
 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG I 
 

 

NEVNT I ARTIKKEL 2.1 

 

VAREOMFANG MED HENSYN TIL VARER SOM IKKE ER 

LANDBRUKSVARER 
 



 

VEDLEGG I 

 

NEVNT I ARTIKKEL 2.1 

 

VAREOMFANG MED HENSYN TIL VARER SOM IKKE ER 

LANDBRUKSVARER 

 

 

 Kapittel 2 skal omfatte følgende varer: 

 

a) Fisk og andre marine produkter definert som:  

 

HS-kode Varebeskrivelse 

02.08 Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst. 

ex 0208.40 - av hvaler, delfiner, og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); av manater og 

sjøkuer (pattedyr av ordenen Sirenia); av seler, sjøløver og hvalrosser 

(pattedyr av underordenen Pinnipedia): 

 - -  av hvaler  

Kapittel 3 Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann. 

05.11 Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de 

slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde. 

 - andre: 

0511.91 - - produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i 

vann; døde dyr av de slag som hører under kapittel 3: 

15.04 Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte, 

men ikke kjemisk omdannede.  

15.16 Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt 

eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, 

også raffinerte, men ikke videre bearbeidde. 

ex 1516.10 - Animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner: 

 - - i sin helhet fra fisk eller sjøpattedyr 

16.03 

 

Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre 

virvelløse dyr som lever i vann. 

ex 1603.00 - Ekstrakter og safter av hvalkjøtt, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse 

dyr som lever i vann 

16.04 Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og kaviaretterlikninger av 

fiskerogn. 

16.05 Krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, tilberedte eller 

konserverte. 

23.01 Mel og pelleter av kjøtt, flesk, slakteavfall, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av 

andre virvelløse dyr som lever i vann, utjenlig til menneskeføde; grakse. 
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HS-kode Varebeskrivelse 

ex 2301.10 - mel og pelleter av kjøtt, flesk eller slakteavfall; grakse: 

 - - av hvaler  

2301.20 - mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre virvelløse dyr som 

lever i vann 

23.09 Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr. 

ex 2309.90 - ellers: 

 - - konsentrert limvann ("fish solubles") 

 

 Uten hensyn til det som fremkommer over, skal følgende produkter falle inn under 

virkeområdet til kapittel 3 i avtalen med hensyn til Sveits: 

 

HS-kode Varebeskrivelse 

ex 0208.40, ex 1603.00 og 

ex 2301.10 

Av hvaler 

ex 0511.91 Fôr til produksjonsdyr 

ex 15.04 og ex 1516.10 Fett og oljer til menneskeføde og produkter fremstilt av arter som 

er vernet i henhold til Konvensjonen om internasjonal handel med 

ville dyre- og plantearter som er truet av utryddelse 

ex 2301.20 og ex 2309.90 Fôr til produksjonsdyr 

 

b) Kapittel 25 til 97 i HS, med unntak av følgende landbruksvarer ved 

innførsel til de oppgitte avtaleparter: 

 

HS-kode Varebeskrivelse Avtalepart(er) 

35.01 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim. Norge  

Sveits 

35.02 Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere 

myseproteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent 

myseproteiner, beregnet av tørrstoffet), albuminater og 

andre albuminderivater. 

 

 -  eggalbumin:  

3502.11 --   tørket Norge  

Sveits 

3502.19 --   ellers Norge  

Sveits 

3502.20 - melkealbumin, herunder konsentrater av to eller flere 

myseproteiner: 

Norge 

 

3502.90 - ellers Norge 
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HS-kode Varebeskrivelse Avtalepart(er) 

35.05 Dekstrin og annen modifisert stivelse (f.eks. pregelatinert 

eller forestret stivelse); lim på basis av stivelse, dekstrin 

eller annen modifisert stivelse.. 

 

3505.10 - dekstrin og annen modifisert stivelse: Norge  

Sveits 

ex 3505.20 - lim, til dyrefôr  

Sveits 

38.09 Midler for etterbehandling og preparater for å 

fremskynde farging eller fiksering av fargestoffer samt 

andre produkter eller preparater (f.eks. appretur og 

beisemidler) av det slag som brukes innenfor tekstil-, 

papir- og lærindustrien eller liknende industrier, ikke 

nevnt eller innbefattet annet sted. 

 

ex 3809.10 - på basis av stivelse eller stivelsesprodukter, til dyrefôr Sveits 

38.23 Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra 

raffinering; industrielle fettalkoholer. 

 

 - industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra 

raffinering: 

 

ex 3823.11 -- stearinsyre, til dyrefôr 

 

Norge  

Sveits 

ex 3823.12 -- oleinsyre, til dyrefôr Norge  

Sveits 

ex 3823.13 -- talloljefettsyrer, til dyrefôr 

 

Norge 

ex 3823.19 -- andre, til dyrefôr Norge  

Sveits 

ex 3823.70 - industrielle fettalkoholer, til dyrefôr Norge 

 

________________ 
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VEDLEGG II 
 

 

NEVNT I ARTIKKEL 2.2 
 

OPPRINNELSESREGLER OG FORMER FOR  

FORVALTNINGSSAMARBEID 

 
 



 

VEDLEGG II 
 

NEVNT I ARTIKKEL 2.2 

 

OPPRINNELSESREGLER OG FORMER FOR FORVALTNINGSSAMARBEID 

 

 

Artikkel 1 

 

Regional konvensjon om felles preferanseopprinnelsesregler for  

Europa og statene ved Middelhavet 

 

 Med hensyn til opprinnelsesregler og forvaltningssamarbeid mellom partenes 

tollmyndigheter, får tillegg I og de relevante bestemmelsene i tillegg II til Den regionale 

konvensjon om felles preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved 

Middelhavet (heretter kalt «konvensjonen»), herunder dens vedlegg, anvendelse og 

innlemmes herved i denne avtale og gjøres til en del av den, med de nødvendige 

endringer. 

 

 

Artikkel 2 

 

Oppsigelse av konvensjonen 
 

1. Dersom en part sier opp konvensjonen, skal partene omgående innlede 

forhandlinger om nye opprinnelsesregler som skal få anvendelse for avtalen. 

 

2. Inntil nye regler trer i kraft, skal tillegg I til konvensjonen, herunder dens vedlegg, 

og de relevante bestemmelsene i tillegg II, slik disse er i kraft på utførselstidspunktet, 

fortsette å få anvendelse for avtalen med de nødvendige endringer, og gi adgang til 

kumulasjon bare mellom partene. 

 

 

Artikkel 3 

 

Underretning 
 

 En part skal omgående underrette de øvrige parter om ratifisering av, oppsigelse 

av, eller forbehold med hensyn til, konvensjonen. 

 

 

Artikkel 4 

 

Øvrige bestemmelser 
 

 Kapittel 12 i avtalen får anvendelse med hensyn til løsning av tvister om 

fortolkningen eller anvendelsen av tillegg I til konvensjonen. 
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Artikkel 5 

 

Overgangsbestemmelser om kumulasjon 

 

1. Uten hensyn til artikkel 16 nr. 5 og artikkel 21 nr. 3 i tillegg I til konvensjonen, 

der kumulasjon gjelder bare EFTA-stater, Georgia, Færøyene, EU, Tyrkia, deltakerne i 

stabiliserings- og assosieringsprosessen samt Republikken Moldova, kan et varesertifikat 

type EUR.1 eller en opprinnelseserklæring benyttes. 

 

2. Forutsatt at artikkel 3 nr. 5 i tillegg I til konvensjonen er oppfylt, kan diagonal 

kumulasjon anvendes mellom konvensjonspartene, uansett om konvensjonen får 

anvendelse for dem eller ikke. 

 

3. Inntil konvensjonen er trådt i kraft for alle parter i denne avtale, kan diagonal 

kumulasjon bare anvendes mellom partene og, med forbehold for artikkel 3 nr. 5 bokstav 

a) og b) i tillegg I til konvensjonen, mellom partene og en hvilken som helst 

konvensjonspart. 

 

________________ 
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VEDLEGG III 
 

 

NEVNT I ARTIKKEL 2.10 

 

HANDELSFASILITERING 
 

 

 

 



 

VEDLEGG III 

 

NEVNT I ARTIKKEL 2.10 

 

HANDELSFASILITERING 

 

 

Artikkel 1 

 

Alminnelige prinsipper 

 

Avtalepartene, som har som mål å tjene næringslivets interesser i sine respektive 

land og skape et miljø for samhandel som lar næringslivet dra nytte av mulighetene denne 

avtalen gir, er enige om at særlig følgende prinsipper danner grunnlaget for deres 

kompetente myndigheters utvikling og forvaltning av tiltak for å lette samhandelen: 

 

a)  åpenhet, effektivitet, forenkling, harmonisering og ensartethet for handels-

prosedyrer,  

b)  ensartet, upartisk, forutsigbar og rimelig håndheving av lover, forskrifter 

og forvaltningsvedtak som er relevante for internasjonal handel med varer, 

c)  fremme av internasjonale standarder, 

 

d) forenlighet med multilaterale avtaler, 

e)  best mulig utnyttelse av informasjonsteknologi, 

f)  høy standard på offentlig tjenesteyting,  

 

g)  grensepasseringsrelatert offentlig kontroll basert på risikohåndtering, 

h)  samarbeid i hver avtalepart mellom tollmyndigheter og andre grense-

myndigheter, 

i)  konsultasjoner mellom avtalepartene og næringslivet i deres respektive 

land. 

 

 

Artikkel 2 

 

Åpenhet 

 

1. Hver avtalepart skal omgående gjøre opplysningene under tilgjengelige på 

internett, så langt det er praktisk gjennomførbart på engelsk, og holde dem ajourført: 

 

a) lover og forskrifter, forvaltningsvedtak eller allment gjeldende avgjørelser 

samt prosedyrer som er relevante for handel med varer, 

 



 

 

b) en beskrivelse av avtalepartens prosedyrer ved innførsel, utførsel og 

transittering, herunder fremgangsmåter ved klage; beskrivelsen skal gi 

berørte parter opplysninger om praktiske skritt som er nødvendige for å 

drive handel med varer eller transittere varer, 

 

c) foreskrevne skjemaer og dokumenter for handel eller transittering 

gjennom vedkommende avtaleparts tollområde, 

 

d) kontaktopplysninger for informasjonssentre, 

 

e) hensiktsmessig metode eller hensiktsmessige kriterier som benyttes ved 

fastsettelse av tollverdi samt måten metoden eller kriteriene anvendes på, 

 

f) krav med hensyn til grensepassering eller anløpshavn som får anvendelse 

for et bestemt produkt. 

 

2. Hver avtalepart skal etablere informasjonssentre for tollspørsmål og andre 

spørsmål som er relevante for handel med varer; informasjonssentrene skal kunne 

kontaktes på engelsk via internett. Henvendelser på engelsk skal besvares på engelsk. 

Avtalepartene skal ikke kreve gebyr for å besvare henvendelser. 

 

3. Hver avtalepart skal holde konsultasjoner med landets næringsliv om behovet for 

å utvikle og gjennomføre tiltak for å lette samhandelen, idet det særlig skal tas hensyn til 

små og mellomstore foretaks interesser. 

 

4. Hver avtalepart skal på forhånd og på internett offentliggjøre alle foreslåtte lover 

og forskrifter som er relevante for internasjonal handel, med sikte på å gi berørte personer 

mulighet til å fremsette merknader til dem. 

 

5. Hver avtalepart skal sørge for et rimelig tidsintervall mellom kunngjøringen og 

ikrafttredelsen av lover og forskrifter som er relevante for internasjonal handel med varer. 

 

 

Artikkel 3 

 

Forhåndsuttalelser 

 

1. En avtalepart skal på skriftlig anmodning og innen en rimelig og gitt frist avgi en 

bindende skriftlig forhåndsuttalelse, som skal inneholde alle nødvendige opplysninger om 

en importør, produsent eller eksportør etablert på dens territorium eller om en eksportør 

eller produsent på territoriet til en annen avtalepart(1) med hensyn til: 

 

a) et produkts klassifisering i tolltariffen og den anvendte tollsatsen for 

produktet, herunder metoden som benyttes for å beregne toll- og 

avgiftsbeløp, 

 

b) avgifter og gebyrer som vil bli oppkrevd eller, dersom det er relevant, 

opplysninger om hvordan avgifter og gebyrer som nevnt beregnes, 

                                                 
(1) Det presiseres at en importør, eksportør eller produsent kan fremme en anmodning om forhånds-

uttalelse gjennom sin behørig autoriserte representant. 



 

 

 

c) opprinnelsesreglene som vil få anvendelse for et produkt, og 

  

d) andre forhold, avhengig av hva avtalepartene blir enige om. 

 

2. Dersom en avtalepart avslår en anmodning om forhåndsuttalelse, skal den 

omgående underrette den som fremmet anmodningen – importør, produsent eller 

eksportør – og opplyse om grunnlagt for avgjørelsen. 

 

3. Forhåndsuttalelser skal ha virkning fra den dato de avgis, eller fra en annen dato 

som er nærmere angitt i uttalelsen, forutsatt at de faktiske forholdene eller omstendig-

hetene som uttalelsen bygger på, forblir uendret.  

 

4. En avtalepart kan avgrense forhåndsuttalelsers gyldighet til et tidsrom fastsatt i 

dens egne lover og forskrifter.  

 

5. Hver avtalepart skal tilstrebe å gjøre opplysninger om forhåndsuttalelser offentlig 

tilgjengelige, men dette er likevel slik å forstå at skal tas hensyn til behovet for å beskytte 

fortrolige opplysninger. 

 

 

Artikkel 4 

 

Forenkling av internasjonale handelsprosedyrer 

 

1. Avtalepartene skal anvende handels- og grenseprosedyrer som er enkle, rimelige 

og upartiske. 

 

2.  Avtalepartene skal begrense kontroller, formaliteter og antallet dokumenter som 

kreves i forbindelse med samhandelen med varer mellom dem, til det som er nødvendig 

og hensiktsmessig for å sikre at lovfestede krav oppfylles, og derved i størst mulig 

utstrekning forenkle de respektive prosedyrene. Med sikte på å minimere både antallet 

formaliteter ved innførsel, utførsel og transittering og formalitetenes kompleksitet, og å 

innskrenke og forenkle krav med hensyn til dokumentasjon ved innførsel, utførsel og 

transittering, skal hver avtalepart påse at formaliteter og dokumentasjonskrav som nevnt:  
  

a) anvendes med sikte på å fremskynde frigivelse for fri omsetning og 

klarering av varer, 

 

b) anvendes på en måte som tar sikte på å oppnå besparelser med hensyn til 

tid og kostnader knyttet til regeletterlevelse, og 

 

c) utgjør det minst restriktive tiltaket for handelen. 

 

3. Den importerende avtalepart skal ikke kreve original eller kopi av eksport-

deklarasjonen fra importøren. 

 

4. Avtalepartene skal med sikte på å redusere kostnader og unødige forsinkelser i 

samhandelen mellom dem tilstrebe å benytte effektive handelsprosedyrer, eventuelt 

basert på internasjonale standarder, særlig standarder, retningslinjer og anbefalinger fra 



 

 

De forente nasjoners senter for handelsfasilitering og elektronisk handel [United Nations 

Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)], Den 

internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) og Verdens tollorganisasjon (heretter 

kalt «WCO»), herunder prinsippene i Den reviderte internasjonale konvensjon om 

forenkling og harmonisering av tollprosedyrer (den reviderte Kyoto-konvensjon), samt 

Codex Alimentarius-kommisjonen, Verdens dyrehelseorganisasjon og relevante 

internasjonale og regionale organisasjoner som er virksomme innen rammen av 

Internasjonal konvensjon om vern av nye plantesorter.   

 

5. Hver avtalepart skal vedta eller opprettholde prosedyrer: 

 

a)  som legger til rette for elektronisk forhåndsdeklarering og behandling av 

informasjon før varenes fysiske ankomst i den hensikt å fremskynde 

tollklareringen, 

 

b)  som gjør det mulig for importører å få frigitt varer før alle krav ved 

innførsel til vedkommende avtalepart er oppfylt, dersom importøren gir 

tilfredsstillende garantier og det bestemmes at verken ytterligere 

undersøkelse, fysisk inspeksjon eller fremlegging av dokumenter (f.eks. 

tillatelser, lisenser eller liknende dokumenter) er nødvendig,  

 

c) som legger til rette for elektronisk betaling av toll, avgifter, gebyrer og 

andre krav ilagt av tollmyndighetene og andre grensemyndigheter,  

 

d) som tillater at varer beregnet på innførsel forpasses innenfor avtaleparten 

under tollmyndighetenes kontroll fra et innpasseringstollsted til et annet 

tollsted i tollområdet som varene da ville bli frigitt for fri omsetning eller 

klarert fra. 

 

6. Med sikte på å hindre tap eller forringelse av lett bedervelige varer(2) skal hver 

avtalepart:  

 

a) legge til rette for at lett bedervelige varer kan frigis raskt, 

 

b) ved forsinkelse av frigivelsen av lett bedervelige varer, på anmodning gi 

en nærmere forklaring om hvorfor forsinkelsen har oppstått, 

 

c) gi lett bedervelige varer hensiktsmessig prioritet ved planlegging av 

undersøkelser som kan være nødvendige, 

 

d) enten treffe tiltak eller la importøren treffe tiltak for å sikre hensiktsmessig 

lagring av lett bedervelige varer i påvente av at de frigis. Hver avtalepart 

kan kreve at lagringsstedet som importøren har ordnet, er blitt godkjent 

eller utpekt av dens kompetente myndigheter. 

 

 

                                                 
(2) I denne bestemmelse menes med «lett bedervelige varer», varer som raskt forringes på grunn av 

sine naturlige egenskaper, særlig i mangel av egnede lagringsforhold. 



 

 

Artikkel 5 

 

Kompetente tollsteder 

 

1. Hver avtalepart skal utpeke de tollsteder der varer kan legges fram for tollvesenet 

eller tollklareres. Ved fastsettelsen av tollstedenes kompetanse, plassering og 

åpningstider skal handelens behov tas i betraktning.  

 

2. Hver avtalepart skal med forbehold for ressurstilgjengelighet utføre tollkontroller 

og tollprosedyrer utenfor ordinære åpningstider og på annet sted enn i de kompetente 

tollstedenes lokaler dersom en handlende har god grunn til å anmode om det.  

 

 

Artikkel 6 

 

Risikohåndtering 

 

1. Hver avtalepart skal fastsette hvilke personer, varer eller transportmidler som skal 

undersøkes, og omfanget av undersøkelsen, basert på risikohåndtering. 

 

2. Ved avdekking og avhjelping av risiko forbundet med innførsel, utførsel, 

transittering, overføring eller sluttbruk av varer forpasset mellom avtaleparters 

tollområder eller forbundet med nærvær av varer som ikke er i fri omsetning, skal 

avtalepartene systematisk anvende objektive prosedyrer og objektiv praksis for 

risikohåndtering. 

 

3. Hver avtaleparts grenseprosedyrer og tollkontroller, herunder dens dokument-

undersøkelser, fysiske undersøkelser og oppfølgende kontroller i ettertid, skal ikke være 

mer bebyrdende enn det som er nødvendig for å begrense eksponering for risiko nevnt i 

nr. 2. 

 

 

Artikkel 7 

 

System med autoriserte økonomiske operatører 

 

En avtalepart som har et system med autoriserte økonomiske operatører eller 

sikkerhetstiltak som berører internasjonale handelsstrømmer, skal:  

 

a)  tilby en annen avtalepart mulighet til å fremforhandle en avtale om 

gjensidig godkjenning av autorisasjonsordninger og sikkerhetstiltak i den 

hensikt å lette internasjonal handel samtidig som hensynet til effektiv 

tollkontroll ivaretas,  

 

b)  støtte seg til relevante internasjonale standarder, særlig WCOs rammeverk 

av standarder for å sikre og lette verdensomspennende handel [WCO 

Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE 

Framework)]. 

 

 



 

 

Artikkel 8 

 

Tollmeklere 

 

Hver avtaleparts tollsystemer og -prosedyrer skal gjøre det mulig for eksportører 

og importører å legge fram sine tolldeklarasjoner uten at det kreves bruk av tollmeklere. 

 

 

Artikkel 9 

 

Gebyrer og avgifter 

 

1. Gebyrer og avgifter av enhver art, som ilegges i forbindelse med innførsel eller 

utførsel, herunder i forbindelse med oppgaver utført i samsvar med artikkel 3, unntatt toll 

og avgifter ved innførsel og unntatt avgifter som faller under artikkel III i GATT 1994, 

skal begrenses til beløp som anslagsvis tilsvarer kostnadene ved de tjenester som ytes, og 

skal ikke utgjøre et indirekte vern av innenlandske varer eller en avgiftsbelastning ved 

innførsel eller utførsel for fiskale formål.  

 

2. Gebyrene og avgiftene nevnt i nr. 1 skal ikke beregnes på ad valorem-basis. 

 

3. Hver avtalepart skal påse at opplysninger om gebyrer og avgifter kunngjøres 

offisielt på internett, så langt det er praktisk gjennomførbart på engelsk. Opplysninger 

som nevnt skal angi hvorfor gebyret eller avgiften påløper, dvs. tjenesten som ytes, samt 

hvilken myndighet som er ansvarlig, hvilke gebyrer og avgifter som vil få anvendelse, og 

hvordan de beregnes, samt når og på hvilken måte betaling skal skje.  

 

4. Tollmyndighetene eller enhver annen kompetent myndighet i en avtalepart skal på 

anmodning gi opplysninger om gebyrer og avgifter som får anvendelse ved innførsel av 

varer til denne avtaleparten, herunder opplysninger om hvordan gebyrene og avgiftene 

beregnes. 

 

 

Artikkel 10 

 

Retningslinjer for krav ved ileggelse av sanksjoner 

 

1. Hver avtalepart skal sikre at sanksjoner for overtredelser av dens tollover, -regler 

og -forskrifter eller regler relatert til tollprosedyrer ilegges bare den eller de som er rettslig 

ansvarlig(e) for overtredelsen. 

