for spenninger på høyst 1 000 V og strømstyrke over 10 
A, men høyst 63 A

8536.10.50 p/st
@

S

31.20.21.70 Sikringer for spenninger på høyst 1 000 V og strømstyrke over 63 A 8536.10.90 p/st
@

S

31.20.22.30 Automatiske overbelastningsbrytere for spenninger på høyst 1 000 
V og strømstyrke høyst 63 A

8536.20.10 p/st
@

S

31.20.22.50 Automatiske overbelastningsbrytere for spenninger på høyst 1 000 
V og strømstyrke over 63 A

8536.20.90 p/st
@

S

31.20.23.30 Andre apparater for beskyttelse av elektriske strømkretser, ikke 
nevnt ellers, for spenninger på høyst 1 000 V og strømstyrke på 
høyst 16 A

8536.30.10 p/st
@

S

31.20.23.50 Andre apparater for beskyttelse av elektriske strømkretser, ikke 
nevnt ellers, for spenninger på høyst 1 000 V og strømstyrke over 
16 A, men høyst 125 A

8536.30.30 p/st
@

S
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31.20.23.70 Andre apparater for beskyttelse av elektriske strømkretser, ikke 
nevnt ellers, for spenninger på høyst 1 000 V og strømstyrke over 
125 A

8536.30.90 p/st
@

S

31.20.24.33 Releer for spenninger på høyst 60 V og strømstyrke på høyst 2 A 8536.41.10 p/st
@

S

31.20.24.35 Releer for spenninger på høyst 60 V og strømstyrke over 2 A 8536.41.90 p/st
@

S

31.20.24.50 Andre releer for spenninger over 60 V men høyst 1 000 V 8536.49 p/st
@

S

31.20.25.00 Brytere, ikke nevnt ellers, for spenninger på høyst 1 000 V 8536.50 p/st
@

S

31.20.26.00 Lampeholdere for spenninger på høyst 1 000 V 8536.61 p/st
@

S

31.20.27.10 Støpsler og stikkontakter for spenninger på høyst 1 000 V, for 
koaksialkabler

8536.69.10 p/st
@

S

31.20.27.30 Støpsler og stikkontakter for spenninger på høyst 1 000 V, for 
trykte kretser

8536.69.30 p/st
@

S

31.20.27.50 Støpsler og stikkontakter for spenninger på høyst 1 000 V, unntatt 
for koaksialkabler og trykte kretser

8536.69.90 p/st
@

S

31.20.27.60 Prefabrikkerte elementer for elektriske strømkretser, for spenninger 
på høyst 1 000 V

8536.90.01 p/st
@

S

31.20.27.70 Forbindelses- og kontaktelementer for ledninger og kabler, for 
spenninger på høyst 1 000 V

8536.90.10 p/st
@

S

31.20.27.80 Andre apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske 
strømkretser, for spenninger på høyst 1000 V

8536 [.70 +.90 (.20 
+.85)]

p/st
@

S

31.20.31.30 Numeriske kontrolltavler med innebygd automatisk 
databehandlingsmaskin, for spenninger på høyst 1 000 V

8537.10.10 p/st
@

S

31.20.31.50 Styreenheter med programmerbart minne, for spenninger på høyst 
1 000 V

8537.10.91 p/st
@

S

31.20.31.70 Tavler, konsoller, pulter, kabinetter og lignende for elektrisk 
kontroll eller fordeling av elektrisitet, for spenninger på høyst 1000 
V

8537.10.99 p/st
@

S

31.20.32.03 Tavler, konsoller, pulter, kabinetter og lignende for elektrisk 
kontroll eller fordeling av elektrisitet, for spenninger over 1000 V, 
men høyst 72,5 kV

8537.20.91 p/st
@

S
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31.20.32.05 Tavler, konsoller, pulter, kabinetter og lignende for elektrisk 
kontroll eller fordeling av elektrisitet, for spenninger over 72,5 kV

8537.20.99 p/st
@

S

31.20.40.30 Plater, tavler, konsoller, pulter, kabinetter og lignende deler til 
elektrisk styring eller fordeling, men uten tilhørende apparater

8538.10 p/st
@

S

31.20.40.90 Andre deler til apparater under tolltariffkode 8535, 8536 og 8537 8538.90 — S S2

31.20.91.00 Installasjon av elektriske fordelings- og kontrollapparater — — I

31.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av elektriske fordelings- og 
kontrollapparater

— — I

NACE 31.30: Produksjon av isolert ledning og kabel

31.30.11.30 Emaljert eller lakkert tråd til vikling av spoler 8544 [.11.10 +.19.10] kg S

31.30.11.50 Annen tråd til vikling av spoler 8544 [.11.90 +.19.90] kg S

31.30.12.00 Koaksialkabler og andre koaksialledere 8544.20 kg S

31.30.13.40 Andre elektriske ledere for spenninger på høyst ≤ 1 000 V, med 
koblinger

8544.42 kg S

31.30.13.80 Andre elektriske ledere for spenninger på høyst ≤ 1 000 V, uten 
koblinger

8544.49 kg S

31.30.14.00 Isolerte, elektriske ledere for spenninger over 1 000 V 8544.60 kg S

31.30.15.00 Optiske fiberkabler 8544.70 kg S

NACE 31.40: Produksjon av akkumulatorer, tørrelementer og batterier

31.40.11.11 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, alkaliske, med 
sylindriske celler

8506.10.11 p/st S

31.40.11.12 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, alkaliske, med 
knappeceller

8506.10.15 p/st S

31.40.11.13 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, alkaliske, 
unntatt med sylindriske celler eller knappeceller

8506.10.19 p/st S

31.40.11.15 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, unntatt 
alkaliske, men med sylindriske celler

8506.10.91 p/st S

31.40.11.17 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, unntatt 
alkaliske, men med knappeceller

8506.10.95 p/st S
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31.40.11.19 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, unntatt alkaliske 
og unntatt med sylindriske celler eller knappeceller

8506.10.99 p/st S

31.40.11.23 Primærelementer og -batterier, av kvikksølvoksid, med sylindriske 
celler

8506.30.10 p/st S

31.40.11.25 Primærelementer og -batterier, av kvikksølvoksid, med 
knappeceller

8506.30.30 p/st S

31.40.11.27 Primærelementer og -batterier, av kvikksølvoksid, unntatt med 
sylindriske celler eller knappeceller

8506.30.90 p/st S

31.40.11.33 Primærelementer og -batterier, av sølvoksid, med sylindriske celler 8506.40.10 p/st S

31.40.11.35 Primærelementer og -batterier, av sølvoksid, med knappeceller 8506.40.30 p/st S

31.40.11.37 Primærelementer og -batterier, av sølvoksid, unntatt med 
sylindriske celler eller knappeceller

8506.40.90 p/st S

31.40.11.51 Primærelementer og -batterier, av litium, med sylindriske celler 8506.50.10 p/st S

31.40.11.52 Primærelementer og -batterier, av litium, med knappeceller 8506.50.30 p/st S

31.40.11.53 Primærelementer og -batterier, av litium, unntatt med sylindriske 
celler eller knappeceller

8506.50.90 p/st S

31.40.11.55 Primærelementer og -batterier, av sink-luft, med sylindriske celler 8506.60.10 p/st S

31.40.11.56 Primærelementer og -batterier, av sink-luft, med knappeceller 8506.60.30 p/st S

31.40.11.58 Primærelementer og -batterier, av sink-luft, unntatt med sylindriske 
celler eller knappeceller

8506.60.90 p/st S

31.40.11.73 Primærelementer og -batterier, med sylindriske celler, ikke nevnt 
ellers

8506.80.11 p/st S

31.40.11.75 Primærelementer og -batterier, med knappeceller, ikke nevnt ellers 8506.80.15 p/st S

31.40.11.79 Primærelementer og -batterier, med knappeceller, ikke nevnt ellers 8506.80 (.05 +.90) p/st S

31.40.12.00 Deler til primærelementer og -batterier 8506.90 — S S2

31.40.21.10 Blyakkumulatorer til start av stempelmotorer, vekt høyst 5 kg, med 
flytende elektrolytt

8507.10.41 p/st S

31.40.21.30 Blyakkumulatorer til start av stempelmotorer, vekt høyst 5 kg, med 
fast elektrolytt

8507.10.49 p/st S

31.40.21.50 Blyakkumulatorer til start av stempelmotorer, vekt over 5 kg, med 
flytende elektrolytt

8507.10.92 p/st S
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31.40.21.70 Blyakkumulatorer til start av stempelmotorer, vekt over 5 kg, med 
fast elektrolytt

8507.10.98 p/st S

31.40.22.10 Trekkakkumulatorer, blyakkumulatorer, med flytende elektrolytt 8507.20.41 ce/el S

31.40.22.30 Trekkakkumulatorer, blyakkumulatorer, med fast elektrolytt 8507.20.49 ce/el S

31.40.22.50 Andre blyakkumulatorer, med flytende elektrolytt 8507.20.92 ce/el S

31.40.22.70 Andre blyakkumulatorer, med fast elektrolytt 8507.20.98 ce/el S

31.40.23.10 Nikkel-kadmiumakkumulatorer, hermetisk lukkede 8507.30.20 p/st S

31.40.23.30 Andre nikkel-kadmiumakkumulatorer: trekkakkumulatorer 8507.30.81 ce/el S

31.40.23.50 Andre nikkel-kadmiumakkumulatorer, ikke nevnt ellers 8507.30.89 ce/el S

31.40.23.70 Nikkel-jernakkumulatorer 8507.40 p/st S

31.40.23.83 Nikkelhydridakkumulatorer 8507.80.20 p/st S

31.40.23.85 Andre elektriske akkumulatorer, ikke nevnt ellers 8507.80 (.30 +.80) p/st S

31.40.24.30 Deler til elektriske akkumulatorer: plater 8507.90.20 kg S S2

31.40.24.50 Deler til elektriske akkumulatorer: skilleplater 8507.90.30 kg S S2

31.40.24.90 Andre deler til elektriske akkumulatorer 8507.90.90 — S S2

NACE 31.50: Produksjon av belysningsutstyr og elektriske lamper

31.50.11.00 «Sealed beam»-lamper 8539.10 p/st S

31.50.12.50 Wolfram halogenlamper til motorsykler og motorvogner 8539.21.30 p/st S

31.50.12.93 Andre wolfram halogenlamper, med spenning over 100 V 8539.21.92 p/st S

31.50.12.95 Andre wolfram halogenlamper, med spenning høyst 100 V 8539.21.98 p/st S

31.50.13.00 Andre glødelamper med ytelse høyst 200 W og spenninger over 
100 V

8539.22 p/st S
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31.50.14.60 Andre glødelamper: for motorvogner 8539.29.30 p/st S

31.50.14.93 Andre glødelamper med spenning over 100 V 8539.29.92 p/st S

31.50.14.95 Andre glødelamper med spenning høyst 100 V 8539.29.98 p/st S

31.50.15.10 Lysstofflamper, fluorescerende, med glødekatode og med to sokler, 
unntatt lamper for ultrafiolett lys

8539.31.10 p/st S

31.50.15.30 Lysstofflamper, fluorescerende, med glødekatode, unntatt lamper 
for ultrafiolett lys og med to sokler

8539.31.90 p/st S

31.50.15.53 Andre lysstofflamper, kvikksølvdamplamper, unntatt lamper for 
ultrafiolett lys

8539.32.10 p/st S

31.50.15.56 Natriumdamplamper, unntatt lamper for ultrafiolett lys 8539.32.50 p/st S

31.50.15.59 Andre lysstofflamper, unntatt lamper med ultrafiolett lys, ikke 
nevnt ellers

8539 [.32.90 +.39] p/st S

31.50.15.70 Lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys, buelamper 8539.4 p/st S

31.50.21.00 Bærbare, elektriske lykter som virker ved egen strømkilde 8513.10 p/st
@

S

31.50.22.00 Elektriske bord-, skrivebord-, nattbord- eller gulvlamper 9405.20 p/st
@

S

31.50.23.00 Ikke-elektriske lamper og belysningsutstyr 9405.50 p/st
@

S

31.50.24.00 Lysskilt og lignende 9405.60 p/st
@

S

31.50.25.30 Elektriske lysekroner og annet belysningsutstyr for montering i tak 
eller på vegger, unntatt for belysning av åpne offentlige plasser, 
gater og veier

9405.10 p/st
@

S

31.50.32.00 Juletrebelysning 9405.30 p/st
@

S

31.50.33.00 Søkelys og lyskastere 9405.40.10 p/st
@

S

31.50.34.30 Annet elektrisk belysningsutstyr 9405.40 (.3 +.9) p/st
@

S
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31.50.41.00 Deler til elektrisk glødelamper og utladningslamper 8539.90 — S S2

31.50.42.30 Deler til bærbare, elektriske lykter med egen strømkilde 8513.90 — S S2

31.50.42.50 Deler (unntatt av glass eller plast), til belysningsutstyr 9405.99 — S

NACE 31.61: Produksjon av elektrisk utstyr til motorer og kjøretøyer

31.61.10.00 Tenningskabelsett og andre kabel-/ledningssett til bruk i kjøretøyer, 
luftfartøyer eller skip

8544.30 kg S

31.61.21.30 Tennplugger 8511.10 p/st

@

S

31.61.21.50 Tennmagneter, magnetdynamoer og svinghjulsmagneter 8511.20 kg S

31.61.21.70 Fordelere og tennspoler 8511.30 kg S

31.61.22.30 Startmotorer og kombinerte startmotorer og generatorer 8511.40 kg S

31.61.22.50 Generatorer til forbrenningsmotorer, ikke nevnt ellers 8511.50 kg S

31.61.22.70 Utstyr ikke nevnt ellers, til forbrenningsmotorer 8511.80 kg S

31.61.23.10 Lysutstyr og visuelt signalutstyr til sykler 8512.10 p/st

@

S

31.61.23.30 Lysutstyr og annet visuelt signalutstyr, unntatt til sykler 8512.20 kg S

31.61.23.50 Lydsignalutstyr til sykler og motorvogner 8512.30.90 kg S

31.61.23.70 Vinduspussere og defrostere til sykler og motorvogner 8512.40 kg S

31.61.24.30 Deler til elektrisk start- og tenningsutstyr for motorer og kjøretøyer 8511.90 — S S2

31.61.24.50 Deler til elektrisk lys- og signalutstyr, vinduspussere og defrostere 
til sykler og motorvogner

8512.90 — S S2

NACE 31.62: Produksjon av elektrisk utstyr ellers

31.62.11.10 Elektrisk signalutstyr, sikkerhetsutstyr og trafikkreguleringsutstyr 
for jernbaner eller sporveier

8530.10 — S

31.62.11.30 Elektrisk signalutstyr, sikkerhetsutstyr og trafikkreguleringsutstyr 
for veier, gater, elver, kanaler, parkeringsanlegg, havner eller 
flyplasser

8530.80 kg S
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31.62.11.53 Elektriske tyveri- eller brannalarmapparater og lignende apparater 
for andre kjøretøyer enn biler

8531.10.95 p/st S

31.62.11.55 Elektriske tyveri- eller brannalarmapparater for biler 8512.30.10 p/st S

31.62.11.57 Elektriske tyveri- eller brannalarmapparater eller lignende 
apparater for bygninger

8531.10.30 p/st S

31.62.11.73 Nummertavler (tablåer) med flytende krystallanvisere (LCD) 8531.20 (.40 +.95) kg S

31.62.11.75 Nummertavler (tablåer) med lysemitterende dioder (LED) 8531.20.20 kg S

31.62.11.90 Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle, ikke nevnt 
ellers

8531.80 kg S

31.62.12.10 Permanentmagneter og varer som etter magnetisering blir 
permanentmagneter, av metall

8505.11 kg S

31.62.12.30 Permanentmagneter og varer som etter magnetisering blir 
permanentmagneter (unntatt av metall)

8505.19 kg S

31.62.12.50 Elektromagnetiske koplinger, friksjonskoplinger og bremser 8505.20 p/st

@

S

31.62.12.70 Elektromagnetiske løftehoder 8505.90.50 p/st

@

S

31.62.12.90 Annet elektromagnetisk utstyr, herunder deler, ikke nevnt ellers 8505.90 (.10 +.30 +.90) kg S S2

31.62.13.30 Elektriske partikkelakseleratorer 8543.10 kg S

31.62.13.50 Elektriske signalgeneratorer 8543.20 kg S

31.62.13.70 Elektriske maskiner og apparater for galvanisering, elektrolyse 
eller elektroforese

8543.30 kg S

31.62.13.80 Maskiner med oversettings- eller ordboksfunksjon, 
antenneforsterkere, solsenger, sollamper og lignende solingsutstyr, 
samt andre elektriske maskiner og apparater med selvstendig 
funksjon som ellers ikke er angitt under tolltariffkode 85

8543.70 kg S

31.62.14.30 Elektriske isolatorer (unntatt av glass eller keramikk) 8546.90 kg S

31.62.14.50 Isolasjonsdetaljer for elektriske maskiner, apparater og annet 
materiell, unntatt av keramikk eller plast

8547.90 kg S

31.62.15.30 Kullelektroder som brukes i ovner 8545.11 kg S
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31.62.15.50 Kullelektroder (unntatt for bruk i ovner) 8545.19 kg S

31.62.15.70 Kullbørster 8545.20 kg S

31.62.15.90 Varer av grafitt eller kull, også med metall, ikke nevnt ellers, til 
elektriske formål

8545.90 kg S

31.62.16.30 Deler til elektrisk signalutstyr, sikkerhetsutstyr og 
trafikkreguleringsutstyr for jernbaner, sporveier, veier, gater, elver, 
kanaler, parkeringsanlegg, havner og flyplasser og lignende

8530.90 — S S2

31.62.16.50 Deler til apparater under tolltariffkode 8531 8531.90 — S S2

31.62.16.70 Deler til elektriske maskiner og apparater med selvstendige 
funksjoner, ikke nevnt ellers

8543.90 — S S2

31.62.16.90 Elektriske deler til maskiner og apparater, ikke nevnt ellers 8548.90 — S

31.62.91.00 Installasjon av annet elektrisk utstyr, ikke nevnt ellers, unntatt 
elektriske signalapparater for motorveier, veier og flyplasser

— — I

31.62.92.00 Reparasjon og vedlikehold av annet elektrisk utstyr, ikke nevnt 
ellers

— — I

NACE 32.10: Produksjon av elektronrør og andre elektroniske komponenter

32.10.11.00 Faste kondensatorer til strømkretser med 50/60 Hz, med reaktiv 
effekt på over 0,5 kVar 

8532.10 p/st
@

S

32.10.12.30 Faste kondensatorer, av tantal 8532.21 p/st
@

S

32.10.12.50 Faste elektrolytiske kondensatorer, av aluminium 8532.22 p/st
@

S

32.10.12.73 Faste dielektriske kondensatorer, av ettlags keramikk 8532.23 p/st
@

S

32.10.12.75 Faste dielektriske kondensatorer, av flerlags keramikk 8532.24 p/st
@

S

32.10.12.77 Faste dielektriske kondensatorer, av papir eller plast 8532.25 p/st
@

S

32.10.12.79 Andre faste kondensatorer, ikke nevnt ellers 8532.29 p/st
@

S

32.10.13.00 Variable eller regulerbare (forhåndsinnstillbare) kondensatorer 8532.30 p/st
@

S
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32.10.20.20 Faste kullsjikt - eller kullfilmmotstander 8533.10 p/st
@

S

32.10.20.35 Faste motstander med ytelse på høyst 20 W 8533.21 p/st
@

S

32.10.20.37 Faste motstander med ytelse over 20 W 8533.29 p/st
@

S

32.10.20.55 Trådviklede, variable motstander, herunder reostater og 
potensiometre, med ytelse på høyst 20 W

8533.31 p/st
@

S

32.10.20.57 Trådviklede, variable motstander, herunder reostater og 
potensiometre, med ytelse over 20 W

8533.39 p/st
@

S

32.10.20.70 Variable motstander, ikke nevnt ellers (herunder reostater og 
potensiometre)

8533.40 p/st
@

S

32.10.30.50 Flerlagskretskort, med bare lederparter og kontakter 8534.00.11 p/st
@

S

32.10.30.70 Andre kretskort, med bare lederparter og kontakter 8534.00.19 p/st
@

S

32.10.30.90 Andre trykte kretser, med andre passive komponenter enn 
lederparter og kontakter

8534.00.90 p/st
@

S

32.10.41.35 Katodestrålebilderør for fargefjernsyn, herunder katodestrålerør til 
fjernsynsmonitorer

8540.11 p/st S

32.10.41.37 Katodestrålebilderør for svart-hvitt eller andre ensfargede 
(monokrome) fjernsyn

8540.12 p/st S

32.10.41.39 Katodestrålerør, ikke nevnt ellers 8540 [.40 +.50 +.60] p/st S

32.10.41.50 Rør til fjernsynskameraer, bildeomformerrør og bildeforsterkerrør, 
andre fotokatoderør

8540.20 p/st S

32.10.42.00 Magnetroner, klystroner og andre mikrobølgerør samt mottaker- 
eller forsterkerrør og andre elektronrør

8540 [.7 +.8] p/st S

32.10.51.25 Dioder, unntatt lysfølsomme eller lysemitterende dioder 8541.10 p/st
@

S

32.10.51.55 Transistorer med effekttap under 1 W, unntatt lysfølsomme 
transistorer

8541.21 p/st
@

S

32.10.51.57 Transistorer med effekttap minst 1 W, unntatt lysfølsomme 
transistorer

8541.29 p/st
@

S
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32.10.51.70 Tyristorer, diaker og triaker, unntatt lysfølsomme komponenter 8541.30 p/st
@

S

32.10.52.35 Lysemitterende dioder 8541.40.10 p/st
@

S

32.10.52.37 Solceller, også sammensatte, fotodioder, fototransistorer, 
fototyristorer og fotokoplinger og lignende

8541.40.90 p/st
@

S

32.10.52.50 Halvlederkomponenter, ikke nevnt ellers 8541.50 p/st
@

S

32.10.52.70 Monterte, piezoelektriske krystaller 8541.60 p/st
@

S

32.10.61.00 Smartkort 8523.52 p/st S

32.10.62.03 Integrerte multichip-kretser: prosessorer og styreenheter, med eller 
uten minner, omformere, logiske kretser, forsterkere, klokker og 
tidskretser eller andre kretser

8542.31.10 p/st
@

S

32.10.62.06 Elektroniske integrerte kretser (unntatt multichip-kretser): 
prosessorer og styreenheter, med eller uten minner, omformere, 
logiske kretser, forsterkere, klokker og tidskretser eller andre 
kretser

8542.31.90 p/st
@

S

32.10.62.23 Integrerte multichip-kretser: minner 8542.32.10 p/st
@

S

32.10.62.26 Elektroniske integrerte kretser (unntatt multichip-kretser): 
dynamiske RAM-minner (D–RAM)

8542.32.3 p/st S

32.10.62.34 Elektroniske integrerte kretser (unntatt multichip-kretser): statiske 
RAM-minner (S-RAM), herunder hurtigminne-RAM (cache-
RAM)

8542.32.45 p/st S

32.10.62.54 Elektroniske integrerte kretser (unntatt multichip-kretser): UV-
slettbare, programmerbare leseminner (EPROM)

8542.32.55 p/st S

32.10.62.65 Elektroniske integrerte kretser (unntatt multichip-kretser): elektrisk 
slettbare, programmerbare leseminner (E2PROM), herunder flash 
E2PROM

8542.32 (.6 +.75) p/st S

32.10.62.67 Elektroniske integrerte kretser (unntatt multichip-kretser): andre 
minner

8542.32.90 p/st
@

S



Nr. 16/484 15.3.2012EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

32.10.62.80 Elektroniske integrerte kretser: forsterkere 8542.33 p/st
@

S

32.10.62.91 Andre integrerte multichip-kretser ikke nevnt ellers 8542.39.10 p/st
@

S

32.10.62.94 Andre elektroniske integrerte kretser ikke nevnt ellers 8542.39.90 p/st
@

S

32.10.71.00 Deler til elektriske kondensatorer 8532.90 — S S2

32.10.72.00 Deler til elektriske motstander, reostater og potensiometre 8533.90 — S S2

32.10.73.20 Deler til katodestrålerør 8540.91 — S S2

32.10.73.30 Deler til elektronrør, unntatt katodestrålerør 8540.99 — S S2

32.10.73.50 Deler til halvlederkomponenter, også lysfølsomme, lysemitterende, 
samt til piezoelektriske krystaller

8541.90 — S S2

32.10.73.70 Deler til elektroniske, integrerte kretser og elektroniske 
mikrobyggeelementer

8542.90 — S S2

NACE 32.20: Produksjon av fjernsyns- og radiosendere og apparater til linjetelefoni og linjetelegrafi

32.20.11.30 Sendere for radiokringkasting og fjernsyn, uten mottaker 8525.50 p/st S

32.20.11.60 Sendere for radiokringkasting og fjernsyn, med mottaker 8525.60 p/st S

32.20.12.90 Fjernsynskameraer (unntatt med videoopptaker eller -spiller) 8525.80.1 p/st S

32.20.20.20 Telefonapparater 8517 [.11 +.18 +.69.10] p/st

@

S

32.20.20.25 Telefoner for mobilnett eller andre trådløse nett 8517.12 p/st S

32.20.20.35 Basestasjoner 8517.61 p/st S

32.20.20.45 Maskiner for mottak, konvertering og overføring eller gjengivning 
av tale, bilder eller andre data, herunder apparater til kobling og 
ruting

8517.62 p/st

@

S

32.20.20.80 Maskiner som utfører minst to av funksjonene trykking, kopiering 
eller telefaksoverføring, og som kan kobles til en datamaskin eller 
til et nett

8443.31 p/st S
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32.20.20.95 Andre apparater til overføring eller mottak av tale, bilder 
eller andre data, herunder kommunikasjon i et kabelnett eller 
trådløst nett (f.eks. LAN eller WAN), unntatt overførings- eller 
mottaksapparater under tolltariffkode 8443, 8525, 8527 eller 8528

8517.69 (.20 +.90) p/st
@

S

32.20.30.40 Antenner og antennereflektorer av alle slag til apparater under 
tolltariffkode 8517, samt tilhørende deler

8517.70.1 — S S2

32.20.30.80 Andre deler til apparater under tolltariffkode 8517 8517.70.90 — S S2

32.20.91.00 Installasjon av fjernsyns- og radiosendere — — I

32.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av fjernsyns- og radiosendere — — I

NACE 32.30: Produksjon av fjernsyns- og radiomottakere og apparater og utstyr til opptak eller gjengivelse av lyd eller bilder,  
med tilhørende utstyr

32.30.11.55 Bærbare radiomottakere kombinert med apparater for opptak eller 
gjengivelse av lyd

8527 [.12 +.13] p/st S

32.30.11.59 Bærbare radiomottakere, ikke nevnt ellers 8527.19 p/st S

32.30.11.75 Radiomottakere kombinert med apparater for opptak eller 
gjengivelse av lyd

8527.91 p/st S

32.30.11.77 Andre radiomottakere, ikke kombinert med apparater for opptak 
eller gjengivelse av lyd, men kombinert med et ur

8527.92 p/st S

32.30.11.79 Radiomottakere, ikke nevnt ellers 8527.99 p/st S

32.30.12.70 Radiomottakere for motorvogner, kombinert med apparater for 
opptak eller gjengivelse av lyd

8527.21 p/st S

32.30.12.90 Radiomottakere for motorvogner, ikke nevnt ellers 8527.29 p/st S

32.30.20.20 Projeksjonsutstyr for fargefjernsyn, herunder videoprojektorer 8528 [.69 +.72.10] p/st S

32.30.20.30 Fargefjernsynsmottaker med innebygd videoopptaker eller 
videospiller

8528.72.20 p/st S

32.30.20.45 Videomonitorer med katodestrålerør 8528.49 (.35 +.9) p/st S

32.30.20.49 Videomonitorer (unntatt med katodestrålerør) 8528.59.90 p/st S

32.30.20.50 Fargefjernsynsmottakere med innebygd bilderør, ikke nevnt ellers 8528.72 (.3 +.5 +.75) p/st S
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32.30.20.60 Andre fargefjernsynsmottakere med annen bildeskjerm, f.eks. 
LCD-apparater

8528.72.9 p/st S

32.30.20.75 Videokanalvelgere for fargefjernsyn 8528.71.1 p/st S

32.30.20.79 Andre fargefjernsynsmottakere uten bildeskjerm, unntatt 
videokanalvelgere

8528.71.90 p/st S

32.30.20.83 Videomonitorer for svart-hvitt eller andre ensfargede (monokrome) 
fjernsynsmottakere

8528 [.49.10 +.59.10] p/st S

32.30.20.85 Fjernsynsmottakere for svart-hvitt eller andre ensfargede 
(monokrome) fjernsynsmottakere (unntatt videomonitorer)

8528.73 p/st S

32.30.31.35 Platespillere som virker ved ilegg av mynter eller jetonger 
(jukebokser)

8519.20.10 p/st S

32.30.31.39 Andre platespillere 8519 [.30 +.89.11] p/st S

32.30.31.50 Diktat-avspillingsapparater («transcribing machines») 8519 [.81.11 +.89.15] p/st S

32.30.31.75 Apparater for gjengivelse av lyd, av kassettypen 8519.81(.15 +.2) p/st S

32.30.31.79 Andre apparater for gjengivelse av lyd, ikke nevnt ellers 8519 [.20.9 +.81(.3 +.45) 
+.89.19]

p/st S

32.30.32.30 Dikteringsmaskiner som ikke kan virke uten ytre strømkilde 8519.81.51 p/st S

32.30.32.50 Telefonsvarere 8519.50 p/st S

32.30.32.75 Magnetiske lydbåndopptakere med utstyr for gjengivelse av lyd, 
av kassettypen

8519.81 (.55 +.6 +.75) p/st S

32.30.32.79 Magnetiske lydbåndopptakere med utstyr for gjengivelse av lyd, 
ikke nevnt ellers

8519.81.8 p/st S

32.30.32.90 Magnetiske lydbåndopptakere og andre apparater for opptak av 
lyd, ikke nevnt ellers

8519 [.81.95 +.89.90] p/st S

32.30.33.35 Apparater for opptak eller gjengivelse av bilder, magnetbåndbredde 
høyst 1,3 cm, båndhastighet høyst 50 mm/s, med innebygd 
fjernsynskamera