 

2. Den ilagte sanksjonen skal avhenge av sakens realiteter og omstendigheter og skal 

være basert på den ansvarliges skyld og stå i forhold til overtredelsens alvorlighetsgrad 

og grovhet. 

 

3.  En sanksjon for mindre overtredelser som ufrivillige utelatelser eller feil, herunder 

feilaktig fortolkning av tollover, -regler eller -forskrifter uten at det foreligger bedragerisk 

hensikt eller grov uaktsomhet, skal ikke være større enn det som er nødvendig for å 

forsøke å hindre gjentakelse av feil som nevnt. Det skal ikke ilegges sanksjoner for 

åpenbare formelle feil. 



 

 

 

3. Hver avtalepart skal ved ileggelse av sanksjon for overtredelse av tollover, -regler 

eller -forskrifter eller regler relatert til tollprosedyrer sikre at de som er ilagt sanksjonen, 

mottar en skriftlig redegjørelse med nærmere angivelse av overtredelsens art og 

grunnlaget for sanksjonen samt opplysninger om klageadgangen. 

 

4. Hver avtalepart skal betrakte det som en formildende omstendighet når 

omstendighetene ved en overtredelse av tollover, -regler eller -forskrifter eller en regel 

relatert til en tollprosedyre frivillig avsløres for kompetente myndigheter før over-

tredelsen avdekkes av myndigheten. 

 

5. Hver avtalepart skal i sine egne lover og forskrifter angi et avgrenset tidsrom for 

å innlede forfølgning i forbindelse med overtredelse av tollover, -regler eller -forskrifter 

eller regler relatert til tollprosedyrer.. 

 

6. Hver avtalepart skal opprettholde prosedyrer for å unngå interessekonflikter ved 

fastsettelse og innfordring av krav ilagt ved sanksjoner, og sikre at offentlige 

tjenestemenn ikke drar personlig fordel av krav eller avgifter vedkommende har fastsatt 

eller innfordret. 

 

 

Artikkel 11 

 

Legalisering av dokumenter 

 

 En avtalepart skal ikke kreve legalisering eller annen ekthetskontroll, særlig 

fakturaer sertifisert av konsulat, opprinnelsesbevis eller annen tolldokumentasjon, 

herunder tilknyttede gebyrer og avgifter, i forbindelse med innførsel av varer fra en annen 

avtalepart. 

 

 

Artikkel 12 

 

Midlertidig innførsel av varer 
 

1. Hver avtalepart skal tillate midlertidig innførsel av varer i samsvar med 

internasjonale standarder. 

 

2. I denne artikkel menes med «midlertidig innførsel», tollprosedyrer som tillater at 

visse varer på fastsatte vilkår kan bringes inn i et tollområde helt eller delvis fritatt for 

betaling av toll og avgifter. Varer som nevnt skal innføres for et bestemt formål og være 

beregnet på gjenutførsel innenfor et nærmere angitt tidsrom, uten å ha gjennomgått noen 

form for endring bortsett fra normal forringelse som følge av bruk.  

 

 

Artikkel 13 

 

Innenlands og utenlands bearbeiding 

 



 

 

1. Hver avtalepart skal tillate midlertidig innførsel og utførsel for innenlands og 

utenlands bearbeiding i samsvar med internasjonale standarder. 

 

2. I denne artikkel menes med: 

 

a) «innenlands bearbeiding», tollprosedyrer som tillater at visse varer på 

fastsatte vilkår kan bringes inn i et tollområde helt eller delvis fritatt for 

betaling av toll og avgifter. Varer som nevnt må være beregnet på 

gjenutførsel innenfor et nærmere angitt tidsrom etter å ha gjennomgått 

fremstilling, bearbeiding eller reparasjon,  

             

b) «utenlands bearbeiding», tollprosedyrer som tillater at visse varer i fri 

omsetning i et tollområde midlertidig kan utføres for fremstilling, 

bearbeiding eller reparasjon i utlandet og deretter gjeninnføres helt eller 

delvis fritatt for toll og avgifter. 

 

 

Artikkel 14 

 

Samarbeid mellom grensemyndigheter 

 

 Myndigheter og organer som utøver grensekontroll og annen innførsels- eller 

utførselskontroll, skal samarbeide og samordne sine prosedyrer for å legge til rette for 

handel. 

 

 

Artikkel 15 

 

Ny prøving 

 

Hver avtalepart skal sikre at enhver person som tollmyndighetene eller annen 

grensemyndighet utsteder en forvaltningsavgjørelse til, har rett til minst: 

 

a) uavhengig ny prøving på ett trinn i forvaltningsapparatet, med mindre forvalt-

ningsavgjørelsen er truffet av den øverste enheten i forvaltningsapparatet, 

og 

 

b) uavhengig ny prøving på ett trinn i rettsapparatet.  

 

 

Artikkel 16 

 

Fortrolighet 

 

Alle opplysninger som er gitt i forbindelse med innførsel, utførsel, forhånds-

uttalelser eller transittering av varer, skal av avtalepartene behandles fortrolig og skal 

omfattes av taushetsplikt, i samsvar med hver avtaleparts lovgivning. Opplysninger som 

nevnt skal ikke gis videre av en avtaleparts myndigheter uten at det foreligger uttrykkelig 

samtykke fra den person eller den myndighet som har gitt opplysningene. 

 



 

 

 

Artikkel 17 

 

Ytterligere samarbeid 

 

1. Avtalepartene kan kartlegge ytterligere tiltak med sikte på å lette samhandelen 

mellom dem og fremlegge tiltakene for vurdering i underkomitéen for handel med varer. 

 

2. Avtalepartene skal fremme internasjonalt samarbeid i relevante multilaterale fora 

for handelsfasilitering. Avtalepartene skal foreta en gjennomgang av relevante 

internasjonale initiativ med sikte på å kartlegge ytterligere områder der felles tiltak vil 

kunne bidra til å fremme partenes felles mål, og fremlegge tiltakene for vurdering i 

underkomitéen for handel med varer. 

 

________________ 

  



 

 

 

 

 

VEDLEGG IV 
 

 

NEVNT I ARTIKKEL 2.11 

 

MANDAT FOR UNDERKOMITÉEN FOR HANDEL MED VARER 
 

 



 

VEDLEGG IV 

 

NEVNT I ARTIKKEL 2.11 

 

MANDAT FOR UNDERKOMITÉEN FOR HANDEL MED VARER 

 

 

1. Avtalepartene nedsetter herved en underkomité for handel med varer (heretter kalt 

«underkomitéen»), som skal bestå av representanter for hver part. 

 

2. Underkomitéen kan behandle særlig saker som oppstår etter avtalens kapittel 2 og 

3 samt vedlegg II og III. 

 

3. Underkomitéens funksjoner skal omfatte: 

 

a)  overvåking og oppfølging av tiltak som er truffet, og gjennomføring av 

forpliktelser, 

 

b)  utveksling av informasjon og oppfølging av utviklingstendenser, 

 

c)  utarbeiding av tekniske endringer, herunder ajourføringer av HS-

nomenklaturen, og bistand til Den blandede komité, 

 

d)  andre saker om handel med varer som Den blandede komité har henvist til 

underkomitéen, 

 

e)  anbefalinger og rapportering til Den blandede komité etter behov. 

 

4. Underkomitéen skal treffe beslutninger ved samstemmighet (konsensus). 

 

5. Underkomitéen skal holde møte så ofte som nødvendig. Den skal innkalles til 

møte av Den blandede komité ved underkomitéens leder, eller etter anmodning av en part. 

Møtestedet skal alternere mellom en EFTA-stat og Georgia, som avtalt av partene. 

Partene kan seg i mellom bli enige om å holde møte i underkomitéen ved bruk av 

elektroniske kommunikasjonsmidler. 

 

6. Underkomitéens møter skal ledes av en representant for en EFTA-stat eller 

Georgia for et omforent tidsrom. En foreløpig dagsorden for hvert møte skal utarbeides 

av underkomitéens leder i samråd med de øvrige parter og sendes til dem, vanligvis senest 

to uker før møtet.  

 

7. Underkomitéen skal utarbeide en rapport om resultatene fra hvert komitémøte, og 

lederen skal på anmodning avgi rapport på det påfølgende møte i Den blandede komité. 

 

________________ 
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VEDLEGG VI 
 

 

NEVNT I ARTIKKEL 3.2 

 

BINDINGSLISTE OVER TOLLFORPLIKTELSER FOR 

LANDBRUKSVARER  

 

NORGE OG GEORGIA 



 

VEDLEGG VI 

 

NEVNT I ARTIKKEL 3.2 

 

BINDINGSLISTE OVER TOLLFORPLIKTELSER FOR LANDBRUKSVARER 

 

NORGE OG GEORGIA 

 

 

Avsnitt I: Norges bindingsliste over tollkonsesjoner for landbruksvarer 

med opprinnelse i Georgia 

 

 

 Følgende vilkår får anvendelse på tollkonsesjoner gitt fra norsk side for 

landbruksvarer: 

 

1. Norge skal for Georgia anvende tollsatser som fastsatt i kolonne 6a eller 6b i 

tabellen under. 

 

2. For opprinnelsesprodukter klassifisert i varelinjer betegnet som «PAP» 

(Processed Agricultural Products/Bearbeidede landbruksvarer) i kolonne 3 i tabellen, får 

følgende bestemmelser anvendelse: 

 

a) for at det skal kunne tas hensyn til forskjeller i kostnaden for 

landbruksråvarer innarbeidet i varer betegnet som «PAP», er avtalen ikke 

til hinder for: 

 

i) at det ilegges en importavgift ved innførsel, og 

 

ii) at det anvendes tiltak vedtatt ved utførsel. 

 

b) Importavgifter ilagt av partene ved innførsel skal være basert på, men ikke 

overstige, forskjellene mellom prisen innenlands og prisen på verdens-

markedet for landbruksråvarer innarbeidet i de berørte varene. 

 

c) Uten at bestemmelsene fastsatt i nr. 2 bokstav a) og b) berøres, skal Norge, 

med hensyn til varer som defineres som «PAP» i kolonne 3 i tabellen og 

har opprinnelse i Georgia, tilstå slike varer samme behandling som den 

som tilstås Den europeiske union (EU). Konsesjonene for «PAP» i tabellen 

er identiske med konsesjonene tilstått EU per 1. januar 2015. Dersom 

behandlingen for disse varene endres i avtalen(3) mellom Norge og EU, vil 

Georgia samtidig få identisk behandling. 

 

d) Norge skal kunngjøre importavgiftene som får anvendelse for bearbeidede 

landbruksvarer på EFTA-sekretariatets nettsted.  

                                                 
(3) Protokoll 3 til Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde: 

http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Protocols 

%20to %20the %20Agreement/protocol3.pdf 

http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Protocols%20to%20the%20Agreement/protocol3.pdf
http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Protocols%20to%20the%20Agreement/protocol3.pdf
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

01.01 Hester, esler, 

muldyr og 

mulesler, levende. 

       

01.01.3000  - esler BAP Fri  Fri Fri Fri  

01.01.9000  - andre BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

01.06 Andre levende dyr.        

   - pattedyr:        

01.06.1100  - - primater BAP Fri  Fri Fri Fri  

01.06.1200   - - hvaler, delfiner 
og niser (pattedyr av 

ordenen Cetacea); 

manater og sjøkuer 
(pattedyr av ordenen 

Sirenia); seler, 

sjøløver og 
hvalrosser (pattedyr 

av underordenen 

Pinnipedia) 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

01.06.1300  - - kameler og andre 

kameldyr 

(Camelidae) 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

01.06.1400  - - kaniner og harer BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - andre:        

   - - - ellers:        

01.06.1992   - - - - pelsdyr ikke 

nevnt eller 
innbefattet annet 

sted 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

01.06.1999  - - - - andre BAP Fri  Fri Fri Fri  

01.06.2000 - reptiler (herunder 

slanger og 
skilpadder) 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - fugler:        

01.06.3100  - - rovfugler BAP Fri  Fri Fri Fri  

01.06.3200  - - papegøyefugler 
(herunder 

papegøyer, 

parakitter, araer og 
kakaduer) 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

01.06.3300  - - strutser; emuer 

(Dromaius 
novaehallandiae) 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - andre:        

01.06.3910  - - - fasaner BAP  0,60 Fri Fri Fri  

01.06.3990  - - - andre BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - insekter:        

01.06.4100  - - bier BAP Fri  Fri Fri Fri  

01.06.4900 
 - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

01.06.9000 
 - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

02.02 Kjøtt av storfe, 

fryst. 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

02.02.1000   - hele eller halve 
skrotter 

BAP 344,0 % 32,28 32,28 

30 % reduksjon i 

kvotetollsatsene 
innenfor den 

årlige samlede 

WTO-kvoten for 
fryst storfekjøtt 

på 1084 tonn 

30 % reduksjon 
i kvotetoll-

satsene innenfor 

den årlige 
samlede WTO-

kvoten for fryst 

storfekjøtt på 
1084 tonn 

 

   - andre kjøttstykker, 

ikke utbeinet: 
       

02.02.2001  - - kvarte skrotter 

(forparter og 

bakparter) av samme 
dyr som foreligger 

samtidig 

("Compensated 
quarters") 

BAP 344,0 % 66,40 32,28 

30 % reduksjon i 
kvotetollsatsene 

innenfor den 

årlige samlede 
WTO-kvoten for 

fryst storfekjøtt 

på 1084 tonn 

30 % reduksjon 

i kvotetoll-

satsene innenfor 
den årlige 

samlede WTO-

kvoten for fryst 
storfekjøtt på 

1084 tonn 

 

02.02.2002   - - andre kvarte 

skrotter, forparter 

BAP 344,0 % 66,40 66,40 

30 % reduksjon i 

kvotetollsatsene 

innenfor den 
årlige samlede 

WTO-kvoten for 

fryst storfekjøtt 
på 1084 tonn 

30 % reduksjon 

i kvotetoll-
satsene innenfor 

den årlige 

samlede WTO-
kvoten for fryst 

storfekjøtt på 

1084 tonn 

 

02.02.2003   - - andre kvarte 

skrotter, bakparter 

BAP 344,0 % 66,40 66,40 

30 % reduksjon i 
kvotetollsatsene 

innenfor den 

årlige samlede 
WTO-kvoten for 

fryst storfekjøtt 

på 1084 tonn 

30 % reduksjon 

i kvotetoll-

satsene innenfor 
den årlige 

samlede WTO-

kvoten for fryst 
storfekjøtt på 

1084 tonn 

 

02.02.2004  - - såkalte "pistoler" 

BAP 344,0 % 66,40 66,40 

30 % reduksjon i 

kvotetollsatsene 
innenfor den 

årlige samlede 

WTO-kvoten for 
fryst storfekjøtt 

på 1084 tonn 

30 % reduksjon 
i kvotetoll-

satsene innenfor 

den årlige 
samlede WTO-

kvoten for fryst 

storfekjøtt på 
1084 tonn 

 

02.02.2008  - - ellers 

BAP 344,0 % 66,40 66,40 

30 % reduksjon i 
kvotetollsatsene 

innenfor den 

årlige samlede 
WTO-kvoten for 

fryst storfekjøtt 

på 1084 tonn 

30 % reduksjon 

i kvotetoll-

satsene innenfor 
den årlige 

samlede WTO-

kvoten for fryst 
storfekjøtt på 

1084 tonn 

 

   - utbeinet:        

02.02.3001  - - biffer og fileter 

BAP 344,0 % 119,01 344,0 % 

30 % reduksjon i 

kvotetollsatsene 

innenfor den 
årlige samlede 

WTO-kvoten for 

fryst storfekjøtt 
på 1084 tonn 

30 % reduksjon 

i kvotetoll-
satsene innenfor 

den årlige 

samlede WTO-
kvoten for fryst 

storfekjøtt på 

1084 tonn 

 

02.02.3009  - - ellers 

BAP 344,0 % 119,01 119,01 

30 % reduksjon i 
kvotetollsatsene 

innenfor den 

årlige samlede 
WTO-kvoten for 

fryst storfekjøtt 

på 1084 tonn 

30 % reduksjon 

i kvotetoll-

satsene innenfor 
den årlige 

samlede WTO-

kvoten for fryst 
storfekjøtt på 

1084 tonn 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

           

02.04 Kjøtt av sauer eller 

geiter, ferskt, kjølt 

eller fryst. 

       

02.04.1000   - hele eller halve 

skrotter av lam, 
ferske eller kjølte 

BAP 429,0 % 32,49 429,0 % 

30 % reduksjon i 

kvotetollsatsene 

innenfor den 
årlige samlede 

WTO-kvoten for 
kjøtt av sauer og 

geiter på 206 

tonn 

30 % reduksjon 

i kvotetoll-
satsene innenfor 

den årlige 

samlede WTO-
kvoten for kjøtt 

av sauer og 
geiter på 206 

tonn 

 

   - annet kjøtt av sau, 

ferskt eller kjølt: 
       

02.04.2100   - - hele eller halve 
skrotter 

BAP 429,0 % 24,15 24,15 

30 % reduksjon i 

kvotetollsatsene 
innenfor den 

årlige samlede 

WTO-kvoten for 
kjøtt av sauer og 

geiter på 206 

tonn 

30 % reduksjon 
i kvotetoll-

satsene innenfor 

den årlige  
samlede WTO-

kvoten for kjøtt 

av sauer og 
geiter på 206 

tonn 

 

02.04.2200   - - andre 
kjøttstykker, ikke 

utbeinet 

BAP 429,0 % 85,27 85,27 

30 % reduksjon i 

kvotetollsatsene 
innenfor den 

årlige samlede 

WTO-kvoten for 
kjøtt av sauer og 

geiter på 206 

tonn 

30 % reduksjon 
i kvotetollsat-

sene innenfor 

den årlige sam-
lede WTO-

kvoten for kjøtt 

av sauer og 
geiter på 206 

tonn 

 

02.04.3000   - hele eller halve 

skrotter av lam, 
fryste 

BAP 429,0 % 32,49 429,0 % 

30 % reduksjon i 

kvotetollsatsene 

innenfor den 
årlige samlede 

WTO-kvoten for 
kjøtt av sauer og 

geiter på 206 

tonn 

30 % reduksjon 

i kvotetoll-
satsene innenfor 

den årlige 
samlede WTO-

kvoten for kjøtt 

av sauer og 
geiter på 206 

tonn 

 

    - annet kjøtt av sau, 

fryst: 
       

02.04.4100  - - hele eller halve 

skrotter 

BAP 429,0 % 24,15 24,15 

30 % reduksjon i 
kvotetollsatsene 

innenfor den 

årlige samlede 
WTO-kvoten for 

kjøtt av sauer og 

geiter på 206 
tonn 

30 % reduksjon 

i kvotetoll-

satsene innenfor 
den årlige 

samlede WTO-

kvoten for kjøtt 
av sauer og 

geiter på 206 

tonn 

 

02.04.4200 - - andre 
kjøttstykker, ikke 

utbeinet 

BAP 429,0 % 85,27 85,27 

30 % reduksjon i 

kvotetollsatsene 
innenfor den 

årlige samlede 

WTO-kvoten for 
kjøtt av sauer og 

geiter på 206 

tonn 

30 % reduksjon 
i kvotetoll-

satsene innenfor 

den årlige 
samlede WTO-

kvoten for kjøtt 

av sauer og 
geiter på 206 

tonn 

 

02.04.4300  - - utbeinet 

BAP 429,0 % 76,96 76,96 

30 % reduksjon i 
kvotetollsatsene 

innenfor den 

årlige samlede 
WTO-kvoten for 

30 % reduksjon 
i kvotetoll-

satsene innenfor 

den årlige 
samlede WTO-
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

kjøtt av sauer og 

geiter på 206 

tonn 

kvoten for kjøtt 

av sauer og 

geiter på 206 
tonn 

02.04.5000  - kjøtt av geiter 

BAP 429,0 % 37,21 37,21 

30 % reduksjon i 

kvotetollsatsene 
innenfor den 

årlige samlede 

WTO-kvoten for 
kjøtt av sauer og 

geiter på 206 

tonn 

30 % reduksjon 
i kvotetoll-

satsene innenfor 

den årlige 
samlede WTO-

kvoten for kjøtt 

av sauer og 
geiter på 206 

tonn 

 

           

02.08 Annet kjøtt og 

spiselig slaktevfall, 

ferskt, kjølt eller 

fryst. 

       

   - annet:        

02.08.9060  - - froskelår BAP 363,0 % 24,64 Fri Fri Fri  

           

04.03 Kjernemelk, 

kulturmelk 

(surmelk) og 

rømme, yoghurt, 

kefir og annen 

gjæret eller syrnet 

melk og fløte, også 

konsentrert, med 

eller uten tilsetning 

av sukker, annet 

søtningsstoff eller 

smaksstoff eller 

med innhold av 

frukt, nøtter eller 

kakao. 

       

   - yoghurt:        

    - - med innhold av 
frukt, nøtter eller 

bær: 

       

04.03.1020   - - - som pulver, 
granulat eller i 

annen fast form 

PAP 453,0 % 20,54 20,54 * *  

04.03.1030  - - - ellers PAP 319,0 % 8,45 8,45 * *  

   - - ellers:        

04.03.1091 - - - med innhold av 

smaksstoff eller 

kakao 

PAP 453,0 % 20,54 20,54  3,10  

   - annen:        

04.03.9001  - -  med innhold av 

smaksstoff eller 

kakao 

PAP 453,0 % 20,54 20,54  3,10  

04.03.9002  - - med innhold av 
frukt, nøtter eller 

bær 

PAP 453,0 % 20,54 20,54 * *  

           

04.05 Smør og annet fett 

samt oljer fremstilt 

av melk; meieri-

smøreprodukter. 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

04.05.1000  - smør 

BAP 343,0 % 25,19 25,19 

302 % tollsats 
utenfor kvoten 

og 30 % 

reduksjon i 
kvotetollsatsene 

innenfor den 

årlige samlede 
WTO-kvoten for 

smør på 575 
tonn 

22,17 tollsats 
utenfor kvoten 

og 30 %                           

reduksjon i 
kvotetollsatsene 

innenfor den 

årlige samlede 
WTO-kvoten 

for smør på 575 
tonn 

 

04.05.2000  - meierismøre-

produkter 
BAP 343,0 % 25,19 25,19 302 % 22,17  

04.05.9000  - ellers BAP 343,0 % 25,19 25,19 302 % 22,17  

           

           

04.09.0000 Naturlig honning. 

BAP 356,0 % 24,47 24,47 

285 % tollsats 

utenfor kvoten 

og 100 % 
reduksjon i 

kvotetollsatsene 

innenfor den 
eksisterende 

kvoten for 

honning på 192 
tonn 

19,58 tollsats 

utenfor kvoten 

og 100 % 
reduksjon i 

kvotetollsatsene 

innenfor den 
eksisterende 

kvoten for 

honning på 192 
tonn 

 

           

05.01.0000 Menneskehår, 

ubearbeidd, også 

vasket eller 

avfettet; avfall av 

menneskehår. 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

         

05.02 Bust av svin eller 

villsvin; 

grevlinghår og 

annet hår til 

børstebinder-

arbeider; avfall av 

slik bust eller hår. 

       

05.02.1000  - bust av svin eller 
villsvin samt avfall 

derav 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

05.02.9000  - ellers PAP Fri  Fri Fri Fri  

           

05.04.0000 Tarmer, blærer og 

mager av andre 

dyr enn fisk, hele 

eller i stykker, 

ferske, kjølte, 

fryste, saltede, i 

saltlake, tørkede 

eller røykte. 

BAP Fri  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

05.05 Skinn og andre 

deler av fugler, 

med påsittende 

fjær eller dun, fjær 

og deler av fjær 

(også med klipte 

kanter) samt dun, 

ubearbeidd eller 

bare renset, 

desinfisert eller 

konservert; pulver 

og avfall av fjær 

eller av deler av 

fjær. 

       

05.05.1000 - fjær til stopning; 

dun PAP Fri  Fri Fri Fri  

05.05.9000  - ellers PAP Fri  Fri Fri Fri  

           

05.06 Bein og hornkjeg-

ler, avfettet, 

syrebehandlet eller 

befridd for gelatin, 

ubearbeidd eller 

enkelt bearbeidd, 

men ikke tilskåret; 

pulver og avfall av 

bein og hornkjeg-

ler. 

       

05.06.1000 - beinbrusk og bein 
behandlet med syre 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

05.06.9090  - - andre BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

05.07 Elfenbein, 

skilpaddeskall, 

hvalbarder og 

bardefrynser, 

horn, gevirer, 

hover, klover, 

negler, klør og 

nebb, ubearbeidd 

eller enkelt 

bearbeidd, men 

ikke tilskåret; 

pulver og avfall 

derav 

       

05.07.1000  - elfenbein; avfall 

og pulver av 

elfenbein 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

05.07.9000  - ellers PAP Fri  Fri Fri Fri  

           

05.08.0000 Koraller og lik-

nende, ubearbeidd 

eller enkelt bear-

beidd; skall av 

bløtdyr, krepsdyr 

eller pigghuder og 

ryggskall av blekk-

sprut, ubearbeidd 

eller enkelt bear-

beidd, men ikke 

tilskåret, pulver og 

avfall derav. 

PAP Fri  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

05.10.0000 Ambra, bevergjel, 

civet og moskus; 

spanske fluer; 

galle, også tørket; 

kjertler og andre 

animalske produk-

ter som brukes til 

fremstilling av 

farmasøytiske 

preparater, ferske, 

kjølte, fryste eller 

midlertidig 

konserverte på 

annen måte 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

           

05.11 Animalske 

produkter, ikke 

nevnt eller innbe-

fattet annet sted; 

døde dyr av de slag 

som hører under 

kapittel 1 eller 3, 

utjenlige til 

menneskeføde. 

       

05.11.1000  - sæd av storfe BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - andre:        

   - - ellers:        

    - - - blodpulver 
(utjenlig til 

menneskeføde): 

       

05.11.9921 - - - - annet BAP  0,36 Fri Fri Fri  

  - - - kjøtt og blod:        

05.11.9940 - - - - annet BAP  0,36 Fri Fri Fri  

05.11.9950  - - - svamper, 

naturlige, av 

animalsk 
opprinnelse 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - - andre:        

   - - - - andre:        

05.11.9996  - - - - - sæd, unntatt 
av storfe BAP Fri  Fri Fri Fri  

05.11.9997  - - - - - embryoer BAP Fri  Fri Fri Fri  

05.11.9998  - - - - - andre BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

06.01 Løker, rotknoller, 

stengelknoller og 

rotstokker, i hvil-

ende tilstand, i 

vekst eller blomst; 

sikoriplanter og  

-røtter, unntatt 

røtter som hører 

under posisjon 

12.12. 

       

06.01.1000 - løker, rotknoller, 

stengelknoller og 

rotstokker, i 
hvilende tilstand 

BAP 0,1 %  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

06.01.2000   - løker, rotknoller, 
stengelknoller og 

rotstokker, i vekst 

eller blomst; sikori-
planter og -røtter 

BAP 0,4 % 0,01 S Fri Fri Fri  

           

06.02 Andre levende 

planter (herunder 

røtter), stiklinger 

og podekvister; 

mycelium. 

       

   - stiklinger uten rot 
og podekvister: 

       

06.02.1011  - - podekvister; 

stiklinger, ikke til 
gartnerier eller plan- 

teskoler; stiklinger 

av grønne planter til 
gartnerier eller 

hagebruk i tiden 15. 

desember - 30. april 

BAP 0,5 %  Fri Fri Fri  

   - - stiklinger til bruk 
i gartnerier eller 

planteskoler, unntatt 

av grønne planter i 
tiden 15. desember - 

30. april: 

       

06.02.1021  - - - begonia, alle 
arter, betlehems-

klokke (Campanula 

isophylla), jule-
stjerne (Euphorbia 

pulcherrima, Poin-

settia pulcherrima), 
tåre (Fuchsia), 

hibisk (Hibiscus), 

kalanchoe og henge-
petunia (Petunia 

hybrida, Petunia 

atkinsiana) 

BAP 51,0 % 0,69 S 51,0 % 10 % 0,14 S 

06.02.1024  - - - pelargonium BAP 51,0 % 0,69 S 51,0 % 15 % 0,20 S 

06.02.1025 - - - krysantemum 
(Dendranthema x 

grandiflora, Chry-

santhemum x mori-
folium) i tiden 1. 

april- 15. oktober; 

saintpaulia, fem-
tunge (Scaevola) og 

vrifrukt (Strepto-

carpus) 

BAP 51,0 % 0,69 S 51,0 % Fri Fri  

06.02.1029  - - - andre BAP 51,0 % 0,69 S 51,0 % Fri Fri  

06.02.2000  - trær og busker 
som skal bære 

spiselige frukter 

eller nøtter, også 
podede 

BAP  0,30 Fri Fri Fri  

    - rododendron og 

asalea, også podede: 
       

   - - stueasalea 
(Azalea indica, 

Rhododendron 

simsii, Rhododen-
dron indicum): 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

06.02.3011  - - - i blomst BAP 17,0 % 1,87 S 17,0 % Fri Fri  

   - - - andre:        

06.02.3012  - - - - i tiden 15. 
november - 23. 

desember 

BAP 17,0 % 1,87 S 17,0 % Fri Fri  

06.02.3013   - - - - i tiden 24. 
desember - 14. 

november 

BAP 17,0 % 1,87 S 17,0 % Fri Fri  

06.02.3090  - - ellers BAP  0,03 Fri Fri Fri  

   - rose (Rosa), også 

podede: 
       

06.02.4002  - - grunnstammer BAP 64,0 % 4,36 S 64,0 % Fri Fri  

06.02.4003   - - stiklinger med 

rot, ikke i emballasje 

for detaljsalg 

BAP 64,0 % 4,36 S 64,0 % Fri Fri  

06.02.4004   - - barrotsroser 
uten medium, ikke i 

emballasje for 

detaljsalg 

BAP 64,0 % 4,36 S 64,0 % Fri Fri  

06.02.4008  - - ellers BAP 64,0 % 4,36 S 64,0 % 54,4 % 3,71 S 

   - andre:        
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

06.02.9010   - - uten klump av 
jord eller annet 

vekstmedium, 

herunder 
grunnstammer 

(unntatt de som 

hører under 
varenumrene 

06.02.2000 eller 
06.02.4002) 

BAP 1,0 %  Fri Fri Fri  

   - - med klump av 

jord eller annet 

vekstmedium: 

       

06.02.9021 - - - trær og busker 

ikke nevnt ovenfor; 

draketre (Dracaena) 
og palmer (Palmae) 

BAP 1,0 %  Fri Fri Fri  

06.02.9022   - - - stauder ikke 

spesifisert i vare-

numrene 06.02.9031 
- 06.02.9099 

BAP 1,0 %  Fri Fri Fri  

06.02.9023  - - - grønne potte-

planter i tiden 15. 
desember - 30. april, 

også i samplantinger 

BAP 1,0 %  Fri Fri Fri  

   - - - andre 

potteplanter eller 

utplantingsplanter: 

       

   - - - - grønne 

potteplanter i tiden 

1. mai - 14. 
desember:  

       

06.02.9031  - - - - - kroton 

(Condiaeum, 

Croton), 

dieffenbachia, 

gullranke 
(Epipremnum, 

Scindapsus aureum), 

eføy (Hedera), 
sverdbregne 

(Nephrolepis), 

fredspeperomia 
(Peperomia 

obtusifolia), 

myntpeperomia 
(Peperomia 

rotundifolia), 

paraplytre 
(Schefflera), husfred 

(Soleirolia, 

Helxine), også i 
samplantinger 

BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % 64 % 4,34 S 

06.02.9032  - - - - - asplenium, 

kongebegonia 

(Begonia x 
rexcultorum), renner 

(Chlorophytum), 

japanbeinved 
(Euonymus 

japanicus), 

japanfatsia (Fatsia 
japonica, Aralia 

sieboldii), 
gummifiken (Ficus 

elastica), monstera, 

treklatrer 

BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % 15 % 1,02 S 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

(Philodendron 

scandens), stuebusk 

(Radermachera, 
tereospermum), 

syngonium, 

fatsiaeføy (X-
Fatshedera), også i 

samplantinger 

06.02.9039   - - - - - ellers, også 
i samplantinger BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % Fri Fri  

06.02.9044  - - - - - skjevkrone 

(Achimenes), 

virginia-aster (Aster 
novi-belgii), 

stuetøffel 

(Calceolaria 
herbeohybrida), 

prydpaprika 

(Capsicum annum), 
rosenglans 

(Catharanthus 

roseus, Vinca 
rosea), ynde 

(Dipladenia, 

Mandevilla), 
trådblomst 

(Nematanthus, 

Hypocyrta), spansk 
margeritt 

(Osteospermum), 

julekaktus 
(Schlumbergera), 

stuesenecio (Senecio 

x hybridus, 
Cineraria), 

fagersinningia 

(Sinningia speciosa, 
Gloxinia), søtvier 

(Solanum) og 

vrifrukt 
(Streptocarpus), 

også i samplantinger 

BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % 30,0 % 2,04 S 

06.02.9049  - - - - - ellers, også i 
samplantinger BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % Fri Fri  

    - - - - stiklinger 

med rot samt 

ungplanter: 

       

06.02.9051   - - - - - begonia, 
alle arter, 

betlehemsklokke 

(Campanula 
isophylla), 

krysantemum, alle 

slag (unntatt 
Chrysanthemum 

maximum/ 

Leucanthemum 
maximum), 

cyklamen, 

julestjerne 
(Euphorbia 

pulcherrima), tåre 

(Fuchsia), hibisk 
(Hibiscus), 

kalanchoe, 
pelargonium, 

BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % 30 % 2,04 S 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

hengepetunia 

(Petunia hybrida, 

Petunia atkinsiana), 
saintpaulia, 

femtunge 

(Scaevola), 
sinningia (Sinningia 

syn. Gloxinia) 

06.02.9059  - - - - - andre BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % Fri Fri  

06.02.9060  - - - - ellers BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % Fri Fri  

   - - ellers:        

06.02.9099  - - - andre BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

06.03 Avskårne blomster 

og blomsterknop-

per av det slag som 

brukes til buketter 

eller pryd, friske, 

tørkede, fargede, 

bleikte, impreg-

nerte eller prepa-

rerte på annen 

måte. 

       

   - friske:        

   - -  roser:         

06.03.1110   - - - roser i tiden 1. 
november - 31. 

mars, også i 

blandede buketter 
o.l; blomster og 

blomsterknopper 

som hører under 
varenumrene 

06.03.1210, 

06.03.1310, 
06.03.1410, 

06.03.1921, 

06.03.1922 og 
06.03.1991 når disse 

inngår i blandede 

buketter hvor roser 
gir bukettene deres 

vesentlige karakter 

BAP  0,60 Fri Fri Fri  

06.03.1120   - - - roser i tiden 1. 
april - 31. oktober; 

også i blandede 

buketter o.l; 

blomster og 

blomsterknopper 

som hører under 
andre varenummer i 

posisjonen enn de 

spesifisert i 
varenummer 

06.03.1110 når disse 

inngår i blandede 
buketter hvor roser 

gir bukettene deres 

vesentlige karakter 

BAP 249,0 % 4,07 S 249,0 % 150,0 % 2,45 S 

   - - nelliker:        

06.03.1210   - - - nelliker, også i 
blandede buketter 

o.l.; blomster som 

hører under 
varenumrene 

06.03.1110, 

06.03.1310, 

06.03.1410, 

06.03.1921, 

06.03.1922 og 
06.03.1991 når disse 

inngår i blandede 

buketter hvor 
nelliker gir 

bukettene deres 
vesentlige karakter 

BAP  0,60 Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

06.03.1290 - - - blomster og 
blomsterknopper 

som hører under 

andre varenummer i 
posisjonen enn de 

spesifisert i 

varenummer 
06.03.1210 når disse 

inngår i blandede 
buketter hvor 

nelliker gir 

bukettene deres 
vesentlige karakter 

BAP 249,0 % 4,07 S 249,0 % 211,7 % 3,46 S 

   - - orkideer:        

06.03.1310 - - - orkideer, også i 

blandede buketter 

o.l.; blomster og 
blomsterknopper 

som hører under 

varenumrene 
06.03.1110, 

06.03.1210, 

06.03.1410, 
06.03.1921, 

06.03.1922 og 

06.03.1991 når disse 
inngår i blandede 

buketter hvor 

orkideer gir 
bukettene deres 

vesentlige karakter 

BAP  0,60 Fri Fri Fri  

06.03.1320   - - - blomster og 

blomsterknopper 
som hører under 

andre varenummer i 

posisjonen enn de 

spesifisert i 

varenummer 
06.03.1310 når disse 

inngår i blandede 

buketter hvor 
orkideer gir 

bukettene deres 

vesentlige karakter 

BAP 249,0 % 4,07 S 249,0 % 211,7 % 3,46 S 

   - - krysantemum:        

06.03.1410   - - - krysantemum i 
tiden 15. desember - 

15. mars, også i 

blandede buketter 
o.l.; blomster og 

blomsterknopper 

som hører under 
varenumrene 

06.03.1110, 

06.03.1210, 

06.03.1310, 

06.03.1921, 

06.03.1922 og 
06.03.1991 når disse 

inngår i blandede 

buketter hvor 
krysantemum gir 

bukettene deres 

vesentlige karakter 

BAP  0,60 Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

06.03.1420  - - - krysantemum i 
tiden 16. mars - 14. 

desember også i 

blandede buketter 
o.l.; blomster og 

blomsterknopper 

som hører under 
andre varenummer i 

posisjonen enn de 
spesifisert i 

varenummer 

06.03.1410 når disse 
inngår i blandede 

buketter hvor 

krysantemum gir 

bukettene deres 

vesentlige karakter 

BAP 249,0 % 4,07 S 249,0 % 150,0 % 2,45 S 

   - - liljer (Lilium 

spp.) : 
       

06.03.1520  - - - blomster og 

blomsterknopper 

som hører under 
andre varenummer i 

posisjonen enn de 

spesifisert i 
varenummer 

06.03.1510 når disse 

inngår i blandede 
buketter hvor liljer 

gir bukettene deres 

vesentlige karakter 

BAP  0,60 Fri Fri Fri  

   - - andre:        

06.03.1911 - - - roser i tiden 1. 
november - 31. 

mars, krysantemum 

i tiden 15. desember 
- 15. mars, nelliker 

og orkideer når disse 

blomstene inngår i 
blandede buketter 

men ikke gir 

buketten dens 
vesentlige karakter 

BAP  0,60 Fri Fri Fri  

06.03.1912  - - - roser i tiden 1. 

april - 31. oktober 
og krysantemum i 

tiden 16. mars - 14. 

desember når disse 
blomster inngår i 

blandede buketter 

men ikke gir 
buketten dens 

vesentlige karakter 

BAP 249,0 % 4,07 S 249,0 % 150 % 2,45  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - - - symre 
(Anemone), ginst 

(Genista), mimosa, 

soleie (Ranunculus), 
syrin (Syringa), 

margerit 

(Argyranthemum 
frutescens, 

Chrysanthemum 
frutescen) i tiden 1. 

november - 30. 

april, freesia i tiden 
1. desember - 31. 

mars og tulipan 

(Tulipa) i tiden 1. 

mai - 31. mai: 

       

06.03.1921  - - - - symre 

(Anemone), ginst 

(Genista), mimosa, 
soleie (Ranunculus) 

og syrin (Syringa), 

også i blandede 
buketter o.l 

BAP  0,60 Fri Fri Fri  

   - - - andre:        

06.03.1991  - - - - marikåpe 

(Alchemilla), 

flamingoblomst 
(Anthurium), asters 

(Aster), astilbe, 

knoppurt 
(Centaurea), 

bakkestjerne 

(Erigeron), gerbera, 
sabellilje 

(Gladiolus), 

flatskolm 

(Lathyrus), 

søyleblomst 
(Liatris), leddblomst 

(Physostegia), 

protea, scabiosa, 
bergknapp (Sedum), 

gullris (Solidago), 

solidaster, strelizia, 
trachelium og 

zinnia, også i 

blandede buketter 
o.l 

BAP 249,0 % 4,07 S Fri Fri Fri  

06.03.1998  - - - - andre, også i 

blandede buketter 

o.l 

BAP 249,0 % 4,07 S 249,0 % Fri Fri  

06.03.9000  - ellers BAP  0,60 Fri Fri Fri  

           

06.04 Lauvverk, blad, 

greiner og andre 

plantedeler, uten 

blomster eller 

blomsterknopper, 

samt gras, mose og 

lav, av det slag som 

brukes til buketter 

eller pryd, friske, 

tørkede, fargede, 

bleikte, impreg-
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

nerte eller prepa-

rerte på annen 

måte. 

   - friske:        

06.04.2010  - - Adianthum og 

Asparagus, i tiden 1. 

juni - 31. oktober 
BAP 67,0 % 1,08 S 67,0 % Fri Fri  

06.04.2099  - - - andre BAP  0,12 Fri Fri Fri  

06.04.9000  - ellers BAP 1,2 %  Fri Fri Fri  

           

07.02 Tomater, friske 

eller kjølte. 
       

07.02.0011  - i tiden 1. 
november - 9. mai 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - i tiden 10. mai - 

10. juli: 
       

07.02.0022  - - i tiden 10. mai - 
31. mai 

BAP 142,0 % 12,21 12,21 119 % 10,21  

07.02.0023  - - i tiden 1. juni - 

10. juli 
BAP 142,0 % 12,21 12,21 119 % 10,21  

07.02.0030  - i tiden 11. juli - 
14. oktober 

BAP 145,0 % 8,86 8,86 112 % 6,86  

07.02.0040  - i tiden 15. oktober 

- 31. oktober 
BAP  1,60 1,60 Fri Fri  

           

07.03 Kepaløk, sjalottløk, 

hvitløk, purre og 

andre løkslag, 

friske eller kjølte. 

       

07.03.2000  - hvitløk BAP  0,03 Fri Fri Fri  

   - andre løkslag: 
       

   - - purre:        

07.03.9003  - - - i tiden 20. 
februar - 31. mai 

BAP 102,0 % 6,66 6,66 Fri Fri  

           

07.04 Hodekål, blomkål, 

knutekål og 

liknende spiselig 

kål, frisk eller 

kjølt. 