8525.80 (.30 +.9) p/st S

32.30.33.39 Apparater for opptak eller gjengivelse av bilder, magnetbåndbredde 
høyst 1,3 cm, båndhastighet høyst 50 mm/s, uten innebygd 
fjernsynskamera

8521.10.20 p/st S

32.30.33.50 Andre apparater for opptak eller gjengivelse av bilder, av 
magnetbåndtypen

8521.10.95 p/st S

32.30.33.70 Apparater for opptak eller gjengivelse av bilder (unntatt 
magnetbåndtypen)

8521.90 p/st S
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32.30.41.00 Mikrofoner og tilhørende stativer 8518.10 p/st
@

S

32.30.42.35 Én høyttaler montert i eget kabinett, ramme eller lignende 8518.21 p/st S

32.30.42.37 Flere høyttalere montert i samme kabinett, ramme eller lignende 8518.22 p/st S

32.30.42.39 Høyttalere, ikke montert i kabinett eller ramme 8518.29 p/st S

32.30.42.70 Høretelefoner, også kombinert med mikrofoner 8518.30 p/st
@

S

32.30.43.55 Elektriske hørefrekvensforsterkere, for telefoni eller måling 8518.40.30 p/st
@

S

32.30.43.59 Andre elektriske hørefrekvensforsterkere 8518.40.8 p/st S

32.30.43.70 Elektriske lydforsterkeranlegg 8518.50 p/st S

32.30.44.50 Mottakere i lommeformat for personanrop eller –søk 8517.69.31 p/st S

32.30.44.90 Andre radiomottakere, ikke nevnt ellers 8517.69.39 p/st S

32.30.51.30 Pickuper 8522.10 p/st
@

S

32.30.51.50 Grammofonstifter, diamanter, safirer, andre edel- eller 
halvedelsteiner, til stifter, montert eller ikke

8522.90.30 p/st
@

S S2

32.30.51.70 Andre deler og annet tilbehør til apparater under tolltariffkode 
8519, 8520 og 8521

8522.90 (.4 +.70 +.80) — S S2

32.30.51.80 Deler til apparater under tolltariffkode 8518 8518.90 — S S2

32.30.52.10 Teleskop- og stavantenner til transportable apparater og for 
fast montering i motorvogner, egnet til bruk utelukkende eller 
hovedsakelig sammen med apparater under tolltariffkode 
8525-8528

8529.10.11 p/st
@

S

32.30.52.35 Utendørsantenner for radio- og fjernsynsmottakere, for mottak via 
satellitt

8529.10.31 p/st
@

S

32.30.52.39 Utendørsantenner for radio- og fjernsynsmottakere (unntatt for 
mottak via satellitt)

8529.10.39 p/st
@

S

32.30.52.50 Innendørsantenner for radio- og fjernsynsmottakere, også for 
innbygging

8529.10.65 p/st
@

S
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32.30.52.65 Andre antenner og tilhørende deler, egnet til bruk utelukkende eller 
hovedsakelig sammen med apparater under tolltariffkode 8525 til 
8528

8529.10 (.69 +.80 +.95) — S

32.30.52.75 Deler (unntatt antenner), egnet til bruk utelukkende eller 
hovedsakelig sammen med apparater under tolltariffkode 8525 til 
8528

8529.90 — S S2

32.30.91.00 Installasjon av profesjonelt radio-, fjernsyns-, lyd- og videoutstyr — — I

32.30.92.00 Reparasjon og vedlikehold av profesjonelt radio-, fjernsyns-, lyd- 
og videoutstyr

— — I

NACE 33.10: Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske artikler

33.10.11.15 Røntgenapparater til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær 
bruk

9022 [.12 +.13 +.14] p/st S

33.10.11.19 Røntgenapparater til bruk ikke nevnt ellers 9022.19 p/st S

33.10.11.35 Apparater basert på bruk av alfa-, beta- eller gammastråler, til 
medisinsk, kirurgisk, dental- eller veterinærbruk

9022.21 p/st S

33.10.11.39 Apparater basert på bruk av alfa-, beta- eller gammastråler til bruk 
ikke nevnt ellers

9022.29 p/st S

33.10.11.50 Røntgenrør 9022.30 p/st S

33.10.11.70 Røntgenhøyspenningsgeneratorer samt deler og tilbehør til 
røntgenapparater og apparater til stråling

9022.90 — S

33.10.12.10 Elektrokardiografer 9018.11 p/st
@

S

33.10.12.30 Elektrodiagnostikkapparater ellers (unntatt elektrokardiografer) 9018 [.12 +.13 +.14 +.19] p/st
@

S

33.10.12.50 Apparater for ultrafiolett eller infrarød bestråling 9018.20 p/st
@

S

33.10.13.30 Tannlegeboremaskiner, også montert sammen med annet 
tannlegeutstyr på felles fundament

9018.41 p/st
@

S

33.10.13.50 Instrumenter og apparater til dental bruk (unntatt 
tannlegeboremaskiner)

9018.49 p/st
@

S
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33.10.14.00 Apparater og andre innretninger for sterilisering, til medisinsk, 
kirurgisk eller laboratoriebruk

8419.20 p/st
@

S

33.10.15.11 Sprøyter, med eller uten nåler, til medisinsk, kirurgisk, dental eller 
veterinær bruk

9018.31 p/st
@

S

33.10.15.13 Rørformede metallnåler, til medisinsk, kirurgisk, dental eller 
veterinær bruk

9018.32.10 p/st
@

S

33.10.15.15 Suturnåler, til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk 9018.32.90 p/st
@

S

33.10.15.17 Katetre, kanyler og nåler (unntatt rørformede nåler og suturnåler) 9018.39 p/st
@

S

33.10.15.20 Instrumenter og apparater til behandling av øyelidelser 9018.50 p/st
@

S

33.10.15.33 Instrumenter og apparater for måling av blodtrykk 9018.90.10 p/st
@

S

33.10.15.35 Endoskoper 9018.90.20 p/st
@

S

33.10.15.53 Kunstige nyrer (dialyseapparater) 9018.90.30 p/st
@

S

33.10.15.55 Diatermiapparater, også for ultralyd 9018.90.4 p/st
@

S

33.10.15.63 Overføringsapparater 9018.90.50 p/st
@

S

33.10.15.65 Instrumenter og apparater til anestesi 9018.90.60 p/st
@

S

33.10.15.73 Ultralydinstrumenter for knusing av nyrestein 9018.90.70 p/st
@

S

33.10.15.79 Andre instrumenter og apparater til medisinsk, kirurgisk, dental 
eller veterinær bruk, ikke nevnt ellers

9018.90 (.75 +.85) p/st
@

S

33.10.16.53 Mekano-terapeutisk utstyr, massasjeapparater, psykotekniske 
apparater

9019.10 p/st
@

S

33.10.16.55 Apparater til ozon-, surstoff- eller aerosolterapi samt apparater for 
kunstig åndedrett eller andre terapeutiske pusteapparater

9019.20 p/st
@

S
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33.10.16.90 Annet pusteutstyr og gassmasker, unntatt beskyttelsesmasker som 
verken har mekaniske deler eller utskiftbare filtre

9020 p/st
@

S

33.10.17.35 Kunstige ledd, til ortopedisk bruk 9021.31 p/st
@

S

33.10.17.39 Ortopedisk utstyr eller utstyr for behandling av bruddskader, 
unntatt kunstige ledd

9021.10 — S

33.10.17.53 Kunstige tenner av plast 9021.21.10 p/st
@

S

33.10.17.55 Kunstige tenner av andre materialer enn plast 9021.21.90 p/st
@

S

33.10.17.59 Tanntilbehør, unntatt kunstige tenner 9021.29 — S

33.10.17.90 Kunstige kroppsdeler (unntatt leddproteser og kunstige tenner) 9021.39 — S

33.10.18.33 Høreapparater (unntatt deler og tilbehør) 9021.40 p/st S

33.10.18.39 Deler og tilbehør til høreapparater 9021.90.10 — S

33.10.18.50 Pacemakere for stimulering av hjertemusklene (unntatt deler og 
tilbehør)

9021.50 p/st S

33.10.18.90 Deler og tilbehør til utstyr under tolltariffkode 9021 9021.90.90 — S

33.10.20.30 Tannlege- og frisørstoler eller lignende stoler samt tilhørende deler 9402.10 p/st
@

S

33.10.20.50 Møbler og deler til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær 
bruk, f.eks. operasjonsbord og lignende (unntatt tannlegestoler og 
lignende)

9402.90 p/st
@

S

33.10.91.00 Installasjon av medisinsk og kirurgisk utstyr — — I

33.10.92.00 Reparasjon og vedlikehold av medisinsk og kirurgisk utstyr — — I

NACE 33.20: Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg

33.20.11.30 Kompasser 9014.10 p/st

@

S

33.20.11.55 Instrumenter og apparater for luftfart eller romnavigering (unntatt 
kompasser)

9014.20 p/st

@

S
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33.20.11.59 Instrumenter og apparater for navigasjon, ikke nevnt ellers 9014.80 p/st
@

S

33.20.12.15 Elektroniske avstandsmålere, teodolitter, tachymetre, 
nivelleringsinstrumenter samt fotogrammetriske, geodetiske 
instrumenter og apparater

9015 [.10.10 +.20.10 
+.30.10 +.40.10]

p/st
@

S

33.20.12.19 Andre avstandsmålere, teodolitter, tachymetre, 
nivelleringsinstrumenter samt fotogrammetriske, geodetiske 
instrumenter og apparater (unntatt elektroniske)

9015 [.10.90 +.20.90 
+.30.90 +.40.90]

p/st
@

S

33.20.12.35 Elektroniske meteorologiske, hydrologiske eller geofysiske 
instrumenter og apparater

9015.80.11 p/st
@

S

33.20.12.39 Andre elektroniske geodetiske, hydrografiske, oseanografiske 
instrumenter og apparater, ikke nevnt ellers

9015.80.19 p/st
@

S

33.20.12.53 Instrumenter og apparater for geodesi, topografi, landmåling eller 
nivellering, hydrografiske instrumenter (unntatt elektroniske)

9015.80.91 p/st
@

S

33.20.12.55 Meteorologiske, hydrologiske eller geofysiske instrumenter og 
apparater (unntatt elektroniske, unntatt kompasser)

9015.80.93 p/st
@

S

33.20.12.57 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for oseanografi 9015.80.99 p/st
@

S

33.20.20.30 Radarapparater 8526.10 p/st
@

S

33.20.20.50 Radionavigasjonsapparater 8526.91 p/st S

33.20.20.70 Radiofjernstyringsapparater 8526.92 p/st
@

S

33.20.31.50 Vekter følsomme for høyst 5 cg, også med lodd 9016.00.10 p/st S S2

33.20.31.80 Deler og tilbehør til vekter følsomme for høyst 5 cg 9016.00.90 — S S2

33.20.32.30 Tegnebord og tegnemaskiner, også automatiske 9017.10 p/st S

33.20.32.53 Tegne- og rissebestikk 9017.20.11 p/st S

33.20.32.55 Risseinstrumenter 9017.20.39 p/st S

33.20.32.59 Andre tegne- og regneinstrumenter 9017.20 (.05 +.19 +.90) p/st
@

S
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33.20.33.10 Mikrometermål og skyvelærer 9017.30.10 p/st S

33.20.33.30 Andre metermål, unntatt lærer uten regulerbare måleinnretninger 9017.30.90 p/st S

33.20.33.55 Målestokker og -bånd samt graderte linjaler 9017.80.10 p/st
@

S

33.20.33.59 Andre måleinstrumenter til bruk i hånden, ikke nevnt ellers 9017.80.90 — S

33.20.41.00 Instrumenter og apparater for måling eller registrering av 
ioniserende stråler

9030.10 p/st
@

S

33.20.42.00 Katodestråleoscilloskoper og -oscillografer 9030.20.10 p/st
@

S

33.20.43.10 Multimetre uten registrerende utstyr 9030.31 p/st
@

S

33.20.43.30 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
elektrisk spenning, strøm, motstand eller effekt, uten registrerende 
utstyr

9030.33.10 p/st
@

S

33.20.43.55 Voltmetre 9030.33.91 p/st
@

S

33.20.43.59 Andre ikke-elektriske instrumenter for måling eller kontroll av 
elektrisk spenning, strøm, motstand eller effekt, uten registrerende 
utstyr (unntatt voltmetre)

9030.33.99 p/st
@

S

33.20.44.00 Instrumenter og apparater spesialkonstruert for telekommunikasjon 9030.40 p/st
@

S

33.20.45.20 Instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
halvlederskiver («wafers») og halvlederkomponenter

9030.82 p/st
@

S

33.20.45.30 Instrumenter og apparater for måling av elektriske størrelser, med 
registrerende utstyr

9030 [.20.30 +.32 +.39 
+.84]

p/st
@

S

33.20.45.55 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
elektriske størrelser, uten registrerende utstyr

9030 [.20.91 +.89.30] p/st
@

S

33.20.45.59 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av elektriske størrelser, uten registrerende utstyr

9030 [.20.99 +.89.90] p/st
@

S

33.20.51.15 Febertermometre til medisinsk eller veterinær bruk, ikke kombinert 
med andre instrumenter

9025.11.20 p/st S

33.20.51.19 Andre termometre og pyrometre, ikke kombinert med andre 
instrumenter, væskefylte, for direkte avlesning

9025.11.80 p/st S
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33.20.51.35 Elektroniske, ikke-væskefylte termometre og pyrometre, ikke 
kombinert med andre instrumenter

9025.19.20 p/st S

33.20.51.39 Termometre og pyrometre, ikke kombinert med andre instrumenter, 
ikke nevnt ellers

9025.19.80 p/st S

33.20.51.50 Barometre, ikke kombinert med andre instrumenter 9025.80.20 p/st S

33.20.51.75 Elektroniske areometre, densimetre og lignende instrumenter 
basert på flyteprinsippet, hygrometre og psykometre

9025.80.40 p/st
@

S

33.20.51.79 Andre ikke-elektroniske areometre, densimetre og lignende 
instrumenter basert på flyteprinsippet, hygrometre og psykometre

9025.80.80 p/st
@

S

33.20.52.35 Elektroniske gjennomstrømningsmålere 9026.10.21 p/st S

33.20.52.39 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
væskers nivå

9026.10.29 p/st S

33.20.52.55 Ikke-elektroniske gjennomstrømningsmålere 9026.10.81 p/st S

33.20.52.59 Ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av væskers nivå

9026.10.89 p/st S

33.20.52.71 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
trykk

9026.20.20 p/st S

33.20.52.74 Ikke-elektroniske spiral- eller metallmanometre (unntatt til sivile 
luftfartøy)

9026.20.40 p/st S

33.20.52.79 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av trykk, unntatt spiral- eller metallmembranmanometre

9026.20.80 p/st S

33.20.52.83 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
variable størrelser i væsker eller gasser, ikke nevnt ellers

9026.80.20 p/st
@

S

33.20.52.89 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av variable størrelser i væsker eller gasser, ikke nevnt 
ellers

9026.80.80 p/st
@

S

33.20.53.13 Elektroniske gass- eller røykanalyseapparater 9027.10.10 p/st S

33.20.53.19 Andre ikke-elektroniske gass eller røykanalyseapparater 9027.10.90 p/st S

33.20.53.20 Kromatografer og elektroforeseinstrumenter 9027.20 p/st
@

S

33.20.53.30 Spektrometre, spektrofotometre og spektrografer som bruker 
optisk utstråling (ultrafiolett, synlig, infrarød)