       

   - blomkål og 

brokkoli: 
       

   - - blomkål:        

07.04.1011  - - - i tiden 1. juni - 

31. juli 
BAP 100,0 % 5,82 5,82 85,1 % 4,95  

07.04.1021   - - - i tiden 1. 
august - 14. oktober 

BAP 30,0 % 1,77 1,77 24,9 % 1,47  

07.04.1031 - - - i tiden 15. 

oktober - 30. 

november 

BAP  0,18 Fri Fri Fri  

07.04.1041  - - - i tiden 1. 

desember - 31. mai 
BAP Fri  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

07.04.1050  - - brokkoli BAP  0,64 Fri Fri Fri  

   - rosenkål:        

07.04.2010  - - i tiden 21. 

september - 31. mai 
BAP 219,0 % 9,16 9,16 186,2 % 7,79  

07.04.2020  - - i tiden 1. juni - 

20. september 
BAP  0,24 Fri Fri Fri  

   - annen:        

   - - hvitkål:        

07.04.9013   - - - i tiden 1. 

oktober - 31. mai 

BAP 116,0 % 1,71 1,71 

98,4 % tollsats 

utenfor kvoten 

og 30 % 
reduksjon i 

kvotetollsatsene 
innenfor den 

årlige samlede  

WTO-kvoten for 
hvitkål på 134 

tonn 

1,45 tollsats 

utenfor kvoten 

og 30 % 
reduksjon i 

kvotetollsatsene 
innenfor den 

årlige samlede 

WTO-kvoten 
for hvitkål på 

134 tonn 

 

07.04.9020  - - - i tiden 1. juni - 

31. juli 

BAP 184,0 % 3,58 3,58 

156,2 % tollsats 

utenfor kvoten 
og 30 % 

reduksjon i 

kvotetollsatsene 
innenfor den 

årlige samlede  

WTO-kvoten for 
hvitkål på 134 

tonn 

3,04 tollsats 

utenfor kvoten 
og 30 % 

reduksjon i 

kvotetollsatsene 
innenfor den 

årlige samlede 

WTO-kvoten 
for hvitkål på 

134 tonn 

 

07.04.9030  - - - i tiden 1. august 
- 30. september 

BAP  0,05 Fri Fri Fri  

   - - rødkål:        

07.04.9040 - - - i tiden 1. 

oktober - 31. juli 

BAP 102,0 % 1,86 1,86 

86,6 % tollsats 

utenfor kvoten 

og 30 % 
reduksjon i 

kvotetollsatsene 

innenfor den 
årlige samlede  

WTO-kvoten for 

rødkål på 134 
tonn 

1,58 tollsats 

utenfor kvoten 

og 30 % 
reduksjon i 

kvotetollsatsene 

innenfor den 
årlige samlede 

WTO-kvoten 

for rødkål på 
134 tonn 

 

07.04.9050   - - - i tiden 1. 

august - 30. 
september 

BAP  0,05 Fri Fri Fri  

07.04.9060  - - kinakål BAP  0,64 Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

07.04.9093  - - - savoykål i tiden 
1. desember - 30. 

juni 

BAP 219,0 % 9,16 9,16 Fri Fri  

07.04.9094   - - - savoykål i 
tiden 1. juli - 30. 

november 

BAP 219,0 % 9,16 9,16 Fri Fri  

07.04.9095  - - - grønnkål i tiden 

1. desember - 31. 
juli 

BAP 219,0 % 9,16 9,16 Fri Fri  

07.04.9096  - - - grønnkål i tiden 

1. august - 30. 
novemberr 

BAP 219,0 % 9,16 9,16 Fri Fri  

07.04.9099  - - - annen BAP 219,0 % 9,16 0,80 Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

07.05 Salat (Lactuca 

sativa) og sikori 

(Cichorium spp.), 

frisk eller kjølt. 

       

   - salat:        

   - - hodesalat:        

    - - - issalat 
(herunder 

isbergsalat): 

       

07.05.1130   - - - - i tiden 1. 
desember - 28./29. 

februar 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - - annen:        

   - - - - i tiden 1. mars 

- 31. mai: 
       

07.05.1141  - - - - - hel BAP 166,0 % 2,09 166,0 % 141,1 % 1,78  

07.05.1149  - - - - - ellers BAP 166,0 % 2,09 166,0 % 141,1 % 1,78  

   - - - - i tiden 1. juni 

- 30. september: 
       

07.05.1151  - - - - - hel BAP 74,0 % 1,00 74,0 % 62,9 % 0,85  

07.05.1159  - - - - - ellers BAP 74,0 % 1,00 74,0 % 62,9 % 0,85  

    - - - - i tiden 1. 
oktober - 30. 

november: 

       

07.05.1161  - - - - - hel BAP 165,0 % 2,16 165,0 % 140,2 % 1,84  

07.05.1169  - - - - - ellers BAP 165,0 % 2,16 165,0 % 140,2 % 1,84  

07.05.1170   - - - - i tiden 1. 

desember - 28./29. 

februar 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - annen:        

    - - - i tiden 1. april 
- 30. november: 

       

07.05.1911  - - - - hel BAP 242,0 % 17,40 17,40 206 % 14,79  

07.05.1919  - - - - ellers BAP 242,0 % 17,40 17,40 206 % 14,79  

   - sikori:        

   - - sikorisalat 
(julesalat, witloof) 

(Cichorium intybus 

var.foliosum): 

       

07.05.2110  - - - i tiden 1. april - 

30. november 
BAP  0,24 Fri Fri Fri  

07.05.2190   - - - i tiden 1. 

desember - 31. mars 
BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - annen:        

07.05.2910   - - - i tiden 1. april 
- 30. november 

BAP 147,0 % 10,95 10,95 Fri Fri  

07.05.2990  - - - i tiden 1. 

desember - 31. mars 
BAP 242,0 % 17,40 Fri Fri Fri  

           

07.06 Gulrøtter, neper, 

rødbeter, havre-

røtter, knollselleri, 

reddiker og 

liknende spiselige 

røtter, friske eller 

kjølte. 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - gulrøtter og neper:        

07.06.1011  - - gulrøtter i tiden 
1. mai - 31. august 

BAP 76,0 % 2,61 2,61 68,4 % 2,35  

07.06.1021   - - gulrøtter i tiden 

1. september - 30. 

april 

BAP 38,0 % 1,15 1,15 34,4 % 1,04  

07.06.1030  - - neper BAP 63,0 % 3,14 Fri Fri Fri  

07.06.9010  - - knollselleri BAP 230,0 % 7,93 7,93 195 % 6,74  

07.06.9030 - - reddiker i tiden 1. 
desember - 31. mars BAP 112,0 % 18,22 18,22 Fri Fri  

           

07.07 Agurker, friske 

eller kjølte. 
       

   - slangeagurker:        

07.07.0010  - - i tiden 10. mars - 

31. oktober 
BAP 120,0 % 7,74 7,74 102 % 6,58  

07.07.0020  - - i tiden 1. 

november - 30. 

november 
BAP  0,60 Fri Fri Fri  

07.07.0030  - - i tiden 1. 

desember - 9. mars 
BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - ellers:        

07.07.0092  - - i tiden 1. januar - 

30. juni 
BAP 251,0 % 11,49 11,49 35 % 1,60  

07.07.0093  - - i tiden 1. juli - 
31. desember 

BAP 251,0 % 11,49 11,49 213 % 9,77  

           

07.08 Belgfrukter, med 

eller uten belg, 

friske eller kjølte. 

       

07.08.2009  - - ellers BAP 50,0 % 5,31 0,50 Fri Fri  

07.08.9000   - andre belgfrukter BAP  0,12 Fri Fri Fri  

           

07.09 Andre grønnsaker, 

friske eller kjølte. 
       

   - asparges:        

07.09.2010  - - i tiden 1. mai - 

14. november 
BAP  0,08 Fri Fri Fri  

07.09.2090   - - i tiden 15. 
november - 30. april 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

07.09.3000  - auberginer BAP  0,24 Fri Fri Fri  

   - selleri, unntatt 

knollselleri: 
       

07.09.4022  - - i tiden 15. 

desember - 31. mai 
BAP 90,0 % 3,35 3,35 Fri Fri  

   - sopper og trøfler:        

07.09.5100  - - sopper av slekten 
Agaricus 

(sjampinjonger) 

BAP  0,30 Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

07.09.5910  - - - trøfler BAP  0,24 Fri Fri Fri  

07.09.5990  - - - andre BAP  0,30 Fri Fri Fri  

   - frukter av slektene 

Capsicum eller 

Pimenta: 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - - søte 
pepperfrukter 

(Capsicum annuum 

var. annuum): 

       

07.09.6010  - - - i tiden 1. juni - 

30. november 
BAP  0,24 Fri Fri Fri  

07.09.6020  - - - i tiden 1. 

desember - 31. mai 
BAP  0,12 Fri Fri Fri  

07.09.6090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - spinat, New 

Zealand spinat og 

hagemelde 
(hagespinat): 

       

07.09.7010   - - i tiden 1. mai - 

30. september 
BAP 203,0 % 19,28 19,28 Fri Fri  

07.09.7020  - - i tiden 1. oktober 
- 30. april 

BAP  0,24 Fri Fri Fri  

   - andre:        

   - - artiskokker:        

07.09.9110  - - - i tiden 1. juni - 
30. november 

BAP  0,08 Fri Fri Fri  

07.09.9120  - - - i tiden 1. 

desember - 31. mai 
BAP Fri  Fri Fri Fri  

07.09.9200  - - oliven BAP  0,09 Fri Fri Fri  

    - - gresskar og 
squash (Cucurbita 

spp.): 

       

07.09.9301  - - - squash 

(courgettes) 
BAP 203,0 % 19,28 Fri Fri Fri  

07.09.9309  - - - andre BAP 203,0 % 19,28 Fri Fri Fri  

   - - andre:        

07.09.9910  - - - kapers BAP  0,60 Fri Fri Fri  

   - - - sukkermais:        

07.09.9940  - - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

07.09.9990  - - - andre BAP 203,0 % 19,28 Fri Fri Fri  

           

07.10 Grønnsaker (også 

dampkokte eller 

kokte i vann), 

fryste. 

       

07.10.1000  - poteter BAP 124,0 % 3,49 3,49 111,6 % 3,14  

   - belgfrukter, med 
eller uten belg: 

       

   - - bønner (Vigna 

spp., Phaseolus 

spp.) : 

       

07.10.2209  - - - ellers BAP 216,0 % 12,07 0,50 Fri Fri  

07.10.2900  - - andre BAP  0,24 Fri Fri Fri  

07.10.3000 - spinat, New 
Zealand spinat og 

hagemelde 

(hagespinat) 

BAP 139,0 % 13,94 Fri Fri Fri  

   - sukkermais:        

07.10.4010  - -til dyrefôr PAP 343,0 % 1,78 1,78 333,4 % 1,73  

07.10.4090  - - ellers PAP Fri  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - andre grønnsaker:        

07.10.8010  - - asparges og 
artiskokker 

BAP  0,15 Fri Fri Fri  

07.10.8020  - - blomkål BAP 182,0 % 13,00 13,00 154,7 % 11,05  

07.10.8040  - - sopper BAP  0,60 Fri Fri Fri  

   - - andre:        

07.10.8091  - - - gulrøtter BAP 219,0 % 8,23 8,23 196,9 % 7,40  

07.10.8094 - - - brokkoli BAP 219,0 % 8,23 Fri Fri Fri  

07.10.8095  - - - søte 

pepperfrukter 
(Capsicum annuum 

var. annuum) 

BAP 219,0 % 8,23 Fri Fri Fri  

           

07.11 Grønnsaker, mid-

lertidig 

konserverte (f.eks. 

med svovel-

dioksidgass, i salt-

lake, i svovelsyr-

lingvann eller i 

andre konserve-

rende oppløs-

ninger), men utjen-

lige til direkte 

forbruk i den 

foreliggende 

tilstand. 

       

   - oliven:        

07.11.2010  - - i saltlake BAP  0,09 Fri Fri Fri  

07.11.2090  - - ellers BAP  0,18 Fri Fri Fri  

07.11.5100  - - sopper av slekten 

Agaricus 
(sjampinjonger) 

BAP 106,0 % 2,98 2,98 90,0 % 2,53  

   - andre grønnsaker; 

grønnsakblandinger: 
       

   - - sukkermais:        

07.11.9011  - - - til dyrefôr PAP 343,0 % 1,78 1,78  1,73  

07.11.9020  - - - ellers PAP Fri  Fri Fri Fri  

07.11.9040  - - kapers BAP  0,06 Fri Fri Fri  

           

07.12 Tørkede 

grønnsaker, hele, 

oppdelte, knuste 

eller pulveriserte, 

men ikke videre 

tilberedte. 

       

07.12.2000  - kepaløk BAP 209,0 % 12,38 Fri Fri Fri  

   - sopper, skrukkøre 

(Auricularia spp.), 
gelesopp (Tremella 

spp.) og trøfler: 

       

07.12.3100  - - sopper av slekten 
Agaricus 

(sjampinjonger) 

BAP  0,06 Fri Fri Fri  

07.12.3200  - - skrukkøre 
(Auricularia spp.) 

BAP  0,06 Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

07.12.3300  - - gelesopp 
(Tremella spp.) 

BAP  0,06 Fri Fri Fri  

07.12.3901  - - - trøfler BAP  0,06 Fri Fri Fri  

07.12.3909  - - - ellers BAP  0,06 Fri Fri Fri  

   - andre grønnsaker; 

grønnsakblandinger: 
       

   - - poteter:        

07.12.9012  - - - knuste eller 

pulveriserte 
BAP 209,0 % 12,38 12,38 Fri Fri  

07.12.9020  - - hvitløk BAP  0,03 Fri Fri Fri  

   - - sukkermais:        

07.12.9040  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

07.12.9091  - - - tomater BAP 209,0 % 12,38 Fri Fri Fri  

07.12.9092  - - - gulrøtter BAP 209,0 % 12,38 Fri Fri Fri  

07.12.9099  - - - andre (herunder 
grønnsakblandinger) BAP 209,0 % 12,38 Fri Fri Fri  

           

07.13 Tørkede belg-

frukter, avskallede, 

også skrelte eller 

splittede. 

       

   - erter (Pisum 

sativum) : 
       

07.13.1009  - - ellers BAP 260,0 % 2,51 Fri Fri Fri  

   - bukkerter:        

07.13.2090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - bønner (Vigna 

spp., Phaseolus 

spp.): 

       

07.13.3100  - - bønner av arten 

Vigna mungo (L.) 

Heeper eller Vigna 
radiata (L.) Wilczek 

BAP 260,0 % 2,51 Fri Fri Fri  

07.13.3200  - - små røde 

(Adzuki) bønner 

(Phaseolus eller 
Vigna angularis) 

BAP 260,0 % 2,51 Fri Fri Fri  

07.13.3300  - - hagebønner 

(Phaseolus vulgaris) BAP 260,0 % 2,51 Fri Fri Fri  

07.13.3400  - - 
bambarajordnøtter 

(Vigna subterranea 

eller Voandzeia 
subterranea) 

BAP 260,0 % 2,51 Fri Fri Fri  

07.13.3500  - - vignabønner 

(Vigna unguiculata) 
BAP 260,0 % 2,51 Fri Fri Fri  

07.13.3900  - - andre BAP 260,0 % 2,51 Fri Fri Fri  

   - linser:        

07.13.4090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - bønnevikker 

(Vicia faba var. 

major) og 
hestebønner (Vicia 

faba var. equina og 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

Vicia faba var. 

minor) : 

07.13.5090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

07.13.6000  - cajanbønner 

(Cajanus cajan) 
BAP 260,0 % 2,51 Fri Fri Fri  

07.13.9000  - andre BAP 260,0 % 2,51 Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

07.14 Manioka-, arrow- 

og salepprot, jord-

skokker, søtpoteter 

og liknende røtter 

og knoller med 

høyt stivelses- eller 

inu-lininnhold, 

friske, kjølte, fryste 

eller tørkede, også 

opp-delte eller i 

form av pelleter; 

sagomarg. 

       

   - maniokarot 
(kassava): 

       

07.14.1090  - - ellers BAP  0,04 Fri Fri Fri  

   - søtpoteter :        

07.14.2090  - - ellers BAP  0,03 Fri Fri Fri  

           

08.01 Kokosnøtter, 

paranøtter og 

akajounøtter 

(cashewnøtter), 

friske eller tørkede, 

med eller uten 

skall. 

       

   - kokosnøtter:        

08.01.1100  - - kokosmasse BAP Fri  Fri Fri Fri  

08.01.1200  - - med det indre 

skall (endokarp) 
BAP Fri  Fri Fri Fri  

08.01.1900  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - paranøtter:        

08.01.2100  - - med skall BAP Fri  Fri Fri Fri  

08.01.2200  - - uten skall BAP Fri  Fri Fri Fri  

    - akajounøtter 

(cashewnøtter): 
       

08.01.3100  - - med skall BAP Fri  Fri Fri Fri  

08.01.3200  - - uten skall BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

08.02 Andre nøtter, 

friske eller tørkede, 

med eller uten 

skall. 

       

   - mandler:        

08.02.1100  - - med skall BAP  0,01 Fri Fri Fri  

08.02.1200  - - uten skall BAP  0,01 Fri Fri Fri  

   - hasselnøtter 

(Corylus spp.) : 
       

08.02.2100  - - med skall BAP  0,01 Fri Fri Fri  

08.02.2200  - - uten skall BAP  0,01 Fri Fri Fri  

   - valnøtter:        

08.02.3100  - - med skall BAP  0,05 Fri Fri Fri  

08.02.3200  - - uten skall BAP  0,05 Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - kastanjer 
(Castanea spp.) : 

       

08.02.4100  - - med skall BAP  2,00 H Fri Fri Fri  

08.02.4200  - - uten skall BAP  2,00 H Fri Fri Fri  

   - pistasienøtter:        

08.02.5100  - - med skall BAP  0,24 Fri Fri Fri  

08.02.5200  - - uten skall BAP  0,24 Fri Fri Fri  

   - makadamianøtter:        

08.02.6100  - - med skall BAP  0,24 Fri Fri Fri  

08.02.6200  - - uten skall BAP  0,24 Fri Fri Fri  

08.02.7000  - kolanøtter (Cola 

spp.) 
BAP  0,24 Fri Fri Fri  

08.02.8000  - betelnøtter BAP  0,24 Fri Fri Fri  

   - andre:        

08.02.9010  - - pekannøtter BAP  0,03 Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

08.02.9091  - - - pinjekjerner BAP  0,24 Fri Fri Fri  

08.02.9099  - - - andre BAP  0,24 Fri Fri Fri  

           

08.03 Bananer, herunder 

pisanger, friske 

eller tørkede. 

       

08.03.1000  - kokebananer 

(pisanger) 
BAP Fri  Fri Fri Fri  

08.03.9000  - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

08.04 Dadler, fikener, 

ananas, 

avocadopærer, 

guavaer, mangoer 

og mangostan, 

friske eller tørkede. 

       

08.04.1000  - dadler BAP  0,03 Fri Fri Fri  

   - fikener:        

08.04.2010  - - friske BAP  0,09 Fri Fri Fri  

08.04.2090  - - ellers BAP  0,01 Fri Fri Fri  

08.04.3000  - ananas BAP Fri  Fri Fri Fri  

08.04.4000  - avokadopærer BAP  0,04 Fri Fri Fri  

   - - guavaer, 

mangoer og 

mangostan: 

       

08.04.5001  - - guavaer BAP  0,04 Fri Fri Fri  

08.04.5002  - - mangoer BAP  0,04 Fri Fri Fri  

08.04.5003  - - mangostan BAP  0,04 Fri Fri Fri  

           

08.05 Sitrusfrukter, 

friske eller tørkede. 
       

   - appelsiner:        
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

08.05.1090  - - ellers BAP  0,40 H Fri Fri Fri  

   - mandariner 
(herunder tangeriner 

og satsumas); 

klementiner, 
wilkings og liknende 

krysninger av 

sitrusfrukter: 

       

08.05.2090  - - ellers BAP  0,40 H Fri Fri Fri  

   - grapefrukt, 
herunder 

pompelmus 

(pomelos): 

       

08.05.4090  - - ellers BAP  0,40 H Fri Fri Fri  

   - sitroner (Citrus 

limon, Citrus 
limonum) og 

limefrukter (Citrus 

aurantifolia, Citrus 
latifolia): 

       

   - - ellers:        

08.05.5020  - - - sitroner BAP Fri  Fri Fri Fri  

08.05.5030  - - - limefrukter BAP  0,40 H Fri Fri Fri  

   - andre:        

08.05.9090  - - ellers BAP  0,40 H Fri Fri Fri  

           

08.06 Vindruer, friske 

eller tørkede. 
       

   - friske:        

  - - i tiden 1. august - 
28./29. februar: 

       

08.06.1011  - - - til spisebruk BAP  0,40 H Fri Fri Fri  

08.06.1019  - - - ellers BAP  0,40 H Fri Fri Fri  

   - - i tiden 1. mars - 
31. juli: 

       

08.06.1091  - - - til spisebruk BAP  0,20 H Fri Fri Fri  

08.06.1099  - - - ellers BAP  0,20 H Fri Fri Fri  

08.06.2000  - tørkede BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

08.07 Meloner (herunder 

vannmeloner) og 

papayaer, friske. 

       

   - Meloner (herunder 

vannmeloner): 
       

08.07.1100  - - vannmeloner BAP Fri  Fri Fri Fri  

08.07.1900  - - andre BAP Fri  Fri Fri Fri  

08.07.2000  - papayaer BAP  0,12 Fri Fri Fri  

           

08.08 Epler, pærer og 

kveder, friske. 
       

   - epler:        

08.08.1022  - - i tiden 1. 

desember - 30. april 
BAP  0,03 Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - pærer:        
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

08.08.3010  - - i tiden 1. desem-
ber - 10. august 

BAP  0,02 Fri Fri Fri  

08.08.4000  - kveder BAP  0,09 Fri Fri Fri  

           

08.09 Aprikoser, kirse-

bær, moreller, 

ferskener (herun-

der nektariner), 

plommer og slåpe-

frukter, friske. 

       

   - aprikoser:        

08.09.1010  - - i tiden 16. mai - 
15. august 

BAP  0,06 Fri Fri Fri  

08.09.1090  - - i tiden 16. august 

- 15. mai 
BAP  0,24 Fri Fri Fri  

   - kirsebær og 
moreller: 

       

08.09.2100  - - surkirsebær 

(Prunus cerasus) 
BAP 38,0 % 5,57 5,57 22 % 3,17  

08.09.2900  - - ellers BAP 38,0 % 5,57 5,57 22 % 3,17  

   - ferskener, 
herunder nektariner: 

       

   - - ferskener:        

08.09.3010  - - - i tiden 16. mai - 

15. august 
BAP  0,12 Fri Fri Fri  

08.09.3020  - - - i tiden 16. 

august - 15. mai 
BAP  0,24 Fri Fri Fri  

   - - nektariner:        

08.09.3030  - - - i tiden 16. mai - 
15. august 

BAP  0,12 Fri Fri Fri  

08.09.3090  - - - i tiden 16. 

august - 15. mai 
BAP  0,24 Fri Fri Fri  

    - plommer og 
slåpefrukter: 

       

   - - plommer:        

08.09.4010   - - - i tiden 15. april 

- 30. juni 
BAP  0,15 Fri Fri Fri  

08.09.4021  - - - i tiden 1. juli - 
20. august 

BAP  0,36 Fri Fri Fri  

08.09.4031   - - - i tiden 21. 

august - 10. oktober 
BAP 124,0 % 5,44 5,44 69 % 3,03  

08.09.4041  - - - i tiden 11. 
oktober - 31. 

oktober 

BAP  0,72 Fri Fri Fri  

08.09.4051   - - - i tiden 1. 
november - 14. april 

BAP  0,36 Fri Fri Fri  

08.09.4060  - - slåpefrukter BAP  0,18 Fri Fri Fri  

           

08.10 Andre frukter, 

friske. 
       