9027.30 p/st
@

S
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33.20.53.40 Eksponeringsmålere 9027.80.05 p/st
@

S

33.20.53.50 Instrumenter og apparater som bruker optisk utstråling, ikke nevnt 
ellers

9027.50 p/st
@

S

33.20.53.81 Elektroniske pH-metre, rH-metre og andre apparater for måling av 
ledningsevne

9027.80.11 p/st
@

S

33.20.53.83 Andre elektroniske instrumenter og apparater for fysiske eller 
kjemiske analyser, for måling eller kontroll av viskositet m.m., 
ikke nevnt ellers

9027.80 (.13 +.17) p/st
@

S

33.20.53.85 Ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling av 
viskositet, porøsitet eller utvidelse

9027.80.91 p/st
@

S

33.20.53.89 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for fysiske eller 
kjemiske analyser

9027.80 (.93 +.97) p/st
@

S

33.20.61.00 Mikroskoper, unntatt optiske mikroskoper, og diffraksjonsapparater 9012.10 p/st
@

S

33.20.62.10 Elektroniske maskiner og apparater for prøving av hardhet, styrke, 
trykkfasthet, elastisitet m.m. hos metaller

9024.10.10 p/st
@

S

33.20.62.33 Universal- eller strekkprøveapparater for metaller 9024.10.91 p/st
@

S

33.20.62.35 Apparater til hardhetsprøving av metaller 9024.10.93 p/st
@

S

33.20.62.39 Andre ikke-elektroniske apparater for prøving av metaller 9024.10.99 p/st
@

S

33.20.62.55 Andre elektroniske maskiner og apparater for prøving av hardhet, 
styrke, elastisitet m.m. av materialer (unntatt til metaller)

9024.80.10 p/st
@

S

33.20.62.59 Andre ikke-elektroniske maskiner og apparater for prøving av 
hardhet, styrke, elastisitet m.m. av materialer, unntatt til metaller

9024.80.9 p/st
@

S

33.20.63.30 Gassmålere 9028.10 p/st S

33.20.63.50 Væskemålere 9028.20 p/st S

33.20.63.70 Elektrisitetsmålere 9028.30 p/st S

33.20.64.30 Omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, 
kilometertellere, skrittellere og lignende

9029.10 p/st
@

S
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33.20.64.53 Hastighetsmålere for kjøretøyer 9029.20.31 p/st
@

S

33.20.64.55 Tachometre 9029.20.38 p/st
@

S

33.20.64.70 Stroboskoper 9029.20.90 p/st
@

S

33.20.65.10 Avbalanseringsmaskiner for mekaniske deler 9031.10 kg S

33.20.65.20 Prøvingsbenker 9031.20 kg S

33.20.65.30 Profilprojektorer 9031.49.10 p/st S

33.20.65.40 Andre optiske instrumenter og apparater for måling eller kontroll, 
ikke nevnt ellers

9031 [.41 +.49.90] p/st
@

S

33.20.65.50 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
geometriske størrelser

9031.80 (.32 +.34) p/st
@

S

33.20.65.70 Andre elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll, ikke nevnt ellers

9031.80.38 p/st
@

S

33.20.65.83 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av geometriske størrelser

9031.80.91 p/st
@

S

33.20.65.89 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll, ikke nevnt ellers

9031.80.98 p/st
@

S

33.20.70.15 Termostater, elektroniske 9032.10.20 p/st S

33.20.70.19 Termostater, ikke-elektroniske 9032.10.8 p/st S

33.20.70.30 Manostater 9032.20 p/st S

33.20.70.50 Instrumenter eller apparater for automatisk regulering eller 
kontroll, hydrauliske eller pneumatiske

9032.81 p/st
@

S

33.20.70.90 Instrumenter eller apparater for automatisk regulering eller 
kontroll, ikke nevnt ellers

9032.89 p/st
@

S

33.20.81.10 Deler og tilbehør til kompasser, andre navigasjonsinstrumenter og 
-apparater

9014.90 — S S2

33.20.81.20 Deler og tilbehør til geodetiske, hydrografiske, oseanografiske, 
hydrologiske, meteorologiske eller geofysiske instrumenter og 
apparater, unntatt navigasjonsinstrumenter

9015.90 — S S2
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33.20.81.30 Deler og tilbehør til tegne- og regneinstrumenter, instrumenter for 
lengdemåling til bruk i hånden (f.eks. målestokker og -bånd)

9017.90 — S S2

33.20.81.41 Deler og tilbehør til maskiner og apparater for prøving av hardhet, 
styrke, trykkfasthet, elastisitet og lignende

9024.90 — S S2

33.20.81.43 Deler og tilbehør til flytevekter, termometre, pyrometre, barometre, 
hygrometre og psykometre

9025.90 — S S2

33.20.81.45 Deler og tilbehør til instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av gjennomstrømming, nivå, trykk eller andre variable 
forhold ved væsker eller gasser

9026.90 — S S2

33.20.81.47 Mikrotomer, deler og tilbehør til instrumenter og apparater for 
fysiske eller kjemiske analyser

9027.90 — S S2

33.20.81.50 Deler og tilbehør til instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av elektriske mengder eller av kosmiske eller andre 
ioniserende stråler

9030.90 — S S2

33.20.81.70 Deler og tilbehør til instrumenter, apparater og maskiner for måling 
og kontroll ikke nevnt ellers

9031.90 — S S2

33.20.81.90 Deler og tilbehør ikke nevnt ellers til maskiner, instrumenter eller 
apparater til optisk, fotografisk, medisinsk bruk samt til måle- og 
kontroll- eller presisjonsinstrumenter

9033 — S

33.20.82.00 Deler og tilbehør til mikroskoper og diffraksjonsapparater, unntatt 
optiske

9012.90 — S S2

33.20.83.33 Deler og tilbehør til elektrisitetsmålere 9028.90.10 — S S2

33.20.83.35 Deler og tilbehør til gass- og væskemålere 9028.90.90 — S S2

33.20.83.50 Deler og tilbehør under tolltariffkode 9029 9029.90 — S S2

33.20.84.00 Deler og tilbehør til instrumenter og apparater for automatisk 
regulering eller kontroll

9032.90 — S S2

33.20.91.00 Installasjon av instrumenter og apparater for måling, kontroll, 
prøving, navigering og andre formål

— — I

33.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av instrumenter og apparater for måling, 
kontroll, prøving, navigering og lignende

— — I

NACE 33.30: Produksjon av industrielle prosesstyringsanlegg

33.30.10.00 Utforming og montering av industrielle prosesstyringsanlegg og 
automatiserte produksjonsanlegg

— — I

NACE 33.40: Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr

33.40.11.30 Kontaktlinser 9001.30 p/st S

33.40.11.53 Brillelinser, ikke-korrigerende 9001 [.40.20 +.50.20] p/st S
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33.40.11.55 Brillelinser, korrigerende, med begge sider ferdig bearbeidet, 
enkeltfokale

9001 [.40.41 +.50.41] p/st S

33.40.11.59 Andre brillelinser, korrigerende, med begge sider ferdig bearbeidet 9001 [.40.49 +.50.49] p/st S

33.40.11.70 Brillelinser, korrigerende, ikke nevnt ellers 9001 [.40.80 +.50.80] p/st S

33.40.12.50 Solbriller 9004.10 p/st S

33.40.12.90 Briller, beskyttelsesbriller og lignende, ikke nevnt ellers, 
korrigerende, beskyttende og andre

9004.90 kg S

33.40.13.50 Innfatninger for briller, beskyttelsesbriller og lignende, av plast 9003.11 p/st S

33.40.13.90 Innfatninger for briller, beskyttelsesbriller og lignende av andre 
materialer enn plast

9003.19 p/st S

33.40.14.00 Deler til innfatninger for briller, beskyttelsesbriller og lignende 9003.90 — S S2

33.40.21.15 Billedlederkabler av optiske fibrer 9001.10.10 kg S

33.40.21.19 Andre optiske fibrer, optiske fiberbunter og optiske fiberkabler 9001.10.90 kg S

33.40.21.30 Ark og plater av polariserende materiale 9001.20 kg S

33.40.21.53 Uinnfattede prismer, speil og andre optiske elementer, av ethvert 
materiale, ikke nevnt ellers

9001.90 kg S

33.40.21.55 Innfattede linser, prismer, speil og andre optiske elementer, av 
ethvert materiale, unntatt objektivlinser og filtre

9002.90 p/st
@

S

33.40.21.70 Innfattede objektivlinser av ethvert materiale (unntatt for 
kameraer, projektorer eller fotografiske forstørrelses- eller 
forminskelsesapparater)

9002.19 p/st S

33.40.21.90 Innfattede filtre, av ethvert materiale 9002.20 p/st S

33.40.22.30 Binokulære kikkerter 9005.10 p/st S

33.40.22.50 Kikkerter, monokulære, og andre optiske teleskoper og andre 
astronomiske instrumenter, unntatt for radioastronomi

9005.80 p/st
@

S

33.40.22.73 Stereoskopiske mikroskoper 9011.10 p/st S

33.40.22.75 Mikroskoper for fotomikrografi, kinefotomikrografi eller 
mikroprojeksjon (unntatt stereoskopiske)

9011.20 p/st S
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33.40.22.79 Optiske mikroskoper, ikke nevnt ellers 9011.80 p/st S

33.40.23.10 Kikkertsikter til våpen, periskoper, teleskoper konstruert som deler 
til maskiner

9013.10 p/st
@

S

33.40.23.30 Lasere, unntatt laserdioder 9013.20 p/st
@

S

33.40.23.55 Optiske apparater og instrumenter ikke nevnt ellers, flytende 
krystall-skjermer (LCD)

9013.80 (.20 +.30) p/st
@

S

33.40.23.59 Andre optiske apparater og instrumenter, ikke nevnt ellers 9013.80.90 — S

33.40.24.10 Deler og tilbehør herunder stativer, til kikkerter, optiske teleskoper 
og andre astronomiske instrumenter, unntatt for radioastronomi

9005.90 — S S2

33.40.24.30 Deler og tilbehør til optiske mikroskoper 9011.90 — S S2

33.40.24.50 Deler og tilbehør til lasere, kikkerter, periskoper, teleskoper, 
flytende krystall-skjermer og lignende optiske apparater

9013.90 — S S2

33.40.31.00 Objektivlinser for kameraer, projektorer eller fotografiske 
forstørrelses- eller forminskelsesapparater

9002.11 p/st S

33.40.32.30 Fotoapparater til bruk ved framstilling av trykkplater eller 
trykksylindere

9006.10 p/st S

33.40.32.70 Fotoapparater for bruk under vann, til kartlegging fra luften, 
til medisinsk eller kirurgisk undersøkelse av indre organer og 
sammenligningsapparater til rettsmedisinsk eller kriminalteknisk 
bruk

9006.30 p/st S

33.40.33.10 Fotoapparater for øyeblikksfilm (instant print) 9006.40 p/st S

33.40.33.35 Enøyde speilreflekskameraer (SLR), for rullefilm med bredde 
høyst 35 mm

9006.51 p/st S

33.40.33.39 Andre fotoapparater (unntatt SLR), for rullefilm med bredde under 
35 mm

9006.52 p/st S

33.40.33.50 Andre fotoapparater (unntatt SLR), for rullefilm med bredde 35 
mm

9006.53 p/st S

33.40.33.90 Fotografiapparater ikke nevnt ellers (unntatt stillbildevideokameraer) 9006.59 p/st S

33.40.34.30 Filmopptakere for film med bredde under 16 mm eller med dobbel 
8 mm film

9007.11 p/st S
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33.40.34.50 Filmopptakere, ikke nevnt ellers 9007.19 p/st S

33.40.35.30 Kinematografiske projektorer 9007.20 p/st S

33.40.35.50 Lysbildeapparater 9008.10 p/st S

33.40.35.90 Andre stillbildeprojektorer, ikke nevnt ellers 9008.30 p/st S

33.40.36.15 Elektroniske lynlysapparater til fotografisk bruk 9006.61 p/st S

33.40.36.19 Lynlysapparater og lynlyspærer til fotografisk bruk, ikke nevnt 
ellers

9006.69 p/st S

33.40.36.30 Fotografiske forstørrelses- og forminskelsesapparater 9008.40 p/st S

33.40.36.50 Apparater og utstyr for automatisk framkalling og/eller eksponering 
av fotografisk film på ruller av fotografisk papir

9010.10 p/st
@

S

33.40.36.70 Andre apparater og utstyr for fotografiske og kinematografiske 
laboratorier, ikke nevnt ellers, betraktningskasser for film

9010.50 p/st
@

S

33.40.36.90 Projeksjonsskjermer 9010.60 p/st
@

S

33.40.37.00 Leseapparater, også med kopieringsutstyr, for mikrofilm, 
mikrofiche eller andre mikroinformasjonsbærere

9008.20 p/st S

33.40.38.13 Deler og tilbehør til fotoapparater 9006.91 — S S2

33.40.38.15 Deler og tilbehør til lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk 
bruk

9006.99 — S S2

33.40.38.33 Deler og tilbehør til filmopptakere 9007.91 — S S2

33.40.38.35 Deler og tilbehør til filmframvisere 9007.92 — S S2

33.40.38.50 Deler og tilbehør til stillbildeprojektorer, fotografiske forstørrelses- 
og forminskelsesapparater

9008.90 — S S2

33.40.38.70 Deler og tilbehør til apparater og utstyr under tolltariffkode 9010 9010.90 — S S2

33.40.92.00 Reparasjon og vedlikehold av profesjonelle fotografiske, 
kinematografiske og optiske instrumenter

— — I
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NACE 33.50: Produksjon av klokker og ur

33.50.11.13 Armbåndsur, batteridrevet, også med stoppeurfunksjon, med 
utelukkende mekanisk tidsviser, kasse av edelt metall eller plettert 
med edelt metall

9101.11 p/st S

33.50.11.19 Armbåndsur, batteridrevet, også med stoppeurfunksjon, av edelt 
metall eller plettert med edelt metall (unntatt med utelukkende 
mekanisk tidsviser)

9101.19 p/st S

33.50.11.30 Andre armbåndsur, også med stoppeurfunksjon, av edelt metall 9101 [.2 +.99] p/st S

33.50.11.50 Lommeur og andre ur, batteridrevne, med kasse av edelt metall 
eller plettert med edelt metall (unntatt armbåndsur)

9101.91 p/st S

33.50.12.13 Armbåndsur, batteridrevne, også med stoppeurfunksjon, med 
utelukkende mekanisk tidsanviser, kasse av uedelt metall

9102.11 p/st S

33.50.12.15 Armbåndsur, batteridrevne, også med stoppeurfunksjon, med 
utelukkende opto-elektronisk tidsanviser, kasse av uedelt metall

9102.12 p/st S

33.50.12.17 Armbåndsur, batteridrevne, også med stoppeurfunksjon, kasse av 
uedelt metall, ikke nevnt ellers

9102.19 p/st S

33.50.12.30 Andre armbåndsur, også med stoppeurfunksjon 9102 [.2 +.99] p/st S

33.50.12.50 Lommeur og andre ur, batteridrevne, med kasse av annet materiale 
enn edelt metall eller doublé, ikke nevnt ellers

9102.91 p/st S

33.50.13.00 Ur til instrumentbord og lignende ur, for kjøretøyer, luftfartøyer, 
romfartøyer eller båter

9104 p/st S

33.50.14.13 Batteridrevne ur med lommeurverk, ikke nevnt ellers 9103.10 p/st S

33.50.14.19 Ur med lommeurverk, unntatt batteridrevne, ikke nevnt ellers 9103.90 p/st S

33.50.14.33 Vekkerur, elektronisk drevne 9105.11 p/st S

33.50.14.39 Vekkerur, unntatt elektronisk drevne 9105.19 p/st S

33.50.14.43 Veggur, elektronisk drevne 9105.21 p/st S
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33.50.14.50 Veggur, unntatt elektronisk drevne og gjøkur 9105.29 p/st S

33.50.14.60 Urverk, batteri- eller akkumulatordrevne eller tilkoblet lysnettet 9105.91 p/st S

33.50.14.75 Bordur, kaminur, unntatt elektronisk drevne 9105.99.10 p/st S

33.50.14.79 Andre ur, ikke nevnt ellers, unntatt elektronisk drevne 9105.99.90 p/st S

33.50.21.33 Komplette og sammensatte lommeurverk, batteri- eller 
akkumulatordrevne, med utelukkende mekanisk tidsanviser eller 
hvor mekanisk tidsanviser kan innebygges

9108.11 p/st S

33.50.21.35 Lommeurverk, elektronisk drevne, med utelukkende opto-
elektronisk tidsanviser

9108.12 p/st S

33.50.21.37 Apparater til tidspunktsregistrering, elektronisk drevne, med ur 
eller urverk

9108.19 p/st S

33.50.21.50 Komplette eller sammensatte lommeurverk, også urverk med 
automatisk opptrekk (unntatt batteri- eller akkumulatordrevne)

9108 [.20 +.90] p/st S

33.50.22.35 Urverk, elektronisk drevne, til vekkerur 9109.11 p/st S

33.50.22.39 Urverk, elektronisk drevne, ikke nevnt ellers 9109.19 p/st S

33.50.22.90 Komplette og sammensatte urverk, ikke nevnt ellers 9109.90 p/st S

33.50.23.30 Komplette lommeurverk, usammensatte eller delvis sammensatte, 
med balansehjul og spiralfjær

9110.11.10 p/st S

33.50.23.50 Komplette lommeurverk, usammensatte eller delvis sammensatte 
(unntatt med balansehjul og spiralfjær)

9110.11.90 p/st S

33.50.23.70 Ukomplette lommeurverk, sammensatte 9110.12 kg S

33.50.24.00 Råurverk til lommeur 9110.19 p/st

@

S

33.50.25.00 Komplette urverk, usammensatte eller delvis sammensatte, 
ukomplette urverk, sammensatte, råurverk, unntatt lommeurverk

9110.90 kg S

33.50.26.13 Urkasser av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall, til 
armbåndsur, lommeur og lignende

9111.10 p/st S
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33.50.26.15 Urkasser av uedelt metall, også forgylt eller forsølvet, til 
armbåndsur, lommeur og lignende

9111.20 p/st S

33.50.26.19 Urkasser til armbåndsur, lommeur og lignende, ikke nevnt ellers 9111.80 p/st S

33.50.26.30 Deler til urkasser til armbåndsur, lommeur og lignende 9111.90 — S

33.50.26.54 Urkasser og lignende kasser, unntatt til armbåndsur, lommeur og 
lignende

9112.20 p/st S

33.50.26.57 Deler til urkasser og lignende kasser, unntatt til armbåndsur, 
lommeur og lignende

9112.90 — S

33.50.27.00 Urarmbånd og tilhørende deler, av metall 9113 [.10 +.20] — S

33.50.28.10 Fjærer til ur (herunder spiralfjærer) 9114.10 kg S

33.50.28.30 Steiner til urverk 9114.20 kg S

33.50.28.50 Urskiver 9114.30 p/st

@

S

33.50.28.70 Bunnplater, klober og andre urdeler, ikke nevnt ellers 9114 [.40 +.90] — S

33.50.29.10 Tidsstemplingsur, tidskontrollur 9106.10 p/st S

33.50.29.30 Parkometre og annet (unntatt tidsmålere, stoppeklokker og 
lignende)

9106.90.80 p/st S

33.50.29.50 Tidsmålere, stoppeklokker og lignende (unntatt kronometre, 
kronografer og armbåndsur med stoppeurfunksjon)

9106.90.10 p/st S

33.50.29.70 Tidsbrytere, med urverk eller lommeurverk eller med synkronmotor 
(herunder bryterur for oppretting og bryting av strømkretsen til 
elektriske apparater)

9107 p/st S

33.50.91.00 Installasjon av tidsmålingsinstrumenter til industriell bruk — — I

33.50.92.00 Reparasjon og vedlikehold av tidsmålingsinstrumenter og 
-apparater til industriell bruk

— — I

NACE 34.10: Produksjon av motorvogner

34.10.11.30 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning, for 
kjøretøyer, med sylindervolum på høyst 250 cm³

8407 [.31 +.32] p/st S

34.10.11.50 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning, for 
kjøretøyer, med sylindervolum over 250 cm³ men høyst 1 000 cm³

8407.33 p/st S
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34.10.12.00 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning, for 
kjøretøyer, med sylindervolum over 1 000 cm³

8407.34 p/st S

34.10.13.00 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med kompresjonstenning 
for framdrift av kjøretøyer (diesel eller semidiesel) (unntatt for 
jernbane- og sporvogner)

8408.20 p/st S

34.10.21.33 Motorvogner med bensinmotor høyst 1000 cm3 (unntatt kjøretøyer 
for transport av minst 10 personer, for ferdsel på snø, for golfbaner 
og lignende)

8703.21.10 p/st S

34.10.21.36 Andre motorvogner (herunder campingbiler) med motor med 
gnisttenning, med sylindervolum over 1 000 cm3 men høyst 1 500 
cm3

8703.22.10 p/st S

34.10.22.30 Motorvogner med bensinmotor over 1 500 cm3, herunder 
campingbiler med sylindervolum over 3 000 cm3 (unntatt 
kjøretøyer for transport av minst 10 personer, for ferdsel på snø, for 
golfbaner og lignende)

8703 [.23.19 +.24.10] p/st S

34.10.22.50 Campingbiler med stempeldrevet forbrenningsmotor med 
gnisttenning, med sylindervolum over 1 500 cm3 men høyst 3 000 
cm3

8703.23.11 p/st S

34.10.23.10 Motorvogner med diesel- eller semidieselmotor høyst 1500 cm3 
(unntatt kjøretøyer for transport av minst 10 personer, for ferdsel 
på snø, for golfbaner og lignende)

8703.31.10 p/st S

34.10.23.30 Motorvogner med diesel- eller semidieselmotor over 1 500 
cm3 men høyst 2 500 cm3 (unntatt kjøretøyer for transport av 
minst 10 personer, campingbiler, kjøretøyer for ferdsel på snø, for 
golfbaner og lignende)

8703.32.19 p/st S

34.10.23.40 Motorvogner med diesel- eller semidieselmotor over 2 500 cm3 
(unntatt kjøretøyer for transport av minst 10 personer, campingbiler, 
kjøretøyer for ferdsel på snø, for golfbaner og lignende)

8703.33.19 p/st S

34.10.23.53 Campingbiler med stempeldrevet forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel eller semidiesel) med sylindervolum 
over 1 500 cm3 men høyst 2 500 cm3

8703.32.11 p/st S

34.10.23.55 Campingbiler med stempeldrevet forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel eller semidiesel) med sylindervolum 
over 2 500 cm3

8703.33.11 p/st S

34.10.24.30 Kjøretøyer med elektrisk motor, for transport av personer (unntatt 
for transport av minst 10 personer, for ferdsel på snø, for golfbaner 
og lignende)

8703.90.10 p/st S

34.10.24.90 Andre kjøretøyer for persontransport (unntatt kjøretøyer med 
elektrisk motor for transport av minst 10 personer, for ferdsel på 
snø, for golfbaner og lignende)

8703.90.90 p/st S

34.10.30.33 Kjøretøyer for transport av minst 10 personer, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel eller 
semidiesel) med sylindervolum høyst 2 500 cm3

8702.10.91 p/st S

34.10.30.35 Busser for transport av minst 10 personer, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel eller 
semidiesel) med sylindervolum over 2 500 cm3

8702.10.11 p/st S
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34.10.30.53 Busser for transport av minst 10 personer, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med gnisttenning (diesel eller semidiesel) med 
sylindervolum høyst 2 800 cm3

8702.90.31 p/st S

34.10.30.55 Busser for transport av minst 10 personer, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med gnisttenning (diesel eller semidiesel) med 
sylindervolum over 2 800 cm3

8702.90.11 p/st S

34.10.30.59 Busser for transport av minst 10 personer (unntatt kjøretøyer 
med stempeldrevet forbrenningsmotor med kompresjons- eller 
gnisttenning)

8702.90.90 p/st S

34.10.41.10 Motorvogner for godstransport (diesel eller semidiesel), med 
totalvekt høyst 5 tonn (unntatt konstruert for bruk utenfor veinettet)

8704.21 (.10 +.31 +.91) p/st S

34.10.41.30 Motorvogner for godstransport (diesel eller semidiesel), med 
totalvekt over 5 tonn men høyst 20 tonn (herunder varebiler), 
unntatt dumpere konstruert for bruk utenfor veinettet

8704.22 (.10 +.91) p/st S

34.10.41.40 Motorvogner for godstransport, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel eller 
semidiesel), med totalvekt over 20 tonn (unntatt dumpere konstruert 
for bruk utenfor veinettet)

8704.23 (.10 +.91) p/st S

34.10.42.30 Motorvogner for godstransport, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med gnisttenning (diesel eller semidiesel), med 
totalvekt høyst 5 tonn (unntatt dumpere konstruert for bruk utenfor 
veinettet)

8704.31 (.10 +.31 +.91) p/st S

34.10.42.50 Motorvogner for godstransport, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med gnisttenning (diesel eller semidiesel), med 
totalvekt over 5 tonn (unntatt dumpere konstruert for bruk utenfor 
veinettet)

8704.32 (.10 +.91) p/st S

34.10.42.90 Motorvogner for godstransport (unntatt motorvogner med 
stempeldrevet forbrenningsmotor med kompresjons- eller 
gnisttenning samt dumpere konstruert for bruk utenfor veinettet)

8704.90 p/st S

34.10.44.00 Trekkvogner til semitrailere 8701.20.10 p/st S

34.10.45.00 Understell med motor, for traktorer, biler og andre motorvogner 
som hovedsakelig er beregnet på persontransport og godstransport 
samt spesialkjøretøyer, herunder racerbiler

8706 p/st S

34.10.51.00 Dumpere konstruert for bruk utenfor veinettet 8704.10 p/st S

34.10.52.00 Kranbiler 8705.10 p/st S

34.10.53.00 Kjøretøyer spesielt konstruert for å kjøre på snø, kjøretøyer for 
golfbaner og lignende kjøretøyer

8703.10 p/st S

34.10.54.10 Mobile boretårn 8705.20 p/st S

34.10.54.30 Brannbiler 8705.30 p/st S

34.10.54.50 Betongblandebiler 8705.40 p/st S

34.10.54.90 Motorvogner for spesielle formål, ikke nevnt ellers (f.eks. 
verkstedbiler osv.)

8705.90 p/st S
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NACE 34.20: Produksjon av karosserier og tilhengere

34.20.10.30 Karosserier til personbiler og andre motorvogner som hovedsakelig 
er konstruert for persontransport, herunder kjøretøyer for golfbaner 
og lignende kjøretøyer (unntatt kjøretøyer for transport av minst 
10 personer)

8707.10 p/st S

34.20.10.50 Karosserier til lastebiler, varebiler, busser, rutebiler, traktorer, 
dumpere og spesialkjøretøyer, herunder fullt eller delvis utstyrte 
karosserier, kjøretøyer for transport av minst 10 personer)

8707.90 p/st S

34.20.21.00 Beholdere (containere) spesielt bestemt og utstyrt for transport 
med ett eller flere slags transportmidler (herunder beholdere for 
transport av væsker)

8609 p/st S S2

34.20.22.30 Sammenleggbare tilhengere av husvogntypen til boformål eller 
camping

8716.10.10 p/st S

34.20.22.93 Tilhengere og semitrailere av husvogntypen til boformål eller 
camping, vekt høyst 750 kg (unntatt sammenleggbare tilhengere)

8716.10.91 p/st S

34.20.22.95 Tilhengere og semitrailere av husvogntypen til boformål 
eller camping, vekt over 750 kg men høyst 3 500 kg (unntatt 
sammenleggbare tilhengere)

8716.10 (.94 +.96) p/st S

34.20.22.97 Tilhengere og semitrailere av husvogntypen til boformål eller 
camping, vekt over 3 500 kg

8716.10.99 p/st S

34.20.23.00 Andre tilhengere og semitrailere for transport av gods 8716 [.31 +.39(.10 +.30 
+.5) +.40]

p/st

@

S

34.20.30.30 Understell til trailere, semitrailere, og andre kjøretøyer uten 
mekanisk drivinnretning

8716.90.10 p/st

@

S S2

34.20.30.50 Karosserier til trailere, semitrailere og andre kjøretøyer uten 
mekanisk drivinnretning

8716.90.30 p/st

@

S S2

34.20.30.70 Aksler til trailere, semitrailere og andre kjøretøyer uten mekanisk 
drivinnretning

8716.90.50 p/st

@

S S2

34.20.30.90 Deler til trailere, semitrailere og andre kjøretøyer uten mekanisk 
drivinnretning (unntatt understell, karosserier og aksler)

8716.90.90 — S S2

NACE 34.30: Produksjon av deler og utstyr til motorvogner og motorer

34.30.11.00 Deler til stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning 
(unntatt deler til flymotorer)

8409.91 — S S2

34.30.12.00 Deler til stempeldrevne forbrenningsmotorer med 
kompresjonstenning

8409.99 — S S2

34.30.20.10 Støtfangere og tilhørende deler (herunder støtfangere av plast) 8708.10 kg S S2

34.30.20.20 Bremser og servobremser og deler dertil (unntatt monterte 
bremsebelegg)

8708.30 kg S S2
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34.30.20.33 Girkasser og tilhørende deler 8708.40 p/st

@

S S2

34.30.20.36 Drivaksler med differensial, bæreaksler og tilhørende deler 8708.50 kg S S2

34.30.20.40 Hjul samt tilhørende deler og tilbehør 8708.70 kg S S2

34.30.20.50 Hjuloppheng og tilhørende deler (herunder støtdempere) 8708.80 p/st

@

S S2

34.30.20.61 Radiatorer til motorvogner, tilhørende deler 8708.91 p/st

@

S S2

34.30.20.63 Eksospotter og lyddempere, tilhørende deler 8708.92 kg S S2

34.30.20.65 Clutcher og tilhørende deler 8708.93 kg S S2

34.30.20.67 Ratt, rattstammer og snekkehus, tilhørende deler 8708.94 kg S S2

34.30.20.80 Kollisjonsputer med oppblåsingssystem, tilhørende deler 8708.95 p/st S S2

34.30.20.90 Andre deler og annet tilbehør ikke nevnt ellers, til kjøretøyer under 
tolltariffkode 8701 til 8705, tilhørende deler