   - jordbær:        

08.10.1011   - - i tiden 15. april - 

8. juni 
BAP  0,18 Fri Fri Fri  

    - - i tiden 9. juni - 
31. oktober: 

       

08.10.1025  - - - i tiden 10. sep-

tember - 31. oktober BAP 80,0 % 7,21 1,92 Fri Fri  

08.10.1030 - - i tiden 1. 

november - 31. mars 
BAP 100,0 % 13,29 Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

08.10.1040 - - i tiden 1. april - 
14. april 

BAP  0,36 Fri Fri Fri  

   - bringebær, 

bjørnebær, morbær 
og loganbær: 

       

08.10.2010  - - bringebær BAP 100,0 % 13,29 13,29 90,0 % 11,96  

08.10.2090  - - ellers BAP  0,09 Fri Fri Fri  

   - solbær, hvit og rød 
rips samt 

stikkelsbær: 

       

08.10.3010  - - solbær BAP 53,0 % 4,27 4,27 47,7 % 3,84  

08.10.3020  - - hvit og rød rips BAP 37,0 % 2,99 2,99 33,3 % 2,69  

08.10.3030  - - stikkelsbær BAP 36,0 % 2,88 2,88 32,4 % 2,59  

   - tranebær, blåbær 

og annen frukt av 
slekten Vaccinium: 

       

08.10.4010  - - tyttebær BAP Fri  Fri Fri Fri  

08.10.4090  - - ellers BAP  0,09 Fri Fri Fri  

08.10.5000  - kiwi BAP  0,06 Fri Fri Fri  

08.10.6000  - durian BAP  0,06 Fri Fri Fri  

08.10.7000  - kakiplommer BAP  0,06 Fri Fri Fri  

   - andre:        

08.10.9010  - - multer BAP Fri  Fri Fri Fri  

08.10.9090  - - ellers BAP  0,06 Fri Fri Fri  

           

08.11 Frukter og nøtter 

(også dampkokte 

eller kokte i vann), 

fryste, også tilsatt 

sukker eller annet 

søtningsstoff. 

       

08.11.1000  - jordbær BAP 128,0 % 8,59 8,59 104,2 % 6,99  

    - bringebær, 

bjørnebær, morbær, 
loganbær, solbær, 

hvit og rød rips og 

stikkelsbær: 

       

   - - tilsatt sukker 
eller annet 

søtningsstoff: 

       

08.11.2011  - - - bjørnebær, 
morbær eller 

loganbær 

BAP 128,0 % 8,59 8,59 109 % 7,30  

08.11.2012  - - - hvit og rød rips BAP 128,0 % 8,59 8,59 109 % 7,30  

08.11.2013  - - - stikkelsbær BAP 128,0 % 8,59 8,59 109 % 7,30  

08.11.2019  - - - ellers BAP 128,0 % 8,59 8,59 109 % 7,30  

   - - ellers:        

08.11.2091  - - - bringebær BAP 128,0 % 8,59 8,59 109 % 7,30  

08.11.2092  - - - bjørnebær, 
morbær eller 

loganbær 

BAP 128,0 % 8,59 8,59 109 % 7,30  

08.11.2093  - - - solbær BAP 128,0 % 8,59 8,59 109 % 7,30  

08.11.2094  - - - hvit og rød rips BAP 128,0 % 8,59 8,59 109 % 7,30  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

08.11.2095  - - - stikkelsbær BAP 128,0 % 8,59 8,59 109 % 7,30  

   - andre:        

08.11.9001  - - tyttebær BAP 128,0 % 8,59 8,59 Fri Fri  

08.11.9002  - - multer BAP 128,0 % 8,59 8,59 Fri Fri  

08.11.9003  - - kirsebær BAP 128,0 % 8,59 8,59 112 % 7,54  

08.11.9004  - - blåbær BAP 128,0 % 8,59 8,59 Fri Fri  

08.11.9008  - - ellers BAP 128,0 % 8,59 8,59 112 % 7,54  

           

08.12 Frukter og nøtter, 

midlertidig konser-

verte (f.eks. med 

svoveldioksidgass, i 

saltlake, i svovel-

syrlingvann eller i 

andre konserve-

rende oppløs-

ninger), men utjen-

lige til direkte for-

bruk i den forelig-

gende tilstand. 

       

08.12.1000  - kirsebær og 

moreller 
BAP 128,0 % 8,59 8,59 113 % 7,59  

   - andre:        

08.12.9010  - - sitrusfrukt BAP Fri  Fri Fri Fri  

08.12.9020  - - aprikoser og 
ferskener 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

08.12.9030  - - jordbær BAP 128,0 % 8,59 8,59 115 % 7,73  

08.12.9090  - - ellers BAP 128,0 % 8,59 8,59 115 % 7,73  

           

08.13 Frukter, tørkede, 

som ikke hører 

under posisjonene 

08.01 - 08.06; blan-

dinger av nøtter 

eller tørkede fruk-

ter som hører un-

der dette kapittel. 

       

08.13.1000  - aprikoser BAP  0,12 Fri Fri Fri  

08.13.2000  - svisker BAP Fri  Fri Fri Fri  

08.13.3000  - epler BAP 188,0 % 4,83 2,00 Fri Fri  

   - andre frukter:        

08.13.4001  - - blåbær BAP 188,0 % 4,83 3,20 Fri Fri  

08.13.4002  - - ellers BAP 188,0 % 4,83 Fri Fri Fri  

   - blandinger av 

nøtter eller tørkede 

frukter som hører 
under dette kapittel: 

       

08.13.5010 - - bestående 

hovedsakelig av 
nøtter som hører 

under posisjon 08.02 

BAP  0,02 Fri Fri Fri  

   - - ellers:        
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

08.13.5091  - - - bestående bare 
av nøtter som hører 

under posisjon 08.01 

eller av nøtter som 
hører under posisjon 

08.01 og 08.02 

BAP 188,0 % 4,83 Fri Fri Fri  

08.13.5092  - - - blandet frukt og 
nøtter, bestående av 

frukter og nøtter 

som hører under 
posisjonene 08.01 - 

08.06 

BAP 188,0 % 4,83 Fri Fri Fri  

08.13.5099  - - - andre 
blandinger 

BAP 188,0 % 4,83 Fri Fri Fri  

           

08.14.0000 Skall av sitrus-

frukter eller melo-

ner (herunder 

vannmeloner), 

friske, fryste, tør-

kede eller midlerti-

dig konserverte i 

saltlake, i svovel-

syrlingvann eller i 

andre konserve-

rende 

oppløsninger. 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

09.01 Kaffe, også brent 

eller koffeinfri; 

skall og hinner av 

kaffe; kaffeerstat-

ninger med innhold 

av kaffe, uansett 

blandingsforhold. 

       

   - ubrent kaffe:        

09.01.1100  - - koffeinholdig PAP Fri  Fri Fri Fri  

09.01.1200   - - koffeinfri PAP Fri  Fri Fri Fri  

   - brent kaffe:        

09.01.2100  - -  koffeinholdig PAP  0,43 Fri Fri Fri  

09.01.2200   - - koffeinfri PAP  0,43 Fri Fri Fri  

09.01.9000  - ellers PAP  0,15 Fri Fri Fri  

           

09.02 Te, også tilsatt 

smaksstoffer. 
       

09.02.1000  - grønn te (ugjæret) 

i pakninger med 

nettovekt høyst 3 kg 
PAP Fri  Fri Fri Fri  

09.02.2000  - annen grønn te 
(ugjæret) 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

09.02.3000 - sort te (gjæret) og 

delvis gjæret te, i 

pakninger med 
nettovekt høyst 3 kg 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

09.02.4000  - annen sort te 

(gjæret) og annen 
delvis gjæret te 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

 
         

09.03.0000 Maté BAP 4,5 %  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

           

09.04 Pepper av slekten 

Piper; tørkede, 

knuste eller malte 

frukter av slektene 

Capsicum eller 

Pimenta. 

       

   - Pepper :        

09.04.1100  - - ikke knust eller 

malt 
BAP Fri  Fri Fri Fri  

09.04.1200  - - knust eller malt BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - frukter av slektene 
Capsicum eller 

Pimenta : 

       

09.04.2100  - - tørket, ikke knust 
eller malt 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

09.04.2200  - - knust eller malt BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

09.05 Vanilje.        

09.05.1000   - ikke knust eller 
malt 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

09.05.2000  - knust eller malt BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

09.06 Kanel og 

kanleblomser. 
       

    - ikke knust eller 
malt: 

       

09.06.1100  - - kanel 

(Cinnamomum 

zeylanicum Blume) 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

09.06.1900  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

09.06.2000  - knust eller malt BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

09.07 Kryddernellik 

(hele frukter, 

tørkede blomster 

og stilker). 

       

09.07.1000   - ikke knust eller 
malt 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

09.07.2000  - knust eller malt BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

09.08 Muskat, 

muskatblomme og 

kardemomme. 

       

   - muskat:        

09.08.1100  - - ikke knust eller 

malt 
BAP Fri  Fri Fri Fri  

09.08.1200  - - knust eller malt BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - muskatblomme:        

09.08.2100  - - ikke knust eller 
malt 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

09.08.2200  - - knust eller malt BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - kardemomme:        

09.08.3100  - - ikke knust eller 

malt 
BAP Fri  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

09.08.3200  - - knust eller malt BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

09.09 Anis, stjerneanis, 

fennikel, 

koriander, 

spisskommen, 

karve; einebær. 

       

   - koriander:        

09.09.2100  - - ikke knust eller 
malt 

BAP  0,10 Fri Fri Fri  

09.09.2200  - - knust eller malt BAP  0,10 Fri Fri Fri  

   - spisskommen:        

09.09.3100  - - ikke knust eller 

malt 
BAP  0,10 Fri Fri Fri  

09.09.3200  - - knust eller malt BAP  0,10 Fri Fri Fri  

   - anis, stjerneanis, 

karve eller fennikel; 
einebær: 

       

09.09.6100  - - ikke knust eller 

malt 
BAP  0,04 Fri Fri Fri  

09.09.6200  - - knust eller malt BAP  0,04 Fri Fri Fri  

           

09.10 Ingefær, safran, 

gurkemeie (kurku-

ma), timian, laur-

bærblad, karri og 

andre krydderier. 

       

   - ingefær:        

09.10.1100  - - ikke knust eller 

malt 
BAP Fri  Fri Fri Fri  

09.10.1200  - - knust eller malt BAP Fri  Fri Fri Fri  

09.10.2000  - safran BAP Fri  Fri Fri Fri  

09.10.3000  - gurkemeie 

(kurkuma) 
BAP  0,15 Fri Fri Fri  

   - andre krydderier:        

   - - blandinger som 

nevnt i note 1.b til 
dette kapittel: 

       

09.10.9101  - - - karri BAP Fri  Fri Fri Fri  

09.10.9109  - - - andre BAP  0,15 Fri Fri Fri  

09.10.9900  - - ellers BAP  Fri Fri Fri Fri  

           

10.05 Mais.        

10.05.1000  - såkorn BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - annen:        

10.05.9090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

10.06 Ris.        

   - uavskallet ris 

("paddy" eller 
"rough"): 

       

10.06.1090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - avskallet 
("brown") ris: 

       

10.06.2090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - halv- eller helslipt 

ris, også polert eller 

glassert: 

       

10.06.3080  - - ellers BAP  0,04 Fri Fri Fri  

   - bruddris:        

10.06.4080  - - ellers BAP  0,04 Fri Fri Fri  

           

10.07 Korn av sorghum.        

10.07.1000  - såkorn BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - ellers:        

10.07.9090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

10.08 Bokhvete, hirse og 

kanarifrø; annet 

korn. 

       

   - bokhvete:        

10.08.1090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - hirse:        

10.08.2100  - - såkorn BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - ellers :        

10.08.2990  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - kanarifrø:        

10.08.3090  - - ellers BAP  0,09 Fri Fri Fri  

           

11.02 Finmalt mel av 

korn, unntatt 

hvetemel og 

blandingsmel av 

hvete og rug. 

       

   - maismel:        

11.02.2090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - annet:        

   - - mel av bokhvete 

eller ris: 
       

11.02.9002  - - - ellers BAP 370,0 % 3,30 Fri Fri Fri  

           

11.03 Gryn, grovt mel og 

pelleter av korn. 
       

   - gryn og grovt mel:        

   - - av mais:        

11.03.1390  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - av annet korn:        

   - - - av ris:        

11.03.1920  - - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

           

11.04 Korn bearbeidd på 

annen måte (f.eks. 

avskallet, valset, 

bearbeidd til flak 

eller perlegryn, 

snittet eller grov-

knust), unntatt ris 

som hører under 

posisjon 10.06; 

kornkimer, hele, 

valsede, bearbeidde 

til flak eller malte. 

       

   - annet bearbeidd 
korn (f.eks. 

avskallet, bearbeidd 

til perlegryn, snittet 
eller grovknust): 

       

   - - av mais :        

11.04.2390  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - av annet korn:        

   - - - av bokhvete:        

11.04.2902  - - - - ellers BAP 338,0 % 3,50 Fri Fri Fri  

   - - - av hirse:        

11.04.2904  - - - - ellers BAP 338,0 % 3,50 Fri Fri Fri  

           

11.06 Mel og pulver av 

tørkede 

belgfrukter som 

hører under 

posisjon 07.13, av 

sago eller av røtter 

eller knoller som 

hører under 

posisjon 07.14 eller 

av produkter som 

hører under 

kapittel 8. 

       

   - av tørkede 
belgfrukter som 

hører under posisjon 

07.13: 

       

11.06.1090  - - ellers BAP  0,06 Fri Fri Fri  

   - av produkter som 
hører under kapittel 

8: 

       

11.06.3090  - - ellers BAP  0,04 Fri Fri Fri  

           

11.07 Malt, også røstet.        

   - ikke røstet:        

11.07.1090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - røstet:        

11.07.2090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

11.08 Stivelse; inulin.        



- 38 - 

 

 

Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - stivelse:        

   - - hvetestivelse:        

   - - - annen:        

11.08.1190  - - - - ellers BAP  0,54 Fri Fri Fri  

   - - maisstivelse:        

   - - - annen:        

11.08.1290  - - - - ellers BAP  0,54 Fri Fri Fri  

   - - maniokastivelse 
(kassavastivelse): 

       

   - - - annen:        

11.08.1490  - - - - ellers BAP  0,13 Fri Fri Fri  

   - - annen stivelse:        

11.08.1910  - - - strykeristivelse BAP  0,10 Fri Fri Fri  

   - - - ellers:        

   - - - - annen:        

11.08.1990  - - - - - ellers BAP  0,54 Fri Fri Fri  

   - inulin:        

11.08.2090  - - ellers BAP  0,19 Fri Fri Fri  

           

11.09 Gluten av hvete, 

også tørket. 
       

11.09.0090  - ellers BAP 1,5 %  Fri Fri Fri  

           

12.01 Soyabønner, også 

knuste. 
       

12.01.1000  - såfrø BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - andre:        

12.01.9090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

12.02 Jordnøtter, ikke 

ristede eller tilbe-

redte på annen 

måte, også avskal-

lede eller knuste. 

       

12.02.3000  - såfrø BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - andre:        

   - - med skall:        

12.02.4190  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

  - - avskallede, også 

knuste: 
       

12.02.4290  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

12.03 Kopra.        

12.03.0090  - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

12.04 Linfrø, også 

knuste. 
       

12.04.0090  - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

12.05 Raps- og rybsfrø, 

også knuste. 
       

   - raps- og rybsfrø 
med lavt innhold av 

erukasyre: 

       

12.05.1090  -  - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - andre:        

12.05.9090  -  - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

12.06 Solsikkefrø, også 

knuste. 
       

12.06.0090  - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

12.07 Andre oljeholdige 

frø og oljeholdige 

frukter, også 

knuste. 

       

   - palmenøtter og -
kjerner: 

       

12.07.1090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - bomullsfrø:        

12.07.2100  - - såfrø BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - andre:        

12.07.2990  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - ricinusfrø 

(kastorbønner): 
       

12.07.3090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - sesamfrø:        

12.07.4090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - sennepsfrø:        

12.07.5090  - - ellers BAP  0,08 Fri Fri Fri  

   - saflorfrø 

(Carthamus 

tinctorius): 

       

12.07.6090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

  - ricinusfrø 
(kastorbønner): 

       

12.07.7090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - andre:        

   - - vamuefrø:        

12.07.9190  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

12.07.9990  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

12.08 Mel av oljeholdige 

frø eller oljeholdige 

frukter, unntatt 

sennepsmel.  

       

   - av soyabønner:        

12.08.1090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - ellers:        

12.08.9090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

12.09 Frø, frukter og 

sporer av det slag 

som brukes som 

såvarer. 

       

12.09.1000  - sukkerbetefrø BAP  0,72 Fri Fri Fri  

12.09.3000   - frø av urteaktige 

planter som hoved-
sakelig dyrkes på 

grunn av sine 

blomster 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - andre:        

   - - grønnsakfrø:        

12.09.9110  - - - agurk-, blom-

kål-, gulrot-, løk,- 
persille- og salatfrø 

BAP  0,18 Fri Fri Fri  

   - - - ellers:        

12.09.9191  - - - - kålfrø BAP  0,72 Fri Fri Fri  

12.09.9199  - - - - andre BAP  0,72 Fri Fri Fri  

12.09.9900  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

12.11 Planter, plante-

deler, frø og 

frukter av det slag 

som  

hovedsakelig bru-

kes til fremstilling 

av parfymeprepa-

rater, til farmasøy-

tiske preparater, til 

insekt- og sopp-

bekjempende mid-

ler eller liknende, 

friske eller tørkede, 

også skårne, knuste 

eller pulveriserte. 

       

12.11.2000  - gingsengrot BAP Fri  Fri Fri Fri  

12.11.3000  - kokablader BAP Fri  Fri Fri Fri  

12.11.4000  - valmuehalm 
("poppy straw") 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

12.11.9000  - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

12.12 Johannesbrød, 

alger (herunder 

tang og tare), 

sukkerbeter og 

sukkerrør, friske, 

kjølte, fryste eller 

tørkede, også 

malte; fruktsteiner 

og fruktkjerner 

samt andre vegeta-

bilske produkter 

(herunder ubrente 

sikorirøtter av 

varieteten (Cicho-

rium intybus sati-

vum) av det slag 

som hovedsakelig 

brukes til mennes-

keføde, ikke nevnt 

eller innbefattet 

annet sted. 

       

    - alger (herunder 
tang og tare): 

       

    - - egnet til 

menneskeføde: 
       

12.12.2190  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

12.12.2990  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - andre:        

   - - sukkerbeter:        

12.12.9190  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - johannesbrød:        

12.12.9290  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - sukkerrør:        

12.12.9390  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

12.12.9400  - - sikorirøtter BAP Fri  Fri Fri Fri  

12.12.9900  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

13.01 Skjellakk og 

liknende; naturlige 

gummier, harpik-

ser, gummiharpik-

ser og oleoresiner 

(f.eks. balsamer). 

       

13.01.2000  - gummi arabicum BAP Fri  Fri Fri Fri  

13.01.9000  - andre BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

13.02 Vegetabilske safter 

og ekstrakter; pek-

tinstoffer, pektina-

ter og pektater; 

agar-agar og annet 

planteslim samt 

andre fortyknings-

midler, også modi-

fiserte, utvunnet av 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

vegetabilske 

stoffer. 

   - vegetabilske safter 

og ekstrakter: 
       

13.02.1100  - - opium BAP 4,5 %  Fri Fri Fri  

13.02.1200  - - av lakrisrot PAP Fri  Fri Fri Fri  

13.02.1300  - - av humle PAP 4,5 %  Fri Fri Fri  

   - - andre:        

13.02.1903  - - - innbyrdes 

blandinger av vege-
tabilske ekstrakter, 

av det slag som 

brukes til fremstil-

ling av drikkevarer 

eller næringsmidler 

PAP 3,0 %  3,0 % Fri Fri  

13.02.1905  - - - av aloe, kvassia 
(Quassia amara), 

manna, pyrethrum 

eller planterøtter 
som inneholder 

rotenon; 

vaniljeoleoresiner 

PAP 3,0 %  Fri Fri Fri  

13.02.2000  - pektinstoffer, 
pektinater og 

pektater 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

   - planteslim og 
fortykningsmidler, 

også modifiserte, 

utvunnet av 
vegetabilske stoffer: 

       

13.02.3100  - - agar-agar PAP 4,5 %  Fri Fri Fri  

13.02.3200 - - planteslim og 

fortykningsmidler, 

også modifiserte, 
utvunnet av 

johannesbrød, av frø 

av johannesbrød 
eller av guarfrø 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

13.02.3901  - - - modifiserte PAP 3,0 %  Fri Fri Fri  

13.02.3909  - - - ellers PAP 3,0 %  Fri Fri Fri  

           

14.01 Vegetabilske 

materialer av det 

slag som hoved-

sakelig brukes til 

kurvmakerarbeide

r og andre flettear-

beider (f.eks. bam-

bus, spanskrør, siv, 

rør, vidjer, raffia-

fiber, renset, 

bleiket eller farget 

halm, samt 

lindebark). 