8708.99 — S S2

34.30.30.30 Sikkerhetsbelter 8708.21 p/st S S2

34.30.30.90 Deler og tilbehør til karosserier (herunder førerhus) ikke nevnt 
ellers

8708.29 — S S2

NACE 35.11: Bygging og reparasjon av skip

35.11.21.30 Passasjerskip, cruiseskip og ferger, havgående 8901.10.10 GT S R

35.11.21.90 Passasjerskip, cruiseskip og lignende fartøyer hovedsakelig 
konstruert for transport av personer, ikke havgående

8901.10.90 p/st S R

35.11.22.30 Tankere til transport av råolje samt andre tankere, havgående 8901.20.10 GT S R

35.11.22.90 Tankskip, ikke havgående 8901.20.90 ct/l S R
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35.11.23.30 Kjøleskip, havgående (unntatt tankskip) 8901.30.10 GT S R

35.11.23.90 Kjøleskip, havgående (unntatt tankskip) 8901.30.90 ct/l S R

35.11.24.70 Bulkskip, lasteskip, kombinerte skip, containerskip, ro-ro-
skip, bilferjer, gasstankere og andre fartøyer til både person- og 
godstransport, havgående

8901.90.10 GT S R

35.11.24.80 Ikke havgående fartøyer for transport av gods og/eller personer, 
unntatt kjøleskip, ferger, cruiseskip, passasjerskip og lignende, 
ikke maskindrevne

8901.90.91 ct/l S R

35.11.24.90 Ikke havgående fartøyer for transport av gods og/eller personer, 
unntatt kjøleskip, ferger, cruiseskip, passasjerskip og lignende, 
maskindrevne

8901.90.99 ct/l S R

35.11.31.30 Ikke havgående fiskefartøyer, fabrikkskip og andre fartøyer for 
bearbeiding eller konservering av fiskevarer

8902.00.1 GT
@

S R

35.11.31.90 Ikke havgående fiskefartøyer, fabrikkskip og andre fartøyer for 
bearbeiding eller konservering av fiskevarer

8902.00.90 GT
@

S R

35.11.32.30 Slepefartøyer 8904.00.10 p/st
@

S R

35.11.32.50 Skyvefartøyer, havgående 8904.00.91 p/st
@

S R

35.11.32.90 Skyvefartøyer, ikke havgående 8904.00.99 p/st
@

S R

35.11.33.30 Mudringsfartøyer, havgående 8905.10.10 p/st S R

35.11.33.50 Flytekraner, flytedokker og andre fartøyer som har en annen 
hovedfunksjon enn selve forflytningen (unntatt mudringsfartøyer, 
flytende eller nedsenkbare bore- eller produksjonsplattformer, 
fiskefartøyer og krigsskip), havgående

8905.90.10 p/st S R

35.11.33.70 Mudringsfartøyer og andre fartøyer som har en annen 
hovedfunksjon enn selve forflytningen (unntatt flytende eller 
nedsenkbare bore- eller produksjonsplattformer, fiskefartøyer og 
krigsskip), ikke havgående

8905 [.10.90 +.90.90] p/st S R

35.11.33.93 Andre fartøyer (herunder livbåter), unntatt robåter, havgående 8906.90.10 p/st S R

35.11.33.95 Andre fartøyer (herunder livbåter), unntatt robåter, havgående 8906.90.9 p/st S R

35.11.40.00 Flytende eller nedsenkbare bore- eller produksjonsplattformer 8905.20 p/st S R

35.11.50.00 Flytende materiell (f.eks. flåter, flytetanker, kofferdammer, 
flytebrygger, -bøyer, -merker og -staker)

8907 p/st
@

S R

35.11.91.00 Reparasjon av skip, båter og flytende materiell (unntatt seilbåter, 
andre båter for fritid og sport, robåter og kanoer)

— — I
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35.11.92.00 Ombygging av skip, båter og flytende materiell (unntatt seilbåter, 
andre båter for fritid eller sport, robåter og kanoer)

— — I

35.11.93.50 Utrusting av skip og flytende plattformer og annet flytende materiell — — I

NACE 35.12: Bygging og reparasjon av fritidsbåter

35.12.11.30 Seilbåter for fritid eller sport, havgående 8903.91.10 p/st S

35.12.11.51 Seilbåter for fritid eller sport, ikke havgående, med lengde høyst 
7,5 m

8903.91.92 p/st S

35.12.11.57 Seilbåter for fritid eller sport, ikke havgående, med vekt over 100 
kg og lengde over 7,5 m

8903.91.99 p/st S

35.12.12.34 Oppblåsbare båter for fritid eller sport, med vekt høyst 100 kg 8903.10.10 p/st S

35.12.12.37 Oppblåsbare båter for fritid eller sport, med vekt over 100 kg 8903.10.90 p/st S

35.12.13.30 Motorbåter for fritid eller sport (unntatt båter med utenbordsmotor), 
havgående

8903.92.10 p/st S

35.12.13.55 Motorbåter for fritid eller sport (unntatt båter med utenbordsmotor), 
ikke havgående, med lengde høyst 7,5 m

8903.92.91 p/st S

35.12.13.57 Motorbåter for fritid eller sport (unntatt båter med utenbordsmotor), 
ikke havgående, med lengde over 7,5 m

8903.92.99 p/st S

35.12.13.93 Andre båter (herunder båter med utenbordsmotor, robåter og 
kanoer) med vekt høyst 100 kg

8903.99.10 p/st S

35.12.13.95 Andre båter (herunder båter med utenbordsmotor, robåter og 
kanoer) med vekt over 100 kg og lengde høyst 7,5 m

8903.99.91 p/st S

35.12.13.97 Andre båter (herunder båter med utenbordsmotor, robåter og 
kanoer) med vekt over 100 kg og lengde over 7,5 m

8903.99.99 p/st S

35.12.90.00 Vedlikehold, reparasjon, ombygging og utrusting av båter for fritid 
eller sport

— — I

NACE 35.20: Produksjon og reparasjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei

35.20.11.00 Lokomotiver drevet med kraft fra en ytre elektrisk kraftkilde 8601.10 p/st S

35.20.12.00 Dieselelektriske lokomotiver 8602.10 p/st

@

S

35.20.13.30 Lokomotiver drevet med kraft fra elektriske akkumulatorer 8601.20 p/st S
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35.20.13.90 Lokomotiver, herunder tendere (unntatt ikke-elektriske eller 
dieselelektriske lokomotiver)

8602.90 p/st

@

S

35.20.20.30 Jernbane- og sporvogner med egen framdriftsmotor drevet med 
kraft fra en ytre, elektrisk kraftkilde (unntatt verkstedsvogner og 
lignende)

8603.10 p/st S

35.20.20.90 Jernbane- og sporvogner med egen framdriftsmotor, diesel (unntatt 
verkstedsvogner og lignende)

8603.90 p/st S

35.20.31.00 Vogner for ettersyn, vedlikehold av jernbaner eller sporveier, med 
eller uten egen framdriftsmotor

8604 p/st S

35.20.32.00 Passasjer-, bagasje-, post- og andre spesialvogner, med egen 
framdriftsmotor

8605 p/st S

35.20.33.30 Tank-, kjøle- og isolerte vogner, tildekkede og lukkede vogner, 
uten egen framdriftsmotor

8606 [.10 +.91] p/st S

35.20.33.50 Godsvogner til jernbane eller sporvei, åpne vogner og spesialvogner 8606 [.30 +.92 +.99] p/st S

35.20.40.30 Deler til lokomotiver og annet rullende jernbane- eller 
sporveismateriell

8607 — S S2

35.20.40.55 Stasjonært materiell, herunder signal-, sikkerhets- eller 
trafikkreguleringsutstyr for jernbaner og sporveier

8608.00.10 kg S S2

35.20.40.58 Deler til stasjonært materiell, herunder signal-, sikkerhets- eller 
trafikkreguleringsutstyr for jernbaner og sporveier

8608.00.90 — S S2

35.20.40.59 Stasjonært materiell, herunder signal-, sikkerhets- eller 
trafikkreguleringsutstyr til veier, havneanlegg, flyplasser og 
lignende

8608.00.30 kg S S2

35.20.91.00 Ombygging av jernbane- og sporveislokomotiver og vogner, 
herunder signal-, sikkerhets- eller trafikkreguleringsutstyr

— — I

35.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av jernbane- og sporveislokomotiver og 
vogner

— — I

NACE 35.30: Produksjon og reparasjon av luftfartøyer og romfartøyer

35.30.11.00 Flymotorer med gnisttenning og med fram- og tilbakegående eller 
roterende stempel, til sivil bruk

8407.10 p/st S

35.30.12.10 Turbojetmotorer med en skyvekraft på høyst 25 kN, til sivil bruk 8411.11 p/st S

35.30.12.30 Turbojetmotorer med en skyvekraft på over 25 kN, til sivil bruk 8411.12 p/st S

35.30.12.50 Turbopropmotorer med en kraft på høyst 1100 kW, til sivil bruk 8411.21 p/st S

35.30.12.70 Turbopropmotorer med en kraft på over 1100 kW, til sivil bruk 8411.22 p/st S

35.30.13.00 Reaksjonsmotorer (unntatt turbojetmotorer), til sivil bruk 8412.10 p/st S



Nr. 16/510 15.3.2012EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

35.30.14.30 Utskytingsutstyr, samt deler, for luftfartøyer, innbremsingsutstyr, 
samt deler, for fly til bruk ombord i hangarskip, til sivil bruk

8805.10 kg S

35.30.14.50 Stasjonære flytreningsmaskiner og tilhørende deler, til sivil bruk 8805.2 kg S

35.30.15.00 Deler til stempeldrevne forbrenningsmotorer til luftfartøyer, til 
bruk i sivile luftfartøyer

8409.10 — S S2

35.30.16.00 Deler til turbojet- og turbopropmotorer, til bruk i sivile luftfartøyer 8411.91 — S

35.30.22.50 Ballonger, styrbare luftskip og andre luftfartøyer uten motor, til 
sivil bruk

8801 p/st S

35.30.31.30 Helikoptre med tomvekt høyst 2 000 kg, til sivil bruk 8802.11 p/st S

35.30.31.50 Helikoptre med tomvekt over 2 000 kg, til sivil bruk 8802.12 p/st S

35.30.32.00 Fly og andre luftfartøyer med tomvekt høyst 2 000 kg, til sivil bruk 8802.20 p/st S

35.30.33.00 Fly og andre luftfartøyer med tomvekt over 2 000 kg men høyst 
≤ 15 000 kg, til sivil bruk

8802.30 p/st S

35.30.34.00 Fly og andre luftfartøyer med tomvekt over 15 000 kg, til sivil bruk 8802.40 p/st S

35.30.40.00 Romfartøyer, herunder satellitter, og bæreraketter for romfartøyer, 
til sivil bruk

8802.60 kg S

35.30.50.30 Propeller og rotorer samt tilhørende deler, til luft- og romfartøyer, 
til sivil bruk

8803.10 kg S S2

35.30.50.50 Understell og tilhørende deler, til luft- og romfartøyer, til sivil bruk 8803.20 kg S S2

35.30.50.90 Deler til alle typer luftfartøyer, unntatt propeller, rotorer og 
understell, til sivil bruk

8803 [.30 +.90] — S S2

35.30.91.00 Reparasjon og vedlikehold av fly og flymotorer, til sivil bruk — — I

35.30.92.30 Ombygging av flymotorer, til sivil bruk — — I

35.30.92.50 Ombygging av helikoptre, til sivil bruk — — I

35.30.92.70 Ombygging av luftfartøyer (unntatt helikoptre og flymotorer), til 
sivil bruk

— — I
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NACE 35.41: Produksjon av motorsykler

35.41.11.00 Motorsykler og sykler med hjelpemotor, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med sylindervolum høyst 50 cm3

8711.10 p/st S

35.41.12.13 Scootere med sylindervolum over 50 cm3 men høyst 250 cm3 8711.20.10 p/st S

35.41.12.15 Motorsykler med sylindervolum over 50 cm3 men høyst 250 cm3 
(unntatt scootere)

8711.20.9 p/st S

35.41.12.30 Motorsykler med sylindervolum over 250 cm3 men høyst 500 cm3 8711.30 p/st S

35.41.12.50 Motorsykler med sylindervolum over 250 cm3 men høyst 500 cm3 8711.40 p/st S

35.41.12.70 Motorsykler med sylindervolum over 800 cm3 8711.50 p/st S

35.41.13.00 Sidevogner 8711.90 p/st S

35.41.20.30 Saler og seter til motorsykler, mopeder og scootere 8714.11 p/st S S2

35.41.20.90 Deler og tilbehør til motorsykler, mopeder og scootere (unntatt 
saler og seter)

8714.19 — S S2

NACE 35.42: Produksjon av sykler

35.42.10.30 Tohjulssykler og andre sykler, uten motor og uten kulelagre 
(herunder varesykler med tre hjul)

8712.00.10 p/st S

35.42.10.50 Tohjulssykler og andre sykler, uten motor og med kulelagre 
(herunder varesykler med tre hjul)

8712.00 (.30 +.80) p/st S

35.42.20.13 Rammer til sykler 8714.91.10 p/st S S2

35.42.20.15 Gafler til sykler 8714.91.30 p/st S S2

35.42.20.19 Deler til sykler ikke nevnt ellers 8714 [.91.90 +.93.90 
+.94.90 +.96.90 +.99.90]

— S S2

35.42.20.23 Felger til sykler 8714.92.10 p/st S S2

35.42.20.25 Eiker til sykler 8714.92.90 kg S S2

35.42.20.27 Nav til sykler, unntatt trommelbremsenav og navbremser 8714.93.10 p/st S S2

35.42.20.33 Trommelbremsenav og navbremser til sykler 8714.94.10 p/st S S2
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35.42.20.39 Andre bremser til sykler 8714.94.30 p/st
@

S S2

35.42.20.40 Saler og seter til sykler 8714.95 p/st
@

S S2

35.42.20.53 Pedaler til sykler 8714.96.10 pa S S2

35.42.20.55 Krankutstyr til sykler 8714.96.30 p/st
@

S S2

35.42.20.63 Sykkelstyrer 8714.99.10 p/st S S2

35.42.20.65 Bagasjebrett til sykler 8714.99.30 p/st S S2

35.42.20.67 Kjedegir til sykler 8714.99.50 p/st
@

S S2

NACE 35.43: Produksjon av invalidevogner

35.43.11.30 Invalidevogner uten mekanisk drivinnretning 8713.10 p/st S

35.43.11.90 Invalidevogner med motor eller annen drivinnretning 8713.90 p/st S

35.43.12.00 Deler og tilbehør til invalidevogner 8714.20 — S S2

NACE 35.50: Produksjon av transportmidler ellers

35.50.10.00 Andre kjøretøyer uten mekanisk drivinnretning, ikke nevnt ellers 8716.80 p/st
@

S

NACE 36.11: Produksjon av sittemøbler

36.11.11.10 Sittemøbler til bruk i luftfartøyer 9401.10 p/st
@

S

36.11.11.30 Sittemøbler til bruk i motorvogner 9401.20 p/st
@

S

36.11.11.55 Stoppede svingstoler med høyderegulering, med ryggstøtte og 
trinser eller skliknotter

9401.30.10 p/st
@

S

36.11.11.59 Andre svingstoler med høyderegulering (unntatt stoppede, med 
ryggstøtte, trinser og skliknotter)

9401.30.90 p/st
@

S



15.3.2012 Nr. 16/513EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

36.11.11.70 Stoppede sittemøbler med metallramme (unntatt sovesofaer) 9401.71 p/st
@

S

36.11.11.90 Andre sittemøbler med metallramme (unntatt stoppede) 9401.79 p/st
@

S

36.11.12.10 Sittemøbler som kan omgjøres til senger (unntatt sittemøbler til 
hagen eller campingutstyr)

9401.40 p/st
@

S

36.11.12.30 Sittemøbler av spanskrør, vidjer, bambus og lignende materialer 9401.5 p/st
@

S

36.11.12.50 Stoppede sittemøbler med treramme (unntatt svingstoler) 9401.61 p/st
@

S

36.11.12.90 Andre sittemøbler med metallramme, ikke stoppede (unntatt 
svingstoler)

9401.69 p/st
@

S

36.11.13.00 Andre sittemøbler i gruppe, ikke nevnt ellers 9401.80 p/st
@

S

36.11.14.10 Deler av tre til sittemøbler (unntatt til sittemøbler i luftfartøyer eller 
til medisinsk bruk, frisørstoler m.m.)