       

14.01.1000  - bambus PAP Fri  Fri Fri Fri  

14.01.2000  - spanskrør PAP Fri  Fri Fri Fri  

14.01.9000  - ellers PAP Fri  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

14.04 Vegetabilske 

produkter ikke 

nevnt eller innbe-

fattet annet sted. 

       

14.04.2000  - bomull-linters PAP Fri  Fri Fri Fri  

14.04.9000  - andre PAP Fri  Fri Fri Fri  

           

15.06 Andre animalske 

fettstoffer og oljer 

samt deres fraksjo-

ner, også 

raffinerte, men 

ikke kjemisk 

omdannede 

       

   - ellers:        

   - - andre:        

15.06.0030  - - - faste fraksjoner BAP 5,1 %  5,1 % Fri Fri  

           

15.07 Soyaolje og dens 

fraksjoner, også 

raffinerte, men 

ikke kjemisk 

omdannede. 

       

   - rå olje, også 
avslimet: 

       

15.07.9090  - - annen BAP 14,4 %  14,4 % Fri Fri  

15.08 Jordnøttolje og 

dens fraksjoner, 

også raffinerte, 

men ikke kjemisk 

omdannede. 

       

   - ellers:        

15.08.9090  - - annen BAP 14,4 %  14,4 % Fri Fri  

           

15.09 Olivenolje og dens 

fraksjoner, også 

raffinerte, men 

ikke kjemisk 

omdannede. 

       

   - jomfruolje:        

15.09.1090  - - annen BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - ellers:        

15.09.9090  - - annen BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

15.10 Andre oljer og 

deres fraksjoner, 

utvunnet uteluk-

kende fra oliven, 

også raffinerte, 

men ikke kjemisk 

omdannede, her-

under blandinger 

av disse oljer eller 

fraksjoner med 

oljer eller fraksjo-

ner som hører 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

under posisjon 

15.09. 

15.10.0090  - annen BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

15.11 Palmeolje og dens 

fraksjoner, også 

raffinerte, men 

ikke kjemisk 

omdannede. 

       

   - rå olje:        

15.11.1090  - - annen BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - ellers:        

   - - andre:        

15.11.9020  - - - faste fraksjoner BAP 14,4 %  14,4 % Fri Fri  

15.11.9099  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

15.12 Solsikkeolje, saflor-

olje og bomullsfrø-

olje samt deres 

fraksjoner, også 

raffinerte, men 

ikke kjemisk 

omdannede. 

       

   - solsikkeolje og 
saflorolje samt deres 

fraksjoner: 

       

   - - ellers:        

15.12.1990  - - - annen BAP 14,4 %  14,4 % Fri Fri  

   - bomullsfrøolje og 

dens fraksjoner: 
       

   - - ellers:        

   - - - ellers:        

15.12.2920  - - - - faste 

fraksjoner 
BAP 14,4 %  14,4 % Fri Fri  

15.12.2999  - - - - annen BAP 12,7 %  12,7 % Fri Fri  

           

15.13 Kokosolje (kopra-

olje), palmekjerne-

olje og babassuolje 

samt deres fraksjo-

ner, også 

raffinerte, men 

ikke kjemisk 

omdannede. 

       

   - kokosolje 

(kopraolje) og dens 
fraksjoner: 

       

   - - rå olje:        

15.13.1190  - - - annen BAP  0,03 Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

   - - - ellers:        

15.13.1920  - - - - faste 

fraksjoner 
BAP 14,4 %  14,4 % Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

15.13.1999  - - - - annen BAP 12,7 %  12,7 % Fri Fri  

   - palmekjerneolje 
og babassuolje samt 

deres fraksjoner: 

       

   - - andre:        

   - - - ellers:        

15.13.2920  - - - - faste 

fraksjoner 
BAP 14,4 %  14,4 % Fri Fri  

15.13.2999  - - - - annen BAP 12,7 %  12,7 % Fri Fri  

           

15.14 Raps-, rybs- og 

sennepsolje samt 

deres fraksjoner, 

også raffinerte, 

men ikke kjemisk 

omdannede. 

       

   - raps- og rybsolje 

med lavt innhold av 
erukasyre, og dens 

fraksjoner: 

       

   - - annen:        

15.14.1990  - - - ellers BAP 14,4 %  14,4 % Fri Fri  

   - annen        

   - - annen:        

15.14.9990  - - - ellers BAP 14,4 %  14,4 % Fri Fri  

           

15.15 Andre vegetabilske 

fettstoffer og oljer 

(herunder jojoba-

olje), samt deres 

fraksjoner, også 

raffinerte, men 

ikke kjemisk 

omdannede. 

       

   - linolje og dens 

fraksjoner: 
       

   - - ellers:        

15.15.1990  - - - annen BAP 14,4 %  14,4 % Fri Fri  

   - maisolje og dens 

fraksjoner: 
       

   - - ellers:        

15.15.2990  - - - annen BAP 14,4 %  14,4 % Fri Fri  

   - ricinusolje 

(kastorolje) og dens 
fraksjoner: 

       

15.15.3090  - - annen BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - sesamolje og dens 

fraksjoner: 
       

   - - ellers:        

15.15.5099  - - - andre BAP 14,4 %  14,4 % Fri Fri  

   - andre:        

15.15.9021  - - olje av 

akajounøttskall, 

treoljer (herunder 
kinesisk treolje og 

BAP Fri  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

dens fraksjoner) 

eller oiticicaolje, 

ikke til dyrefôr 

15.15.9032  - - jojobaolje og 
dens fraksjoner, ikke 

til dyrefôr 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - - annen:        

15.15.9080  - - - - faste 

fraksjoner 
BAP 14,4 %  14,4 % Fri Fri  

15.15.9099  - - - - ellers BAP 12,7 %  12,7 % Fri Fri  

           

15.16 Animalske eller 

vegetabilske fett-

stoffer og oljer, 

samt deres frak-

sjoner, helt eller 

delvis hydroge-

nerte, interforest-

rede, reforestrede 

eller elaidiniserte, 

også raffinerte, 

men ikke videre 

bearbeidde. 

       

   - animalske 
fettstoffer og oljer, 

samt deres 

fraksjoner: 

       

   - - ellers:        

15.16.1099  - - - ellers BAP 5,1 %  5,1 % Fri Fri  

   - vegetabilske 

fettstoffer og oljer, 
samt deres 

fraksjoner: 

       

   - - ellers:        

15.16.2020 - - - hydrogenert 

ricinusolje 
(kastorolje) 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

15.16.2099  - - - ellers BAP 14,4 %  14,4 % Fri Fri  

           

15.17 Margarin; spiselige 

blandinger og pro-

dukter av animal-

ske eller vegetabil-

ske fettstoffer og 

oljer, eller av frak-

sjoner av forskjel-

lige fettstoffer og 

oljer som hører 

under dette kapit-

tel, unntatt 

spiselige fettstoffer 

og oljer, samt deres 

fraksjo-ner, som 

hører un-der 

posisjon 15.16. 

       

   - margarin, unntatt 

flytende margarin: 
       

   - - ellers:        

   - - - animalsk:        
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

15.17.1021  - - - - som innehol-
der over 10 vektpro-

sent, men ikke over 

15 vektprosent 
melkefett 

PAP 21,2 %  21,2 % 14,5 %   

   - - - vegetabilsk :        

15.17.1031  - - - - som 

inneholder over 10 

vektprosent, men 
ikke over 15 vekt-

prosent melkefett 

PAP 21,2 %  21,2 % 14,5 %   

   - ellers:        

   - - ellers:        

15.17.9021  - - - spiselige, 

flytende blandinger 
av vegetabilske oljer 

BAP 12,7 %  12,7 % Fri Fri  

   - - - flytende 

margarin: 
       

15.17.9032  - - - - som innehol-
der over 10 vektpro-

sent, men ikke over 

15 vektprosent 
melkefett 

PAP 25,5 %  25,5 % 12,7 %   

   - - - spiselige, 

flytende blandinger 
av animalske og 

vegetabilske oljer 

bestående 
hovedsakelig av 

vegetabilske oljer: 

       

15.17.9041  - - - - som 

inneholder over 10 
vektprosent, men 

ikke over 15 

vektprosent 
melkefett 

PAP 12,7 %  12,7 % 6,3 %   

   - - - andre:        

15.17.9091  - - - - som innehol-

der over 10 vektpro-
sent, men ikke over 

15 vektprosent 

melkefett 

PAP  0,02 Fri Fri Fri  

15.17.9097  - - - - spiselige 
blandinger eller 

produkter av det 

slag som benyttes 
som 

formslippmiddel, 

ikke nevnt eller 
omfattet av andre 

varenummer i 

posisjonen 

PAP  0,02 Fri Fri Fri  

15.17.9098  - - - - andre BAP  0,02 Fri Fri Fri  

           

15.18 Animalske og vege-

tabilske fettstoffer 

og oljer, samt deres 

fraksjoner, kokte, 

oksiderte, dehyd-

rerte, sulfurerte, 

blåste, polymeri-

serte med varme i 

vakuum eller i 

inert gass eller på 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

annen måte 

kjemisk 

omdannede, unn-

tatt de som hører 

under posisjon 

15.16; uspiselige 

blandinger eller 

produkter av ani-

malske eller vege-

tabilske fettstoffer 

eller oljer, eller av 

fraksjoner av 

forskjellige fettstof-

fer eller oljer som 

hører under dette 

kapittel, ikke nevnt 

eller innbefattet 

annet sted. 

   - andre:        

15.18.0021  - - kinesisk treolje 
og liknende treoljer; 

oiticicaolje 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

15.18.0051  - - linoxyn PAP 12,7 %  12,7 % Fri Fri  

15.18.0099  - - ellers BAP 12,7 %  12,7 % Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

15.20 Glyserol, rå; 

glyserolvann og 

glyserollut. 

       

15.20.0010  - til dyrefôr PAP 170,0 % 3,91 3,91  3,79  

15.20.0090  - ellers PAP Fri  Fri Fri Fri  

           

15.21 Vegetabilsk voks 

(unntatt triglyseri-

der), bivoks, annen 

insektvoks og 

spermasett (hval-

rav), også raffinert 

eller farget. 

       

15.21.1000  - vegetabilsk voks PAP Fri  Fri Fri Fri  

15.21.9000  - ellers PAP Fri  Fri Fri Fri  

           

15.22 Degras; reststoffer 

etter behandling av 

fettstoffer eller 

animalsk og 

vegetabilsk voks. 

       

15.22.0011  - til dyrefôr PAP 170,0 % 3,91 3,91  3,79  

   - ellers:        

15.22.0020  - - degras PAP Fri  Fri Fri Fri  

15.22.0099  - - ellers PAP Fri  Fri Fri Fri  

           

17.01 Rør- og betesukker 

samt kjemisk ren 

sakkarose, i fast 

form. 

       

   - råsukker uten 
tilsetning av smaks- 

eller fargestoffer: 

       

   - - rørsukker som 
beskevet i varenum-

mernote 2 til dette 

kapittel: 

       

17.01.1390  - - - ellers BAP  0,03 Fri Fri Fri  

   - - annet rørsukker:        

17.01.1490  - - - ellers BAP  0,03 Fri Fri Fri  

   - ellers:        

   - - med tilsetning av 

smaks- eller 

fargestoffer: 

       

17.01.9190  - - - ellers BAP  0,03 Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

   - - - ellers:        

   - - - - annet sukker:        

17.01.9995 - - - - - i pakninger 

som veier høyst 24 
kg (detaljsalgs-

pakninger) 

BAP  0,03 Fri Fri Fri  

17.01.9999  - - - - - ellers 
(bulkvare og 

storpakninger) 

BAP  0,03 Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

           

17.02 Annet sukker, 

herunder kjemisk 

ren laktose, mal-

tose, glukose og 

fruktose, i fast 

form; sirup og 

andre sukkeropp-

løsninger uten til-

setning av smaks- 

eller fargestoffer; 

kunsthonning, også 

blandet med natur-

lig honning; 

karamell. 

       

   - laktose og 

laktosesirup: 
       

   - - som, beregnet av 
tørrstoffet, innehol-

der minst 99 vekt-

prosent laktose, 
uttrykt som vannfri 

laktose: 

       

17.02.1190  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - annen:        

17.02.1990  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - lønnesukker og 

lønnesirup: 
       

17.02.2090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - kjemisk ren 

fruktose: 
       

17.02.5010  - - til dyrefôr PAP 82,0 % 1,41 1,41  1,37  

17.02.5090  - - ellers PAP Fri  Fri Fri Fri  

   - annen fruktose og 
fruktosesirup som i 

tørr tilstand 

inneholder mer enn 
50 vektprosent 

fruktose, unntatt 

invertsukker: 

       

17.02.6090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - ellers, herunder 
invertsukker og 

andre sukker- og 

sukkersirupsblan-
dinger som i tørr 

tilstand inneholder 

50 vektprosent 
fruktose: 

       

   - - til dyrefôr:        

   - - - annet:        

17.02.9022  - - - - kjemisk ren 

maltose 
PAP 82,0 % 1,41 1,41  1,37  

   - - ellers:        

17.02.9099  - - - annet PAP Fri  Fri Fri Fri  

           

17.03 Melasse fremstilt 

ved utvinning eller 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

raffinering av 

sukker 

   - melasse av 

rørsukker: 
       

17.03.1090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - annen:        

17.03.9090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

17.04 Sukkervarer 

(herunder hvit 

sjokolade), uten 

innhold av kakao. 

       

17.04.1000 - tyggegummi, også 
overtrukket med 

sukker 

PAP 7,0 % 2,02 2,02  0,79  

17.04.9010  - - marsipanmasse PAP 10,0 % 1,44 1,44 2,4 % 0,35  

   - - ellers:        

17.04.9091  - - - karameller 
PAP 48,0 % 6,71 6,71  2,18  

17.04.9092  - - - pastiller, 

sukkertøy og drops 
PAP 48,0 % 6,71 6,71 * *  

17.04.9099  - - - ellers PAP 48,0 % 6,71 6,71 * *  

           

18.01.0000 Kakaobønner, hele 

eller knuste, også 

brente. 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

18.02.0000 Kakaoskall og 

annet kakaoavfall. BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

18.03 Kakaomasse, også 

avfettet. 
       

18.03.1000  - ikke avfettet PAP Fri  Fri Fri Fri  

18.03.2000  - helt eller delvis 
avfeettet 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

           

18.04.0000 Kakaosmør, -fett 

og -olje. 
PAP Fri  Fri Fri Fri  

         

18.05.0000 Kakaopulver, uten 

tilsetning av sukker 

eller annet 

søtningsstoff. 

PAP  0,08 Fri Fri Fri  

         

18.06 Sjokolade og andre 

næringsmidler som 

inneholder kakao. 

       

18.06.1000  - kakaopulver tilsatt 

sukker eller annet 
søtningsstoff 

PAP 17,0 % 2,72 2,72 Fri Fri  

   - andre varer i 

blokker, plater eller 

stenger av vekt over 
2 kg, eller flytende, 

som pasta, pulver, 
granulat eller i 

liknende 

bulkformer, i 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

beholdere eller 

pakninger med 

innhold over 2 kg: 

   - - spise-ispulver og 
puddingpulver: 

       

18.06.2011  - - - spise-ispulver PAP 474,0 % 22,58 22,58  11,55  

18.06.2012  - - - puddingpulver PAP 474,0 % 22,58 22,58 * *  

18.06.2090  - - ellers PAP 474,0 % 22,58 22,58 * *  

   - andre, i blokker, 
plater eller stenger: 

       

18.06.3100  - - med fyll PAP 50,0 % 7,69 7,69 * *  

18.06.3200  - - uten fyll PAP 50,0 % 7,69 7,69 * *  

   - ellers:        

18.06.9010  - - annen sjokolade, 
herunder 

sukkervarer med 

innhold av kakao 

PAP 50,0 % 7,69 7,69 * *  

   - - spise-ispulver og 

puddingpulver: 
       

18.06.9021  - - - spise-ispulver PAP 474,0 % 22,58 22,58  11,55  

18.06.9022  - - - puddingpulver PAP 474,0 % 22,58 22,58 * *  

18.06.9090  - - andre 

næringsmidler 
PAP 474,0 % 22,58 22,58 * *  

           

19.01 Maltekstrakt; 

næringsmidler av 

mel, gryn, stivelse 

eller maltekstrakt, 

som ikke innehol-

der kakao eller 

inneholder mindre 

enn 40 vektprosent 

kakao, beregnet av 

en helt fettfri basis, 

ikke nevnt eller 

innbefattet annet 

sted; nærings-

midler av varer 

som hører under 

posisjonene 04.01 - 

04.04, og som ikke 

inneholder kakao 

eller inneholder 

mindre enn 5 vekt-

prosent kakao, 

beregnet av en helt 

fettfri basis, ikke 

nevnt eller inn-

befattet annet sted. 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - næringsmidler 
bestemt for barn, i 

pakninger for 

detaljsalg: 

       

19.01.1010  - - av varer som 

hører under 

posisjonene 04.01 - 
04.04 

PAP 224,0 % 24,67 24,67  5,10  

19.01.1090  - - ellers PAP 137,0 % 15,09 15,09 * *  

   - blandinger og 

deiger til 

fremstilling av 
bakverk som 

hører under posisjon 

19.05: 

       

19.01.2010  - - kakemiks i 

beholdere med netto 

innhold under 2 kg 

PAP 90,0 % 9,47 9,47  2,27  

   - - ellers:        

19.01.2091  - - - kakemiks i 
beholdere med netto 

innhold 2 kg eller 

derover 

PAP 90,0 % 9,47 9,47  2,27  

19.01.2092  - - - deiger, også 
tilformede, unntatt 

de som hører under 

varenummer 
19.01.2097 

PAP 90,0 % 9,47 9,47  1,49  

   - - - andre:        

19.01.2097  - - - - deiger, tilfor-

mede, som innehol-

der ost og/eller 
høyst 20 % pølse, 

kjøtt, flesk, 

slakteavfall, blod, 
fisk, krepsdyr, 

bløtdyr eller andre 
virvelløse dyr som 

lever i vann, eller 

enhver blanding 
derav 

PAP 90,0 % 9,47 9,47 * *  

19.01.2098  - - - - andre PAP 90,0 % 9,47 9,47 * *  

   - ellers:        

19.01.9010  - - maltekstrakt PAP 412,0 % 4,02 4,02 Fri Fri  

   - - andre:        

19.01.9091  - - - osteerstatninger 

("analogost"), det vil 
si produkter på basis 

av melk der melke-

fettet helt eller 
delvis er ertstattet av 

plantefett (-oljer) 

PAP 224,0 % 24,67 24,67 * *  

19.01.9098  - - - ellers PAP 224,0 % 24,67 24,67 * *  

           

19.02 Pasta, også kokt 

eller fylt (med kjøtt 

eller andre produk-

ter) eller tilberedt 

på annen måte, 

f.eks. spaghetti, 

makaroni, nudler, 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

lasagne, gnocchi, 

ravioli, cannelloni; 

couscous, også 

tilberedt. 

  - ukokt pasta, ikke 

fylt eller tilberedt på 

annen måte: 

       

19.02.1100  - - med innhold av 

egg 
PAP 211,0 % 11,01 11,01  2,33  

19.02.1900  - - ellers PAP 211,0 % 11,01 11,01  1,39  

   - fylt pasta, også 

kokt eller tilberedt 
på annen måte: 

       

   - - ellers:        

19.02.2091  - - - kokt PAP 354,0 % 27,43 27,43 * *  

19.02.2099  - - - ellers PAP 354,0 % 27,43 27,43 * *  

   - annen pasta:        

19.02.3001  - - kokt PAP 354,0 % 27,43 27,43 * *  

19.02.3009  - - ellers PAP 354,0 % 27,43 27,43 * *  

19.02.4000  - couscous PAP 211,0 % 11,01 11,01  1,39  

           

19.03.0000 Tapioka og  

tapioka-

erstatninger 

fremstilt av 

stivelse, i form av 

flak, gryn, perler 

eller liknende 

PAP 255,0 % 7,65 7,65  4,41  

           

19.04 Næringsmidler 

tilberedt ved 

oppusting eller 

steking av korn 

eller korn-produk-

ter (f.eks. "corn 

flakes"); korn 

(unntatt mais) i 

form av kjerner 

eller flak eller 

annet bearbeidd 

korn (unntatt mel 

og gryn), forkokt 

eller tilberedt på 

annen måte, ikke 

nevnt eller innbe-

fattet annet sted. 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - næringsmidler 
tilberedt ved 

oppusting eller 

steking av korn eller 
kornprodukter: 

       

19.04.1010  - - "corn flakes" PAP  0,12 Fri Fri Fri  

   - - andre:        

19.04.1091  - - - popkorn 

(ristede, oppblåste 

maiskorn) 

PAP 33,0 % 5,18 5,18 Fri Fri  

   - - - andre:        

19.04.1092  - - - - til dyrefôr PAP 33,0 % 5,18 5,18  1,73  

19.04.1098  - - - - ellers PAP 33,0 % 5,18 5,18 Fri Fri  

   - næringsmidler 

fremstilt av ustekte 
flak av korn eller av 

blandinger av 

ustekte flak av korn 
og stekte flak av 

korn eller oppustet 

korn: 

       

19.04.2010  - - "Müsli"- prepar-

ater på basis av 

ustekte flak av korn 

PAP 288,0 % 34,92 34,92 * *  

19.04.2090  - - andre PAP 33,0 % 5,18 5,18 * *  

19.04.3000  - bulgur-hvete PAP 385,0 % 28,81 28,81 * *  

   - ellers:        

   - - forkokt ris uten 

tilsetning av andre 
ingredienser: 

       

19.04.9010  - - - til dyrefôr PAP 318,0 % 1,74 1,74  1,11  

19.04.9020  - - - ellers PAP 9,0 %  9,0 % Fri Fri  

19.04.9090  - - annet PAP 385,0 % 28,81 28,81 * *  

           

19.05 Brød, kaker, kjeks 

og annet bakverk, 

også med innhold 

av kakao; alter-

brød, tomme kaps-

ler til farmasøytisk 

bruk, forseglings-

oblater, rispapir og 

liknende varer. 