9401.90.30 — S

36.11.14.30 Deler til sittemøbler, ikke av tre (unntatt til sittemøbler i luftfartøyer 
eller til medisinsk bruk, frisørstoler m.m.)

9401.90 (.10 +.80) — S

NACE 36.12: Produksjon av andre møbler for kontor og butikk

36.12.11.10 Tegnebord av metall, uten tegneinstrumenter, til kontorbruk 9403.10.10 p/st
@

S

36.12.11.30 Skrivebord av metall, med høyde høyst 80 cm 9403.10.51 p/st
@

S

36.12.11.50 Andre kontormøbler av metall, med høyde høyst 80 cm 9403.10.59 p/st
@

S

36.12.11.73 Kontorskap med dører, skodder eller lemmer, av metall, med høyde 
over 80 cm

9403.10.91 p/st
@

S

36.12.11.75 Kontorskap, arkivskap og andre skap, av metall, med høyde 
over 80 cm

9403.10.93 p/st
@

S

36.12.11.90 Andre kontormøbler av metall, med høyde over 80 cm 9403.10.99 p/st
@

S
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36.12.12.30 Skrivebord av tre, med høyde høyst 80 cm 9403.30.11 p/st
@

S

36.12.12.50 Andre kontormøbler av metall, med høyde høyst 80 cm 9403.30.19 p/st
@

S

36.12.12.70 Kontormøbler av tre, skap med dører, skodder eller lemmer, 
kartotekskap, arkivskap og andre skap, med høyde over 80 cm

9403.30.91 p/st
@

S

36.12.12.90 Andre kontormøbler av tre, med høyde over 80 cm 9403.30.99 p/st
@

S

36.12.13.00 Butikkmøbler av tre 9403.60.30 p/st
@

S

NACE 36.13: Produksjon av andre kjøkkenmøbler

36.13.10.50 Kjøkkenelementer av tre 9403.40.10 p/st
@

S

36.13.10.90 Kjøkkenmøbler av tre (unntatt enkeltelementer) 9403.40.90 p/st
@

S

NACE 36.14: Produksjon av møbler ellers

36.14.11.00 Møbler av metall, unntatt kontormøbler 9403.20 kg S

36.14.12.30 Soveromsmøbler av tre 9403.50 p/st
@

S

36.14.12.50 Spise- og dagligstuemøbler av tre 9403.60.10 p/st
@

S

36.14.13.00 Andre møbler av tre (unntatt soveromsmøbler, spise- og 
dagligstuemøbler, kjøkkenmøbler, kontormøbler og butikkmøbler)

9403.60.90 p/st
@

S

36.14.14.30 Møbler av plast 9403.70 p/st
@

S

36.14.14.50 Møbler av spanskrør, vidjer, bambus og lignende materialer 9403.8 p/st
@

S

36.14.15.30 Deler av metall til møbler 9403.90.10 — S S2

36.14.15.50 Deler av tre til møbler 9403.90.30 — S
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36.14.15.90 Deler til møbler, unntatt av tre og metall 9403.90.90 — S

NACE 36.15: Produksjon av madrasser

36.15.11.00 Sengebunner 9404.10 p/st
@

S

36.15.12.30 Madrasser av skumgummi, med eller uten trekk 9404.21.10 p/st
@

S

36.15.12.50 Madrasser av skumplast, med eller uten trekk 9404.21.90 p/st
@

S

36.15.12.70 Madrasser med fjærer 9404.29.10 p/st
@

S

36.15.12.90 Madrasser av andre materialer ikke nevnt ellers 9404.29.90 p/st
@

S

NACE 36.21: Preging av mynter og medaljer

36.21.10.00 Preging av mynter og medaljer 7118 kg S

NACE 36.22: Produksjon av smykker og varer av edle metaller, edelsteiner og halvedelsteiner ikke nevnt ellers

36.22.11.10 Kulturperler, bearbeidede 7101.22 g S

36.22.11.30 Diamanter, unntatt industridiamanter, bearbeidede men ikke 
monterte eller innfattede

7102.39 c/k S

36.22.11.50 Edle steiner (unntatt diamanter), og halvedle steiner, bearbeidede 
men ikke tredd på snor, monterte eller innfattede

7103.9 g S

36.22.11.70 Syntetiske eller rekonstruerte edle eller halvedle steiner, unntatt 
piezoelektrisk kvarts, men ikke tredd på snor, monterte eller 
innfattede

7104.90 g S

36.22.12.30 Industridiamanter, bearbeidede 7102.29 c/k S

36.22.12.50 Støv og pulver av naturlige eller syntetiske edle eller halvedle 
steiner

7105 g S

36.22.13.30 Smykkevarer og deler derav, av edelt metall eller av metall plettert 
med edelt metall

7113 — S

36.22.13.51 Sølvsmedarbeider, også forgylt eller platinert eller plettert med 
edelt metall

7114.11 — S
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36.22.13.53 Gull- og sølvsmedarbeider av edelt metall, unntatt sølv, også 
forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert med edelt metall

7114.19 — S

36.22.13.55 Gull- og sølvsmedarbeider av uedelt metall plettert med edelt 
metall

7114.20 — S

36.22.14.30 Varer av edelt eller av metall plettert med edelt metall, ikke nevnt 
ellers

7115.90 kg S

36.22.14.50 Varer av natur- eller kulturperler eller av edle eller halvedle steiner, 
naturlige, syntetiske eller rekonstruerte

7116 g S

36.22.14.70 Katalysatorer i form av trådduk eller gitter, av platina 7115.10 kg S

NACE 36.30: Produksjon av musikkinstrumenter

36.30.11.10 Akustiske pianoer, nye (herunder automatiske) 9201.10.10 p/st S

36.30.11.30 Akustiske flygler (herunder automatiske) 9201.20 p/st S

36.30.11.50 Strengeinstrumenter med klaviatur (unntatt pianoer og flygler) 9201.90 p/st
@

S

36.30.12.35 Fioliner 9202.10.10 p/st S

36.30.12.39 Akustiske strykeinstrumenter (unntatt fioliner) 9202.10.90 p/st S

36.30.12.50 Akustiske gitarer 9202.90.30 p/st S

36.30.12.90 Akustiske strengeinstrumenter (unntatt strykeinstrumenter og 
gitarer)

9202.90.80 p/st S

36.30.13.10 Pipeorgler med klaviatur, harmonier og lignende instrumenter med 
klaviatur og med frittsvingende metalltunger

9205.90.50 p/st
@

S

36.30.13.30 Trekkspill og lignende instrumenter 9205.90.10 p/st S

36.30.13.50 Munnspill 9205.90.30 p/st S

36.30.14.10 Messingblåseinstrumenter 9205.10 p/st S

36.30.14.40 Treblåseinstrumenter 9205.90.90 p/st
@

S

36.30.15.10 Elektriske orgler 9207.10.10 p/st S

36.30.15.33 Digitale pianoer 9207.10.30 p/st S
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36.30.15.37 Synthesizere, med klaviatur 9207.10.50 p/st S

36.30.15.40 Klaviaturer og andre elektriske musikkinstrumenter med klaviatur 9207.10.80 p/st
@

S

36.30.15.50 Elektriske gitarer (herunder bassgitarer) 9207.90.10 p/st S

36.30.15.90 Elektriske instrumenter, ikke nevnt ellers 9207.90.90 p/st
@

S

36.30.16.30 Slaginstrumenter 9206 p/st
@

S

36.30.16.50 Spilledåser, orkestrions, lirekasser, mekaniske sangfugler, 
musikksager og andre instrumenter ikke nevnt ellers

9208 p/st
@

S

36.30.17.30 Metronomer, stemmegafler og stemmepiper, mekanismer til 
spilledåser

9209 [.99(.40 +.50)] p/st
@

S

36.30.17.50 Strenger til musikkinstrumenter 9209.30 p/st
@

S

36.30.18.13 Deler og tilbehør til pianoer 9209.91 — S

36.30.18.17 Deler og tilbehør til elektriske musikkinstrumenter 9209.94 — S

36.30.18.30 Deler og tilbehør til strengeinstrumenter, unntatt til pianoer, flygler 
og lignende og unntatt strenger

9209.92 — S

36.30.18.91 Deler og tilbehør til pipeorgler, harmonier og lignende instrumenter 
med klaviatur, deler og tilbehør til blåseinstrumenter

9209.99.20 — S

36.30.18.97 Deler og tilbehør til musikkinstrumenter, ikke nevnt ellers 9209.99.70 — S

36.30.92.00 Reparasjon og vedlikehold av musikkinstrumenter — — I

NACE 36.40: Produksjon av sportsartikler

36.40.11.33 Langrennsski 9506.11.10 pa S

36.40.11.35 Ski, til bruk på snø (unntatt langrennsski) 9506.11 (.2 +.80) pa S

36.40.11.37 Skibindinger, skistaver og annet utstyr (unntatt ski) 9506 [.12 +.19] — S

36.40.11.53 Skøyter 9506.70.10 pa S
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36.40.11.55 Rulleskøyter 9506.70.30 pa S

36.40.11.57 Deler og tilbehør til skøyter og rulleskøyter 9506.70.90 — S

36.40.12.00 Vannski, surfingbrett, seilbrett og annet utstyr for vannsport 9506.2 — S

36.40.13.00 Apparater og utstyr for alminnelig fysisk trening, gymnastikk og 
friidrett

9506.91 — S

36.40.14.10 Sportshansker, -vanter og votter av lær eller kunstlær 4203.21 pa S

36.40.14.30 Golfkøller og annet golfutstyr 9506.3 — S

36.40.14.50 Artikler og utstyr for bordtennis 9506.40 — S

36.40.14.63 Tennisracketer, med eller uten strenger 9506.51 p/st
@

S

36.40.14.65 Badmintonracketer eller lignende racketer, med eller uten strenger 9506.59 p/st
@

S

36.40.14.80 Baller, unntatt golfballer og bordtennisballer 9506.6 p/st
@

S

36.40.14.90 Andre artikler og utstyr for sport eller utendørsspill, ikke nevnt 
ellers

9506.99 — S

36.40.15.30 Fiskestenger, fiskekroker også med fortom, fiskesneller 9507 [.10 +.20 +.30] — S

36.40.15.50 Redskap for snørefiske, fiskehåver, sommerfuglhåver og lignende, 
lokkefugler og lignende jaktutstyr

9507.90 — S

NACE 36.50: Produksjon av spill og leker

36.50.11.00 Dukker som utelukkende forestiller mennesker 9503.00.21 p/st
@

S

36.50.12.30 Leketøy som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapninger, 
stoppede

9503.00.41 p/st
@

S

36.50.12.50 Leketøy som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapninger, 
unntatt stoppede

9503.00.49 p/st
@

S

36.50.13.00 Deler og tilbehør til dukker som forestiller mennesker 9503.00.29 — S
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36.50.20.20 Elektriske tog, herunder skinner, signalutstyr og annet tilbehør, 
miniatyrmodeller i byggesett

9503.00.30 p/st
@

S

36.50.20.95 Byggesett og byggeleketøy, av plast 9503.00.35 p/st
@

S

36.50.20.97 Byggesett og byggeleketøy (unntatt av plast) 9503.00.39 p/st
@

S

36.50.31.00 Trehjulssykler, sparkesykler og tråbiler, dukkevogner 9503.00.10 p/st
@

S

36.50.32.50 Puslespill av tre 9503.00.61 p/st
@

S

36.50.32.90 Puslespill (unntatt av tre) 9503.00.69 p/st
@

S

36.50.33.10 Lekemusikkinstrumenter og -apparater 9503.00.55 p/st
@

S

36.50.33.30 Leketøy pakket i sett, ikke nevnt ellers 9503.00.70 p/st
@

S

36.50.33.43 Leketøy og modeller med motor, av plast 9503.00.75 p/st
@

S

36.50.33.49 Leketøy og modeller med motor (unntatt av plast) 9503.00.79 p/st
@

S

36.50.33.50 Leketøysvåpen 9503.00.81 p/st
@

S

36.50.33.63 Annet leketøy av plast 9503.00.95 — S

36.50.33.73 Kokillestøpte miniatyrmodeller av metall 9503.00.85 — S

36.50.33.90 Annet leketøy ikke nevnt ellers 9503.00.99 — S

36.50.41.00 Spillkort 9504.40 kg S

36.50.42.00 Elektroniske spill (videospill) som brukes sammen med en 
fjernsynsmottaker

9504.10 p/st
@

S

36.50.43.10 Biljardbord og tilbehør til biljardspill 9504.20 p/st
@

S
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36.50.43.30 Spill som virker med hjelp av mynter eller sjetonger (unntatt utstyr 
til bowlingbaner)

9504.30 p/st
@

S

36.50.43.55 Elektriske racerbilbaner med biler, som har karakter av 
konkurransespill

9504.90.10 p/st
@

S

36.50.43.59 Andre selskapsspill 9504.90.90 kg S

NACE 36.61: Produksjon av bijouterivarer

36.61.10.30 Skjorte- og mansjettknapper av uedelt metall, også forsølvet, 
forgylt eller platinert med edelt metall

7117.11 kg S

36.61.10.50 Bijouterivarer av uedelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert 
med edelt metall (unntatt skjorte- og mansjettknapper)

7117.19 kg S

36.61.10.90 Bijouterivarer (unntatt av uedelt metall) 7117.90 kg S

NACE 36.62: Produksjon av koster og børster

36.62.11.10 Koster, børster og lignende som består av sammenbundne kvister 
eller andre vegetabilske materialer, med eller uten skaft

9603.10 p/st S

36.62.11.30 Håndbetjente mekaniske gulvfeieapparater uten motor 9603.90.10 p/st S

36.62.11.50 Børster til gatefeiemaskiner, koster og børster til husholdningsbruk, 
herunder kles- og skobørster, børster til pleie og stell av dyr

9603.90.91 p/st
@

S

36.62.11.90 Børster ikke nevnt ellers 9603.90.99 p/st
@

S

36.62.12.10 Tannbørster 9603.21 p/st S

36.62.12.35 Hårbørster 9603.29.30 p/st S

36.62.12.37 Barberkoster og andre toalettbørster for personlig bruk 9603.29.80 p/st
@

S

36.62.12.50 Pensler og børster for kunstnere samt pensler for skriving 9603.30.10 p/st S

36.62.12.70 Pensler til kosmetisk bruk 9603.30.90 p/st S

36.62.13.30 Malerkoster, malerpensler og lignende 9603.40.10 p/st S

36.62.13.50 Malerputer og -ruller 9603.40.90 p/st S
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36.62.13.70 Børster som utgjør deler til maskiner, apparater eller kjøretøyer 9603.50 p/st
@