       

19.05.1000  - knekkebrød PAP 57,0 % 6,08 6,08  2,33  

19.05.2000  - honningkake 

("gingerbread") og 

liknende 

PAP 24,0 % 2,42 2,42  0,75  

   - søte kjeks og 

småkaker; vafler og 

vaffelkjeks: 

       

19.05.3100  - - søte kjeks og 
småkaker 

PAP 48,0 % 7,62 7,62 * *  

19.05.3200  - - vafler og 

vaffelkjeks 
PAP 48,0 % 7,62 7,62  1,71  

19.05.4000  - kavringer, ristet 
brød og liknende 

ristede produkter 

PAP 285,0 % 29,35 29,35  1,91  

   - ellers:        
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - - pizza:        

19.05.9010  - - med innhold av 
pølse, kjøtt eller 

slakteavfall 

PAP 285,0 % 29,35 29,35  5,76  

   - - - ellers, herunder 

pizzabunner: 
       

19.05.9021  - - - - ikke innehol-

dende pølse, kjøtt 

eller slakteavfall 

PAP 99,0 % 10,26 10,26 * *  

19.05.9022  - - - - pizzabunner PAP 99,0 % 10,26 10,26  1,39  

   - - andre kaker, 
flatbrød, wienerbrød 

(herunder wiener-

brødstang o.l.), samt 

kjeks, unntatt søte 

kjeks som hører 

under varenummer 
19.05.3100: 

       

19.05.9031  - - - andre kaker PAP 99,0 % 10,26 10,26 * *  

19.05.9032  - - - flatbrød PAP 99,0 % 10,26 10,26  2,75  

19.05.9033  - - - wienerbrød 

(herunder wiener-

brødstang o.l.) 

PAP 99,0 % 10,26 10,26  1,49  

19.05.9034  - - - kjeks, herunder 
saltkringler og 

saltstenger 

PAP 99,0 % 10,26 10,26 * *  

   - - annet:        

19.05.9091  - - - brød og brød-

varer, også halv-
stekte eller forstekte 

(herunder baguetter, 

rundstykker, pølse-

brød m.v.), ikke 

inneholdende varer 

nevnt i note 1.a til 
dette kapittel 

PAP 285,0 % 29,35 29,35 * *  

19.05.9092  - - - brød og brød-

varer samt paier o.l., 
påsmurt eller fylt, 

med innhold av 

høyst 20 % av varer 
nevnt i note 1.a til 

dette kapittel 

PAP 285,0 % 29,35 29,35 * *  

19.05.9093  - - - snacks, 
fremstilt av deig 

(f.eks. tortilla chips 

og potetsnacks i 
diverse former), 

ikke nevnt eller 

innbefattet andre 
steder  

PAP 285,0 % 29,35 29,35 * *  

19.05.9098  - - - ellers PAP 285,0 % 29,35 29,35 * *  

           

20.01 Grønnsaker, 

frukter, nøtter og 

andre spiselige 

plantedeler, tilbe-

redte eller konser-

verte med eddik 

eller eddiksyre. 

       

   - agurker:        
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

20.01.1001  - - i lufttett lukket 
emballasje 

BAP 223,0 % 12,92 12,92 190 % 10,98  

20.01.1009  - - ellers BAP 223,0 % 12,92 12,92 190 % 10,98  

   - andre:        

   - - grønnsaker:        

20.01.9010  - - - kapers BAP  0,60 Fri Fri Fri  

20.01.9020  - - - oliven BAP  0,30 Fri Fri Fri  

   - - - sukkermais 

(Zea mays var. 
saccharata) : 

       

20.01.9031  - - - - til dyrefôr PAP 343,0 % 1,78 1,78  1,73  

20.01.9041  - - - - ellers PAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - - andre:        

20.01.9061  - - - - søte 
pepperfrukter 

(Capsicum annuum 
var. annuum) 

BAP 223,0 % 12,92 Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

20.01.9091  - - - palmehjerter PAP 223,0 % 12,92 12,92  2,22  

20.01.9092  - - - jamsrøtter, søt-
poteter og liknende 

spiselige deler av 

planter, innehol-
dende minst 5 vekt-

prosent stivelse 

PAP 223,0 % 12,92 12,92  2,22  

20.01.9099  - - - ellers BAP 223,0 % 12,92 12,92 190 % 10,98  

           

20.02 Tomater, tilberedte 

eller konserverte 

på annen måte enn 

med eddik eller 

eddiksyre. 

       

   - tomater, hele eller 
i stykker: 

       

20.02.1001  - - i lufttett lukket 

emballasje 
BAP 151,0 % 12,97 1,50 Fri Fri  

20.02.1009  - - ellers BAP 151,0 % 12,97 2,00 Fri Fri  

   - annet:        

20.02.9010  - - tomatpuré eller 

tomatpulp, med 
tørrvektinnhold på 

minst 25 pst. tomat, 

fremstilt i sin helhet 
av tomat og vann, 

med eller uten salt 

eller andre konser-

veringsmidler eller 

smakstilsetninger, i 
lufttett lukket 

emballasje 

PAP  0,21 Fri Fri Fri  

20.02.9090  - - ellers  PAP 151,0 % 12,97 Fri Fri Fri  

           

20.03 Sopper og trøfler, 

tilberedte eller 

konserverte på 

annen måte enn 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

med eddik eller 

eddiksyre. 

20.03.1000  - sopper av slekten 

Agaricus 
(sjampinjonger) 

BAP  0,60 Fri Fri Fri  

   - andre:        

20.03.9010  - - trøfler BAP  0,06 Fri Fri Fri  

20.03.9090  - - ellers BAP  0,60 Fri Fri Fri  

           

20.04 Andre grønnsaker, 

tilberedte eller 

konserverte på 

annen måte enn 

med eddik eller 

eddiksyre, fryste, 

unntatt varer som 

hører under 

posisjon 20.06. 

       

   - poteter:        

   - - næringsmidler i 

form av mel eller 
flak, på basis av 

poteter: 

       

20.04.1010  - - - som inneholder 

minst 75 vektprosent 
av poteter 

PAP 209,0 % 12,38 12,38  11,41  

20.04.1020  - - - ellers PAP 252,0 % 30,16 30,16  5,52  

   - andre grønnsaker 

samt grønnsak-

blandinger: 

       

   - - sukkermais (Zea 

mays var. 

saccharata) : 

       

20.04.9011  - - - til dyrefôr PAP 343,0 % 1,78 1,78  1,73  

20.04.9020  - - - annen PAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

20.04.9091  - - - artiskokker BAP 288,0 % 34,92 Fri Fri Fri  

           

20.05 Andre grønnsaker, 

tilberedte eller 

konserverte på 

annen måte enn 

med eddik eller 

eddiksyre, ikke 

fryste, unntatt 

varer som hører 

under posisjon 

20.06. 

       

   - poteter:        

   - - næringsmidler i 

form av mel eller 

flak, på basis av 
poteter: 

       

20.05.2010  - - - som inneholder 

minst 75 vektprosent 
av poteter 

PAP 209,0 % 12,38 12,38  11,41  

20.05.2020  - - - ellers PAP 252,0 % 30,16 30,16  5,52  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - erter (Pisum 
sativum) : 

       

   - - av tørkede :        

20.05.4003  - - - ellers BAP 181,0 % 11,77 Fri Fri Fri  

   - bønner (Vigna 

spp., Phaseolus 

spp.) : 

       

20.05.5100  - - bønner, 
avskallede 

BAP 606,0 % 38,01 1,50 Fri Fri  

   - - andre:        

20.05.5909  - - - ellers BAP 249,0 % 15,64 1,50 Fri Fri  

   - sukkermais (Zea 

mays var. 

saccharata) : 

       

20.05.8010  - - til dyrefôr PAP 343,0 % 1,78 1,78  1,73  

20.05.8090  - - annen PAP Fri  Fri Fri Fri  

   - andre grønnsaker 
samt grønnsak-

blandinger: 

       

20.05.9100  - - bambusskudd BAP 288,0 % 34,92 Fri Fri Fri  

   - - andre:        

20.05.9901  - - - kapers; 

artiskokker; søte 

pepperfrukter 
(Capsicum annuum 

var. annuum)  

BAP 288,0 % 34,92 Fri Fri Fri  

           

20.06 Grønnsaker, fruk-

ter, nøtter, frukt-

skall og andre 

plantedeler, kandi-

serte, glasserte 

eller på liknende 

måte tilberedte 

med sukker. 

       

20.06.0010  - ingefær BAP 102,0 % 14,96 Fri Fri Fri  

20.06.0020  - kirsebær BAP 102,0 % 14,96 2,00 9 % 1,36  

   - andre varer:        

   - - med innhold av 

mer enn 13 
vektprosent sukker: 

       

20.06.0031  - - - sukkermais 

(Zea mays var. 
saccharata) 

PAP 102,0 % 14,96 0,64 * *  

20.06.0039  - - - andre BAP 102,0 % 14,96 Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

20.06.0091  - - - sukkermais 
(Zea mays var. 

saccharata) 

PAP 102,0 % 14,96 2,00 * *  

           

20.07 Syltetøy, fruktgele, 

marmelade samt 

puré og pasta av 

frukter eller nøtter, 

fremstilt ved 

koking eller annen 

varmebehandling, 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

også tilsatt sukker 

eller annet 

søtningsstoff. 

   - homogeniserte 
næringsmidler: 

       

20.07.1001  - - tilsatt sukker 

eller annet 
søtningsstoff 

PAP 102,0 % 14,96 14,96  5,30  

   - - ellers:        

20.07.1007  - - - inneholdende 

jordbær, solbær, 

bringebær eller 
blandinger derav 

PAP 102,0 % 14,96 14,96  4,55  

20.07.1008  - - - ellers PAP 102,0 % 14,96 14,96  3,28  

   - annet:        

20.07.9110  - - - tilsatt sukker 

eller annet 

søtningsstoff: 

PAP  0,48 Fri Fri Fri  

20.07.9190  - - - ellers PAP  0,18 Fri Fri Fri  

   - - andre:        

   - - - tilsatt sukker 

eller annet 
søtningsstoff: 

       

20.07.9902  - - - - av aprikos, 

mango, kiwi, 
fersken eller 

blandinger derav 

PAP 86,0 % 8,34 Fri Fri Fri  

20.07.9904  - - - - av tyttebær, 

blåbær, andre bær av 
slekten Vaccinium, 

multer eller 

blandinger derav 

PAP 86,0 % 8,34 8,34  1,76  

20.07.9905  - - - - ellers PAP 86,0 % 8,34 8,34  5,30  

   - - - ellers:        

20.07.9906 - - - inneholdende 
jordbær, solbær, 

bringebær eller 

blandinger derav 

PAP 86,0 % 8,34 8,34  5,30  

20.07.9907  - - - - av aprikos, 
mango, kiwi, 

fersken eller 

blandinger derav 

PAP 86,0 % 8,34 Fri Fri Fri  

20.07.9909  - - - - ellers PAP 86,0 % 8,34 8,34  1,76  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

20.08 Frukter, nøtter og 

andre spiselige 

plantedeler, tilbe-

redte eller konser-

verte på annen 

måte, også tilsatt 

sukker eller annet 

søtningsstoff eller 

alkohol, ikke nevnt 

eller innbefattet 

annet sted. 

       

    - nøtter, jordnøtter 

samt andre kjerner 
og frø, også 

innbyrdes blandede: 

       

   - - jordnøtter:        

20.08.1110  - - - peanøttsmør PAP 6,0 %  6,0 % Fri Fri  

   - - - ellers:        

20.08.1180  - - - - til dyrefôr PAP 318,0 % 1,74 1,74  1,69  

20.08.1191  - - - - ellers PAP 2,4 %  2,4 % Fri Fri  

20.08.1900   - - andre, herunder 
blandinger 

BAP 386,0 % 2,11 Fri Fri Fri  

20.08.2000  - ananas BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - sitrusfrukter:        

20.08.4000  - pærer BAP 86,0 % 8,34 Fri Fri Fri  

20.08.5000  - aprikoser BAP  0,05 Fri Fri Fri  

20.08.6000  - kirsebær og 
moreller 

BAP 86,0 % 8,34 8,34 74 % 7,14  

20.08.7000  - ferskener, 

herunder nektariner 
BAP  0,05 Fri Fri Fri  

    - ellers, herunder 
blandinger, unntatt 

blandinger som 

hører under 
varenummer 

20.08.1900: 

       

   - - palmehjerter:        

20.08.9110  - - - til dyrefôr PAP 70,0 % 6,87 6,87  4,67  

20.08.9190  - - - ellers PAP 6,0 %  Fri Fri Fri  

   - - blandinger:        

20.08.9701  - - - utelukkende 
bestående av 

produkter som hører 

under kapittel 8 

BAP 288,0 % 34,92 1,00 Fri Fri  

   - - annet:        

20.08.9902  - - - plommer BAP 288,0 % 34,92 Fri Fri Fri  

20.08.9903  - - - mais, unntatt 
sukkermais (Zea 

mays var. 

Saccharata) 

PAP 288,0 % 34,92 34,92 * *  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

20.09 Frukt- og grønn-

saksafter 

(herunder 

druemost), 

ugjærede og ikke 

tilsatt alkohol, også 

tilsatt sukker eller 

annet søtningsstoff. 

       

   - appelsinsaft:        

   - - fryst:        

   - - - annet:        

20.09.1120  - - - - i emballasjer 

som med sitt 

innhold veier over 3 
kg 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - - - annen:        

20.09.1130  - - - - - med en 

Brix-verdi over 67 

(konsentrert) 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - ikke fryst, med 
en Brix-verdi på 

høyst 20: 

       

20.09.1220  - - - annen, i 
emballasjer som 

med sitt innhold 

veier minst 3 kg 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - annen:        

20.09.1910  - - - tilsatt sukker 
eller annet 

søtningsstoff 

BAP  0,23 Fri Fri Fri  

   - - - ellers:        

20.09.1920  - - - - i emballasjer 

som med sitt 
innhold veier minst 

3 kg 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

20.09.1990  - - - - annen BAP  0,08 Fri Fri Fri  

   - grapefruktsaft 

(herunder 
pompelmussaft): 

       

20.09.2100  - - med en Brix-

verdi på høyst 20 
BAP Fri  Fri Fri Fri  

20.09.2900  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - ublandet saft av 
andre sitrusfrukter: 

       

   - - med en Brix-

verdi på høyst 20 : 
       

20.09.3110  - - - i emballasjer 

som med sitt 
innhold veier minst 

3 kg 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

20.09.3190  - - - annen BAP  0,15 Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

20.09.3910  - - - i emballasjer 

som med sitt 
innhold veier minst3 

kg 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - ananassaft:        

   - - med en Brix-

verdi på høyst 20 : 
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

20.09.4110  - - - i emballasjer 
som med sitt 

innhold veier minst 

3 kg 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

20.09.4190  - - - annen BAP  0,10 Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

20.09.4910  - - - i emballasjer 
som med sitt 

innhold veier minst 

3 kg 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

20.09.4990  - - - annen BAP  0,10 Fri Fri Fri  

20.09.5000  - tomatsaft BAP  0,15 Fri Fri Fri  

   - druesaft (herunder 
druemost): 

       

20.09.6100  - - med en Brix-

verdi på høyst 30 
BAP  0,15 Fri Fri Fri  

20.09.6900  - - ellers BAP  0,15 Fri Fri Fri  

   - ublandet saft av 

andre frukter eller 
grønnsaker: 

       

   - - ellers:        

   - - - andre:        

20.09.8991  - - - - bringebærsaft BAP 340,0 % 27,20 27,20 181 % 14,50  

20.09.8992  - - - - jordbærsaft BAP 340,0 % 27,20 27,20 181 % 14,50  

20.09.8993  - - - - kirsebærsaft BAP 340,0 % 27,20 27,20 250 % 20,00  

20.09.8994  - - - - fersken- eller 

aprikossaft 
BAP 340,0 % 27,20 27,20 Fri Fri  

           

21.01 Ekstrakter, essen-

ser og konsentrater 

av kaffe, te eller 

maté, og varer 

fremstilt på basis 

av disse ekstrakter, 

essenser eller 

konsentrater eller 

på basis av kaffe, te 

eller maté; brente 

sikorirøtter og 

andre brente 

kaffeerstatninger 

samt ekstrakter, 

essenser og 

konsentrater 

derav. 

       

   - ekstrakter, essen-

ser og konsentrater 
av kaffe, og varer 

fremstilt på basis av 

disse ekstrakter, 
essenser eller kon-

sentrater eller på 

basis av kaffe: 

       

21.01.1100  - - ekstrakter, 

essenser og 

konsentrater 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

21.01.1200  - - varer fremstilt på 
basis av ekstrakter, 

essenser eller 
PAP 3,0 %  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

konsentrater eller på 

basis av kaffe 

   - ekstrakter, 
essenser og 

konsentrater av te 

eller maté, og varer 
fremstilt på basis av 

disse ekstrakter, 

essenser eller 
konsentrater eller på 

basis av te eller 

maté: 

       

21.01.2010  - - ekstrakter, 
essenser eller 

konsentrater av te 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

21.01.2090  - - ellers PAP/BAP 3,0 %  Fri Fri Fri  

21.01.3000  - brente sikorirøtter 

og andre brente 
kaffeerstatninger 

samt ekstrakter, 

essenser og 
konsentrater derav 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

           

21.02 Gjær (aktiv eller 

inaktiv); andre 

døde, encellede 

mikroorganismer 

(unntatt vaksiner 

som hører under 

posisjon 30.02); 

tilberedt 

bakepulver. 

       

21.02.1010  - - vingjær PAP  0,36 Fri Fri Fri  

21.02.1020  - - bakegjær, 

flytende, presset 

eller tørket 

PAP 21,0 %  21,0 % Fri Fri  

21.02.1090  - - ellers PAP 21,0 %  21,0 % Fri Fri  

   - inaktiv gjær; andre 
døde, encellede 

mikroorganismer: 

       

21.02.2010  - - gjær til dyrefôr PAP 172,0 % 2,66 2,66  2,58  

21.02.2020  - - annen inaktiv 

gjær 
PAP 21,0 %  21,0 % Fri Fri  

21.02.2031  - - andre døde, en-
cellede mikroorga-

nismer, til dyrefôr 

PAP 172,0 % 2,66 2,66  2,58  

21.02.2040  - - andre døde, 
encellede mikro-

organismer, ikke til 

dyrefôr 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

21.02.3000  - tilberedt 

bakepulver 
PAP  0,36 Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

21.03 Sauser og 

preparater for 

tillaging av sauser; 

tilberedte 

smaksstoffer; 

sennepsmel og 

tilberedt sennep. 

       

21.03.1000  - soyasaus PAP Fri  Fri Fri Fri  

   - tomatketchup og 
annen tomatsaus: 

       

21.03.2010  - - tomatketchup PAP 4,0 % 0,37 Fri Fri Fri  

   - - annen tomatsaus:        

21.03.2021  - - - med innhold av 

kjøtt, flesk eller 

spiselig slakteavfall 

PAP 275,0 % 24,17 24,17  0,35  

21.03.2029  - - - ellers PAP 275,0 % 24,17 24,17  0,35  

21.03.3000  - sennepsmel og 
tilberedt sennep PAP  0,15 Fri Fri Fri  

   - andre:        

21.03.9010  - - majones og 
remulade 

PAP 40,0 % 4,54 4,54  1,97  

   - - ellers:        

21.03.9091  - - - flytende 

"mango chutney" 
PAP 245,0 % 27,66 27,66 Fri Fri  

21.03.9099  - - - ellers PAP 245,0 % 27,66 27,66 * *  

           

21.04 Supper og 

buljonger samt 

preparater for 

tillaging av supper 

og buljonger; 

homogeniserte, 

sammensatte 

næringsmidler. 

       

   - supper og 
buljonger samt 

preparater for 

tillaging av supper 
og buljonger: 

       

   - - i lufttett lukket 

emballasje: 
       

   - - - kjøttsuppe 
(buljong): 

       

21.04.1011  - - - - tørket PAP 99,0 % 15,27 15,27 Fri Fri  

21.04.1019  - - - - ellers PAP 99,0 % 15,27 15,27  3,88  

21.04.1020  - - - grønnsaksuppe, 

også innkokt, uten 

innhold av kjøtt, 

flesk eller ekstrakter 

derav 

PAP 20,0 % 2,98 2,98 * *  

21.04.1030  - - - fiskesuppe 
(inneholdende minst 

25 vektprosent fisk) 

PAP 20,0 % 2,98 2,98 * *  

21.04.1040  - - - annen PAP 167,0 % 25,81 25,81 * *  

   - - ellers:        

21.04.1050  - - - med innhold av 

kjøtt, flesk eller 

ekstrakter derav 

PAP 167,0 % 25,81 25,81 * *  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

21.04.1060  - - - fiskesuppe 
(inneholdende minst 

25 vektprosent fisk) 

PAP 20,0 % 2,98 2,98 * *  

21.04.1090  - - - annen PAP 27,0 % 4,21 4,21 * *  

   - homogeniserte, 

sammensatte 
næringsmidler: 

       

21.04.2001  - - næringsmidler 

bestemt for 
småbarn, i 

pakninger for 

detaljsalg 

PAP 439,0 % 31,71 31,71 * *  

21.04.2009  - - ellers PAP 439,0 % 31,71 31,71 * *  

           

21.05 Spise-is, også med 

innhold av kakao. 
       

21.05.0010  - med innhold av 

kakao 
PAP 98,0 % 9,66 9,66  4,00  

   - ellers:        

21.05.0020  - med innhold av 
fett 

PAP 111,0 % 10,92 10,92 * *  

21.05.0090  - - annen PAP 28,0 % 2,82 28,0 % Fri Fri  

           

21.06 Tilberedte 

næringsmidler, 

ikke nevnt eller 

innbefattet annet 

sted. 