S

NACE 36.63: Industriproduksjon ikke nevnt ellers

36.63.10.00 Karuseller, husker, skytebaner og annet utstyr til fornøyelsesparker, 
ambulerende sirkus, menasjerier og teatre

9508 — S

36.63.21.13 Kulepenner med flytende blekk («rollerpenner») 9608.10.10 p/st S

36.63.21.15 Kulepenner med skaft eller hette av edelt metall eller plettert med 
edelt metall

9608.10.30 p/st S

36.63.21.17 Kulepenner med utskiftbar patron 9608.10.91 p/st S

36.63.21.19 Kulepenner ikke nevnt ellers 9608.10.99 p/st S

36.63.21.30 Filtpenner og andre penner med porøse spisser 9608.20 p/st S

36.63.21.50 Mekaniske blyanter 9608.40 p/st S

36.63.22.30 Tusjpenner 9608.31 p/st S

36.63.22.55 Fyllepenner, stylografer og andre penner, med skaft eller hette av 
edelt metall eller plettert med edelt metall, unntatt tusjpenner

9608.39.10 p/st S

36.63.22.59 Fyllepenner, stylografer og andre penner, ikke nevnt ellers 9608.39.90 p/st S

36.63.23.10 Sett av varer fra to eller flere produkter f.eks. kulepenner, filtpenner, 
mekaniske blyanter og lignende

9608.50 kg S

36.63.23.35 Patroner med flytende blekk til kulepenner («rollerpenner») 9608.60.10 p/st S

36.63.23.39 Patroner (refiller) til kulepenner, unntatt til «rollerpenner» 9608.60.90 p/st S

36.63.23.53 Pennesplitter og spisser til pennesplitter 9608.91 kg S

36.63.23.55 Deler og tilbehør til fylle-, kule- filtpenner, stylografer og andre 
penner, ikke nevnt ellers

9608.99 — S

36.63.24.10 Blyanter, herunder fargeblyanter, med stifter innfattet i stivt hylster 9609.10 p/st
@

S

36.63.24.30 Blyantstifter, svarte eller fargede 9609.20 p/st
@

S
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36.63.24.50 Skrive- eller tegnekritt samt skredderkritt 9609.90 kg S

36.63.25.10 Skrive- og tegnetavler, også med rammer 9610 p/st
@

S

36.63.25.30 Signeter, dateringsstempler, nummeringsstempler og lignende til 
bruk for hånd, trykkerisett for hånd

9611 p/st
@

S

36.63.25.50 Stempelputer 9612.20 p/st
@

S

36.63.25.70 Fargebånd til skrivemaskiner, instrumenter og lignende 9612.10 p/st
@

S

36.63.31.30 Paraplyer og parasoller 6601 p/st S

36.63.31.50 Spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og lignende 6602 p/st
@

S

36.63.32.00 Deler og tilbehør til paraplyer, parasoller, spaserstokker, 
sittestokker, sveper, ridepisker og lignende

6603 — S

36.63.33.33 Trykknapper samt deler dertil 9606.10 kg S

36.63.33.35 Knapper av plast, ikke overtrukket med tekstilstoff 9606.21 kg S

36.63.33.37 Knapper av uedelt metall, ikke overtrukket med tekstilstoff 9606.22 kg S

36.63.33.39 Knapper ikke nevnt ellers 9606.29 kg S

36.63.33.50 Glidelåser 9607.1 m S

36.63.34.30 Knappeformer og andre deler til knapper, knappeemner 9606.30 kg S

36.63.34.50 Deler til glidelåser 9607.20 — S

36.63.40.00 Linoleum, også tilskåret, gulvbelegg som består av tekstilbunn 
med belegg, også tilskåret

5904 m2 S

36.63.50.30 Menneskehår, parallellagt med rotendene i samme retning, ull, 
andre dyrehår eller tekstilstoffer, bearbeidet for parykkmakerarbeid

6703 kg S

36.63.50.50 Parykker, skjegg, øyenbryn, øyenvipper, fletter og lignende 
av menneske- eller dyrehår eller av tekstilstoffer, varer av 
menneskehår ikke nevnt ellers

6704 kg S
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36.63.61.10 Sigarettennere og andre tennere 9613 [.10 +.20 +.80] p/st

@

S

36.63.61.40 Piper (herunder pipehoder) og sigar- eller sigarettmunnstykker 
samt tilhørende deler

9614.00.90 kg S

36.63.61.70 Grovt tildannede blokker av tre eller rot, til framstilling av piper 9614.00.10 kg S

36.63.62.10 Ferrocerium og andre pyrofore legeringer uansett form, ikke nevnt 
ellers

3606.90 kg S

36.63.62.30 Deler til sigarettennere og andre tennere (unntatt stifter og veker) 9613.90 — S

36.63.63.00 Fyrstikker (unntatt pyrotekniske artikler) 3605 kg S

36.63.64.00 Flytende brensel og flytende brennbare gasser i beholdere som 
brukes ved fylling av sigarettennere eller lignende tennere, med 
rominnhold høyst 300 cm³

3606.10 p/st

@

S

36.63.71.30 Julepynt 9505.10 — S

36.63.71.50 Karnevals- eller andre underholdningsartikler, herunder utstyr for 
tryllekunster samt morosaker

9505.90 — S

36.63.72.30 Barnevogner 8715.00.10 p/st S

36.63.72.50 Deler til barnevogner 8715.00.90 — S

36.63.73.15 Kammer, hårspenner og lignende, av hardgummi eller plast 9615.11 kg S

36.63.73.19 Kammer, hårspenner og lignende av andre materialer, ikke nevnt 
ellers

9615.19 kg S

36.63.73.30 Hårnåler, krøllnåler, krøllspenner og lignende samt deler (unntatt 
til elektriske hårpleieprodukter)

9615.90 kg S

36.63.73.50 Sprøyteflakonger og lignende til toalettbruk samt beslag dertil 9616.10 kg S

36.63.73.70 Pudderkvaster og lignende til bruk for kosmetikk- eller 
toalettpreparater

9616.20 p/st

@

S

36.63.74.00 Instrumenter, apparater og modeller for demonstrasjonsformål 9023 kg S

36.63.75.00 Lys og lignende varer av stearin, parafinvoks eller annen voks 3406 kg S

36.63.76.50 Kunstige blomster, løvverk og frukter samt deler derav, av plast 6702.10 — S
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36.63.76.90 Kunstige blomster, løvverk og frukter samt deler derav av andre 
materialer enn plast

6702.90 — S

36.63.77.10 Varer av tarmer (unntatt av «wormgut»), gullslagerhinner, blærer 
eller sener

4206 kg S

36.63.77.20 Skinn og andre deler av fugler med fjær eller dun, fjær og deler 
derav og dun samt varer derav, unntatt fjær og dun til stopping og 
bearbeidede fjærposer og –skaft

6701 kg S

36.63.77.30 Animalske utskjæringsmaterialer samt varer av disse materialer 9601 kg S

36.63.77.40 Vegetabilske eller mineralske utskjæringsmaterialer, bearbeidede 
samt varer av disse, samt varer av voks, parafin, stearin, naturlige 
gummier og harpikser, uherdet gelatin m.m.

9602 kg S

36.63.77.50 Håndsikter og håndsåld 9604 kg S

36.63.77.70 Termosflasker og andre vakuumisolerte beholdere, komplette, 
tilhørende deler (unntatt glassbeholdere)

9617 kg S

36.63.77.90 Modellfigurer, utstillingsfigurer og lignende, automatiske eller 
andre bevegelige gjenstander for vindusutstilling

9618 kg S

NACE 99.t: Kode T

27.10.T1.10 Råjern — kg V A1

27.10.T1.21 Råstål: ulegert stål framstilt i elektriske ovner — kg V B1

27.10.T1.22 Råstål: ulegert stål framstilt ved andre prosesser enn i elektriske 
ovner

— kg V B1

27.10.T1.31 Råstål: annet ulegert stål enn rustfritt stål framstilt i elektriske 
ovner

— kg V B2

27.10.T1.32 Råstål: annet ulegert stål enn rustfritt stål framstilt ved andre 
prosesser enn i elektriske ovner

— kg V B2

27.10.T1.41 Råstål: rustfritt og varmebestandig stål framstilt i elektriske ovner — kg V B3

27.10.T1.42 Råstål: rustfritt og varmebestandig stål framstilt ved andre 
prosesser enn i elektriske ovner

— kg V B3

27.10.T2.11 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer (brede bånd) med 
en bredde på minst 600 mm

— kg V C1

27.10.T2.12 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer (brede bånd) med 
en bredde på høyst 600 mm

— kg V C2
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27.10.T2.21 Plater framstilt i bredbåndsvalser — kg V C3

27.10.T2.22 Flate og brede produkter, varmvalsede i andre valser enn 
bredbåndsvalser

7208 [.51 +.52 +.53 
+.90] + 7210.90.30 + 
7211.13 + 7219.21 + 
7225 [.40(.12 +.40 +.60) 
+.99]

kg V

27.10.T2.31 Varmvalsede valsetråder 7213 + 7221 + 7227 [.20 
+.90(.10 +.95)]

kg V

27.10.T2.41 Stenger av armeringsstål 7214 [.20 +.99.10] kg V

27.10.T2.42 Andre varmvalsede stenger 7214 [.10 +.30 +.91 
+.99(.3 +.50 +.7 +.95)] 
+ 7222.1 + 7228 [.20(.10 
+.91) + .30 +.40 +.60.20 
+.80]

kg V

27.10.T2.43 Varmvalsede og smidde lette profiler med høyde under 80 mm og 
vinkeljern

7216 [.10 +.2 +.40 +.50 
+.99] + 7222.40.10 + 
7228.70.10

kg V

27.10.T2.44 Tunge profiler 7216.3 kg V

27.10.T2.51 Spunspæler 7301.10 kg V

27.10.T2.52 Jernbanemateriell 7302 kg V

27.10.T2.60 Sveisede profiler 7301.20 kg V

27.10.T3.10 Kaldvalsede plater, bånd og svartblikk, med bredde minst 600 mm 7209 [.15 +.16.90a 
+.17.90a +.18.9a +.25 
+.26.90a + .27.90a 
+.28.90a +.90a] + 7219 
[.3 +.90] + 7225.50

kg V

27.10.T3.20 Elektroplater og elektrobånd 7209 [.16 (.10 +.90b) 
+.17 (.10 +.90b) +.18 
(.10 +.9b) +.26 (.10 
+.90b) +.27 (.10 +.90b) 
+.28 (.10 +.90b) +.90b] + 
7225 [.11 +.19.90]

kg V

27.10.T3.30 Hvitblikk, andre fortinnede plater og elektrolytisk krombelagt stål 
(EKSF)

7210 [.1 +.50 +.70.10 
+.90.40] + 7212 [.10.10 
+.40.20]

kg V

27.10.T3.40 Plater belagt med metall ved varmdypping 7210 [.20 +.4 +.6 
+.90.80] + 7225.92

kg V

27.10.T3.50 Elektrolytisk belagte plater 7210.30 + 7225.91 kg V

27.10.T3.60 Organisk belagte plater 7210.70.80 kg V
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NACE 99.z: Kode Z

15.70.10.Z3 Fôrpreparater (unntatt hunde- eller kattemat, i pakninger for 
detaljsalg)

2309.90 [.10 +.20 +.3 +.4 
+.5 +.70 +.9]

kg S

17.10.43.Z1 Garn av bomull eller ukjemmede fibrer, ikke i pakninger for 
detaljsalg

5205 [.1 +.3] + 5206 [.1 
+.3]

kg T

17.10.43.Z2 Garn av bomull eller kjemmede fibrer, ikke i pakninger for 
detaljsalg

5205 [.2 +.4] + 5206 [.2 
+.4]

kg T

17.10.53.Z1 Garn av syntetiske stapelfibrer, blandet med ull, ikke i pakninger 
for detaljsalg

5509 [.52 +.61 +.91] kg T

17.20.20.Z1 Vevnader av bomull, høyst 200 g/m2 (unntatt gas og farget garn) 5208 [.1 +.2 +.3 +.5] + 
5210 [.1 +.2 +.3 +.5] + 
5212.1 - 5208 [.11.10 
+.21.10] - 5212.14

m2 T

17.20.20.Z3 Vevnader av bomull, over 200 g/m2 (unntatt farget garn) 5209 [.1 +.2 +.3 +.5] + 
5211 [.1 +.20 +.3 +.5] + 
5212 [.21 +.22 +.23 +.25]

m2 T

17.20.20.Z5 Vevnader av bomull, med garn av ulik farge (unntatt denim) 5208.4 + 5209 [.41 +.43 
+.49] + 5210.4 + 5211 
[.41 +.43 +.49] + 5212 
[.14 + .24]

m2 T

26.60.13.Z1 Rør og andre artikler av sement, betong eller kunststein, samt 
tilbehør

6810.99 kg S

27.10.31.Z0 Støpeblokker (ingots), andre primærformer og halvfabrikater av 
ulegert stål

7206 + 7207 [.11 +.19 
+.20(.1 +.5 +.80)]

kg S

27.10.32.Z0 Støpeblokker (ingots), andre primærformer og halvfabrikater av 
rustfritt stål

7218 [.10 +.99] kg S

27.10.33.Z0 Støpeblokker (ingots), andre primærformer og halvfabrikater av 
annet ulegert stål enn rustfritt stål

7224 [.10 +.90(.0 +.18 
+.3 +.90)]

kg S

27.10.41.Z5 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer, med bredde 
minst 600 mm (av rustfritt stål)

7219.1 kg S

27.10.41.Z6 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer, med bredde 
under 600 mm (av rustfritt stål)

7220.1 kg S

27.10.71.Z0 Kaldvalsede plater og bånd, ikke belagt (herunder elektroplater og 
elektrobånd, ikke sluttglødet), med bredde minst 600 mm (ikke av 
rustfritt stål)

7209 [.15 +.16.90 
+.17.90 +.18.9 +.25 
+.26.90 +.27.90 +.28.90 
+.90] +7225.50.80

kg S

27.32.10.Z5 Kaldvalsede smale bånd og kaldvalsede delte bånd, av ulegert 
og legert stål (ikke av rustfritt stål og elektrostål), med bredde 
under 600 mm

7211 [.23(.30 +.80) +.29 
+.90] + 7226.92

kg S
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27.32.10.Z6 Kaldvalsede smale bånd og kaldvalsede delte bånd, av rustfritt stål 
(ikke isolerte elektriske bånd eller korrugerte bånd med takket eller 
skrå kant), med bredde under 600 mm

7220 [.20 +.90] kg S

27.32.20.Z1 Stålplater og bånd samt kaldvalsede delte bånd (av ulegert stål), 
metallbelagt ved varmdypping eller elektrolyse, med bredde under 
600 mm

7212 [.10.90 +.20 +.30 
+.50]

kg S

27.32.20.Z2 Organisk belagte stålplater og kaldvalsede delte bånd med organisk 
belagt stålplate, med bredde under 600 mm

7212.40 kg S

39.99.00.Z0 Prefabrikkerte bygninger av plast, sement eller aluminium 9406.00.80 — S

@ = enheten er ulik enheten i KN.