       

  - proteinkonsentrater 

og teksturerte 
proteinsubstanser: 

       

21.06.1001  - - til dyrefôr PAP 545,0 % 55,95 55,95  2,68  

21.06.1009  - - ellers PAP 545,0 % 55,95 55,95 * *  

   - andre:        

21.06.9010   - - sammensatte, 
alkoholfrie 

produkter tilberedte 

på basis av 
ekstrakter som hører 

under posisjon 

13.02, av det slag 
som brukes til 

fremstilling av 

drikkevarer 

PAP 4,5 %  4,5 % Fri Fri  

21.06.9020  - - tilberedte 

produkter av saft av 

epler eller solbær, til 
fremstilling av 

drikkevarer 

PAP 19,0 % 1,37 19,0 % 8,73 %   

21.06.9039  - - - ellers PAP 19,0 % 1,37 19,0 % Fri Fri  

    - - drops, pastiller 

og tyggegummi, 
uten innhold av 

sukker: 

       

21.06.9041  - - - drops og 
pastiller 

PAP  0,30 Fri Fri Fri  

21.06.9043 - - - - nikotintygge-

gummi, dvs. tygge-

gummi som benyttes 
av personer som 

PAP  0,30 Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

øns-ker å slutte å 

røyke 

21.06.9044  - - - - annen PAP  0,30 Fri Fri Fri  

   - - fløteerstatninger:        

21.06.9051  - - - i tørr form PAP 114,0 % 8,20 8,20  5,83  

21.06.9052  - - - i flytende form PAP 114,0 % 8,20 8,20  2,92  

21.06.9060  - - fettemulsjoner 
og liknende 

produkter som 

inneholder mer enn 
15 vektprosent 

melkefett 

PAP 287,0 % 20,73 20,73 * *  

   - - andre:        

21.06.9093  - - - til dyrefôr PAP 439,0 % 31,71 31,71 * *  

21.06.9098  - - - andre PAP 439,0 % 31,71 31,71 * *  

           

22.01 Vann, herunder 

naturlig eller kuns-

tig mineralvann og 

karbonisert vann, 

ikke tilsatt sukker, 

andre søtningsstof-

fer eller smaksstof-

fer; is og snø. 

       

22.01.1000   - mineralvann og 

karbonisert vann 
PAP  0,06 L Fri Fri Fri  

   - ellers:        

22.01.9001   - - drikkevann, 
detaljpakket PAP Fri  Fri Fri Fri  

22.01.9009  - - annet PAP Fri  Fri Fri Fri  

           

22.02 Vann, herunder 

mineralvann og 

karbonisert vann, 

tilsatt sukker, 

andre søtnings-

stoffer eller 

smaksstoffer, og 

andre alkoholfrie 

drikkevarer, 

unntatt frukt- og 

grønnsaksafter 

som hører under 

posisjon 20.09. 

       

22.02.1000  - vann, mineralvann 

og karbonisert vann, 

tilsatt sukker, andre 
søtningsstoffer eller 

smaksstoffer 

PAP  0,30 Fri Fri Fri  

   - ellers:        

22.02.9010   - - alkoholfrie viner BAP  0,30 Fri Fri Fri  

22.02.9020  - - alkoholfritt øl 

(med alkoholinnhold 
til og med 0,5 vol. 

%) 

BAP  0,30 Fri Fri Fri  

22.02.9030  - - alkoholfrie 

drikkevarer på basis PAP 365,0 % 22,44 22,44 34,5 % 2,12  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

av melk eller 

melkeproteiner 

   - - andre:        

22.02.9091   - - - korn- eller 

soyabaserte 

melkeerstatningspro
dukter 

PAP 365,0 % 22,44 2,50 Fri Fri  

22.02.9099  - - - ellers PAP 365,0 % 22,44 2,50 Fri Fri  

22.03 Øl fremstilt av 

malt. 
       

22.03.0010  - med alkoholinn-
hold over 0,5 til og 

med 0,7 vol. % 
PAP  1,28 L 1,28 L Fri Fri  

22.03.0020 - med alkoholinn-

hold over 0,7 til og 
med 2,75 vol.% 

PAP  1,28 L 1,28 L Fri Fri  

22.03.0030   - med alkoholinn-
hold over 2,75 til og 

med 3,75 vol.% 
PAP  1,28 L 1,28 L Fri Fri  

22.03.0040  - med alkoholinn-

hold over 3,75 til og 
med 4,75 vol.%. 

PAP  1,28 L 1,28 L Fri Fri  

22.03.0090  - ellers PAP  1,28 L 1,28 L Fri Fri  

            

22.04 Vin av friske 

druer, herunder 

vin tilsatt alkohol; 

druemost, unntatt 

den under posisjon 

20.09. 

       

    - musserende vin:        

22.04.1001 - - med 

alkoholinnhold 
høyst 2,5 

volumprosent 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

22.04.1009  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - annen vin; 

druemost hvor 
gjæringen er hindret 

eller avbrutt ved 

tilsetning av 
alkohol: 

       

    - - på emballasje 

med innhold høyst 2 
liter: 

       

22.04.2101  - - - med 

alkoholinnhold 

høyst 2,5 
volumprosent 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

22.04.2109  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

22.04.2901  - - - med 

alkoholinnhold 

høyst 2,5 
volumprosent 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

22.04.2909  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

    - annen druemost:        
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - - med 
alkoholinnhold 

høyst 2,5 

volumprosent 

       

22.04.3002 - - - druemost i 

gjæring samt drue-

most hvor gjæringen 
er stanset på annen 

måte enn ved 

tilsetning av alkohol 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

22.04.3003  - - - annen BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

22.04.3004   - - - druemost i 
gjæring samt 

druemost hvor 

gjæringen er stanset 
på annen måte enn 

ved tilsetning av 

alkohol 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

22.04.3009  - - - annen BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

22.05 Vermut og annen 

vin av friske druer, 

tilsatt aromatiske 

planter eller 

smaksstoffer. 

       

   - på emballasje med 

innhold høyst 2 liter: 
       

22.05.1001  - - med alkoholinn-

hold høyst 2,5 vol. 
% 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

22.05.1009  - - ellers PAP Fri  Fri Fri Fri  

   - annen:        

22.05.9001  - - med alkoholinn-

hold høyst 2,5 vol. 

% 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

22.05.9009  - - ellers PAP Fri  Fri Fri Fri  

           

22.06 Andre gjærede 

drikkevarer (f.eks. 

eplevin (sider), 

pærevin og mjød); 

blandinger av 

gjærede drikke-

varer og 

blandinger av 

gjærede drikke-

varer og 

alkoholfrie 

drikkevarer, ikke 

nevnt eller innbe-

fattet annet sted. 

       

22.06.0002 - med alkoholinn-

hold over 0,5 til og 

med 0,7 vol. % 
BAP Fri  Fri Fri Fri  

22.06.0003   - med alkoholinn-
hold over 0,7 til og 

med 2,5 vol.% 
BAP Fri  Fri Fri Fri  

22.06.0009  - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

           

22.07 Udenaturert etyl-

alkohol med alko-

holstyrke minst 80 

vol.%; etylalkohol 

og brennevin, 

denaturert, uansett 

styrke. 

       

   - udenaturert 
etylalkohol med 

alkoholstyrke minst 
80 vol. %: 

       

22.07.1090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

22.07.2000  - etylalkohol og 

brennevin, 

denaturert, uansett 
styrke 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

           

22.08 Udenaturert 

etylalkohol med 

alkoholstyrke 

under 80 vol.%; 

likør og annet 

brennevin. 

       

22.08.2000   - brennevin 
fremstilt ved 

destillasjon av 

druevin eller 
druemesk 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

22.08.3000  - whisky PAP Fri  Fri Fri Fri  

22.08.4000  - rom og annet 

brennevin fremstilt 

ved destillasjon av 

gjærede produkter 

fra sukkerrør 

PAP Fri  Fri Fri Fri  

22.08.5000  - gin og genever PAP Fri  Fri Fri Fri  

22.08.6000  - vodka PAP Fri  Fri Fri Fri  

22.08.7000  - likør PAP Fri  Fri Fri Fri  

   - andre:        

22.08.9003  - - akevitt 
PAP Fri  Fri Fri Fri  

22.08.9009  - - ellers PAP Fri  Fri Fri Fri  

           

22.09.0000 Eddik samt eddik-

erstatninger frem-

stilt av eddiksyre. 

PAP  0,08 Fri Fri Fri  

           

23.02 Kli, spissmel og 

andre reststoffer, 

også i form av 

pelleter, fra sikting, 

maling eller annen 

behandling av korn 

eller belgfrukter. 

       

   - av mais:        

23.02.1090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - av annet korn:        
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

23.02.4010  - - av ris, ikke til 
dyrefôr BAP Fri  Fri Fri Fri  

    - av belgfrukter:        

23.02.5090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

23.03 Reststoffer fra 

stivelsesfremstilling 

og liknende rest-

stoffer, betepulp, 

bagasse og annet 

avfall fra sukker-

fremstilling, drank 

og annet avfall fra 

bryggerier eller 

brennerier, også i 

form av pelleter. 

       

    - reststoffer fra 

stivelsesfremstilling 
og liknende 

reststoffer: 

       

23.03.1090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - betepulp, bagasse 

og annet avfall fra 
sukkerfremstilling: 

       

23.03.2090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - drank og annet 

avfall fra bryggerier 

eller brennerier: 

       

23.03.3090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

23.04 Oljekaker og andre 

faste reststoffer, 

også malte eller i 

form av pelleter, 

etter utvinning av 

soyaolje. 

       

23.04.0090  - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

23.05 Oljekaker og andre 

faste reststoffer, 

også malte eller i 

form av pelleter, 

etter utvinning av 

jordnøttolje. 

       

23.05.0090  - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

23.06 Oljekaker og andre 

faste reststoffer, 

også malte eller i 

form av pelleter, 

etter utvinning av 

vegetabilske fett-

stoffer eller oljer, 

unntatt de som hø-

rer under posisjon 

23.04 eller 23.05. 

       

   - av bomullsfrø:        

23.06.1090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - av linfrø:        

23.06.2090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - av solsikkefrø:        

23.06.3090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - av raps- og 

rybsfrø: 
       

   - - av raps- og rybs-
frø med lavt innhold 

av erukasyre: 

       

23.06.4190  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - annet:        

23.06.4990  - - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - av kokosnøtter 

eller kopra: 
       

23.06.5090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - av palmenøtter 

eller palmekjerner: 
       

23.06.6090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - andre:        

23.06.9090  - - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

23.07 Vinberme; rå 

vinstein. 
       

23.07.0090  - ellers BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

23.09 Tilberedte produk-

ter av det slag som 

brukes til dyrefôr. 

       

   - hunde- eller 

kattemat, i 
pakninger for 

detaljsalg: 

       

   - - med innhold av 

kjøtt eller 
slakteavfall av 

landdyr, i lufttett 

lukket emballasje: 

       

23.09.1011  - - - hundemat BAP  0,42 Fri Fri Fri  

23.09.1012  - - - kattemat BAP  0,42 Fri Fri Fri  

   - - annen:        

23.09.1091  - - - hundemat BAP Fri  Fri Fri Fri  

23.09.1092  - - - kattemat BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - ellers:        

   - - med innhold av 

kjøtt eller 

slakteavfall av 
landdyr, i lufttett 

lukket emballasje: 

       

23.09.9011  - - - til kjæledyr BAP  0,42 Fri Fri Fri  

   - - annen:        

   - - - fuglemat:        
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Posisjon i 

den norske 

tolltariffen 

2015 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 

tollsatser, 

ad 

valorem 

(%) 

Bundne 

tollsatser, 

spesifikke 

(NOK/kg) 

MFN- 

tollsats 

Konsesjoner, 

ad valorem  

(%) 

Konsesjoner, 

spesifikke 

(NOK/kg) eller 

per stykk (S) 

1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

23.09.9050  - - - - til kjæledyr BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - - ellers:        

23.09.9080  - - - - til kjæledyr BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

24.01 Tobakk, 

ubearbeidd; avfall 

av tobakk. 

       

24.01.1000  - tobakk, ikke 

strippet 
BAP Fri  Fri Fri Fri  

24.01.2000  - tobakk, helt eller 

delvis strippet BAP Fri  Fri Fri Fri  

24.01.3000  - avfall av tobakk BAP Fri  Fri Fri Fri  

           

24.02 Sigarer, cerutter, 

sigarilloer og 

sigaretter av 

tobakk eller 

tobakkerstatninger

. 

       

   - sigarer, cerutter og 

sigarilloer med 
innhold av tobakk: 

       

24.02.1001  - - sigarer BAP  12,75 Fri Fri Fri  

24.02.1009  - - ellers BAP  12,75 Fri Fri Fri  

24.02.2000  - sigaretter med 

innhold av tobakk 
BAP  14,45 Fri Fri Fri  

24.02.9000  - andre BAP  12,75 Fri Fri Fri  

           

24.03 Annen bearbeidd 

tobakk samt andre 

varer fremstilt av 

tobakkerstatninger

; "homogenisert" 

eller "rekonsti-

tuert" tobakk; 

tobakkekstrakter 

og tobakkessenser. 

       

24.03.1100  - - vannpipetobakk 

som beskrevet i 

varenummernote 1 
til dette kapittel 

BAP  7,65 Fri Fri Fri  

24.03.1900  - - ellers BAP  7,65 Fri Fri Fri  

   - annen:        

24.03.9100  - - "homogenisert" 
eller "rekonstituert" 

tobakk 

BAP  7,65 Fri Fri Fri  

   - - ellers:        

24.03.9910  - - - 
tobakkekstrakter og 

tobakkessenser 

BAP Fri  Fri Fri Fri  

   - - - ellers:        

24.03.9991  - - - - skråtobakk og 

snus 
BAP  7,65 Fri Fri Fri  

24.03.9999  - - - - annen BAP  7,65 Fri Fri Fri  

 

 



 

 

Avsnitt II: Georgias bindingsliste over tollkonsesjoner for landbruksvarer 

med opprinnelse i Norge 

 

 

Georgia skal for Norge anvende tollsatser som fastsatt i kolonne 5 i tabellen under. 

 

HS-kode Varebeskrivelse Annen enhet 
Anvendt 

MFN-sats 

Prefe- 

ranse-

toll for 

Norge 

1 2 3 4 5 

0101  Hester, esler, muldyr og mulesler, levende.       

  - hester       

0101 21 000 00 -- til avl p/st 0 % 0 % 

0101 29 -- andre       

0101 29 100 00 --- til slakting p/st 0 % 0 % 

0101 29 900 00 --- ellers p/st 0 % 0 % 

0101 30 000 00 - esler p/st 0 % 0 % 

0101 90 000 00 - andre p/st 0 % 0 % 

0102  Storfe, levende       

  – storfe, levende:        

0102 21 -- til avl       

0102 21 100 00 --- kviger (hunndyr av storfe som aldri har kalvet) p/st 0 % 0 % 

0102 21 300 00 --- kuer p/st 0 % 0 % 

0102 21 900 00 --- ellers p/st 0 % 0 % 

0102 29 -- andre       

0102 29 050 00 --- med vekt høyst 80 kg p/st 0 % 0 % 

  --- med vekt over 80 kg, men høyst 160 kg       

0102 29 210 00 ---- til slakting p/st 0 % 0 % 

0102 29 290 00 ---- andre p/st 0 % 0 % 

  --- med vekt over 160 kg, men høyst 300 kg       

0102 29 410 00 – – – – til slakting p/st 0 % 0 % 

0102 29 490 00 – – – – andre p/st 0 % 0 % 

  --- med vekt over 300 kg       

  – – – – kviger (hunndyr av storfe som aldri har kalvet):       

0102 29 510 00 – – – – – til slakting p/st 0 % 0 % 

0102 29 590 00 – – – – – andre p/st 0 % 0 % 

  – – – – kuer:       

0102 29 610 00 – – – – – til slakting p/st 0 % 0 % 

0102 29 690 00 – – – – – andre p/st 0 % 0 % 

  – – – – andre       

0102 29 710 00 – – – – – til slakting p/st 0 % 0 % 

0102 29 790 00 – – – – – andre p/st 0 % 0 % 

  – bøfler:       

0102 31 000 00 – – til avl p/st 0 % 0 % 

0102 39 – – andre:       

0102 39 100 00 – – – husdyr p/st 0 % 0 % 

0102 39 900 00 – – – andre p/st 0 % 0 % 

0102 90 – ellers:       



2. - 75 - 

3.  

 

HS-kode Varebeskrivelse Annen enhet 
Anvendt 

MFN-sats 

Prefe- 

ranse-

toll for 

Norge 

0102 90 300 00 – – til avl p/st 0 % 0 % 

  – – andre:       

0102 90 910 00 – – – husdyr p/st 0 % 0 % 

0102 90 990 00 – – – ellers p/st 0 % 0 % 

0103  Svin, levende       

0103 10 000 00  – til avl p/st 0 % 0 % 

   – andre:       

0103 91  -- med vekt under 50 kg       

0103 91 100 00 – – – tamsvin p/st 0 % 0 % 

0103 91 900 00 – – – ellers p/st 0 % 0 % 

0103 92 -- med vekt 50 kg eller derover       

  – – – tamsvin       

0103 92 110 00 
---- purker som har fått minst ett kull, med vekt minst  

160 kg 
p/st 0 % 0 % 

0103 92 190 00 – – –  – andre p/st 0 % 0 % 

0103 92 900 00 – – – ellers p/st 0 % 0 % 

0104  Sauer og geiter, levende       

0104 10  – sauer:       

0104 10 100 00 – – til avl p/st 0 % 0 % 

  – –  ellers       

0104 10 300 00  – – – lam (inntil ett år gamle) p/st 0 % 0 % 

0104 10 800 00 – – – ellers p/st 0 % 0 % 

0104 20  – geiter:       

0104 20 100 00  – – til avl p/st 0 % 0 % 

0104 20 900 00 – –  ellers p/st 0 % 0 % 

0106  Andre levende dyr       

  - pattedyr       

0106 11 00 -- primater       

0106 11 001 00 – – – til forskningsformål p/st 0 % 0 % 

0106 11 009 00 – – – ellers p/st 0 % 0 % 

0106 12 00 – – hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen 

Cetacea); manater og sjøkuer (pattedyr av ordenen 

Sirenia): 

      

0106 12 001 00 – – – til forskningsformål p/st 0 % 0 % 

0106 12 009 00 – – – ellers p/st 0 % 0 % 

0106 13 -- kameler og andre kameldyr (Camelidae)       

0106 13 001 00 – – – til forskningsformål p/st 0 % 0 % 

0106 13 009 00 – – – ellers p/st 0 % 0 % 

0106 14 -- kaniner og harer       

0106 14 10 --- tamkaniner       

0106 14 101 00 – – – – til forskningsformål p/st 0 % 0 % 

0106 14 109 00 – – – – ellers p/st 0 % 0 % 

0106 14 90 – – – andre       

0106 14 901 00 – – – – til forskningsformål p/st 0 % 0 % 

0106 14 909 00 – – – – ellers p/st 0 % 0 % 
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HS-kode Varebeskrivelse Annen enhet 
Anvendt 

MFN-sats 

Prefe- 

ranse-

toll for 

Norge 

0106 19 – – andre       

0106 19 001 00 – – – til forskningsformål p/st 0 % 0 % 

0106 19 009 00 – – – ellers p/st 0 % 0 % 

0106 20 00 - reptiler (herunder slanger og skilpadder)       

0106 20 001 00 – – til forskningsformål p/st 0 % 0 % 

0106 20 009 00 – – ellers p/st 0 % 0 % 

  - fugler       

0106 31 00 -- rovfugler       

0106 31 001 00 – – – til forskningsformål p/st 0 % 0 % 

0106 31 009 00 – – – ellers p/st 0 % 0 % 

0106 32 00 
-- papegøyefugler (herunder papegøyer, parakitter, araer 

og kakaduer) 
      

0106 32 001 00 – – – til forskningsformål p/st 0 % 0 % 

0106 32 009 00 – – – ellers p/st 0 % 0 % 

0106 33 -- strutser; emuer (Dromaius novaehollandiae)       

0106 33 100 00 – – – til forskningsformål p/st 0 % 0 % 

0106 33 900 00 – – – ellers p/st 0 % 0 % 

0106 39 – – andre       

0106 39 100 00 --- duer p/st 0 % 0 % 

0106 39 90 --- andre       

0106 39 901 00 – – – – til forskningsformål p/st 0 % 0 % 

0106 39 909 00 – – – – ellers p/st 0 % 0 % 

  – insekter       

0106 41 -- bier       

0106 41 100 00 – – – til forskningsformål p/st 0 % 0 % 

0106 41 900 00 – – – ellers p/st 0 % 0 % 

0106 49 --andre       

0106 49 100 00 – – – til forskningsformål p/st 0 % 0 % 

0106 49 900 00 --- ellers p/st 0 % 0 % 

0106 90 00 -ellers       

0106 90 001 00 – – levende dyr til forskningsformål p/st 0 % 0 % 

0106 90 009 00 -- ellers p/st 0 % 0 % 

0204  Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt eller fryst       

0204 10 000 00 - hele eller halve skrotter av lam, fersken eller kjølte — 12 % 0 % 

  - annet kjøtt av sau, ferskt eller kjølt       

0204 21 000 00 -- hele eller halve skrotter — 12 % 0 % 

0204 22 -- andre kjøttstykker, ikke utbeinet       

0204 22 100 00 --- halve forparter — 12 % 0 % 

0204 22 300 00 --- carréer og/eller sadler  — 12 % 0 % 

0204 22 500 00 --- lår — 12 % 0 % 

0204 22 900 00 --- ellers — 12 % 0 % 

0204 23 000 00 -- utbeinet — 12 % 0 % 

0204 30 000 00 – hele eller halve skrotter av lam, fryste — 12 % 0 % 

  – annet kjøtt av sau, fryst:       
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HS-kode Varebeskrivelse Annen enhet 
Anvendt 

MFN-sats 

Prefe- 

ranse-

toll for 

Norge 

0204 41 000 00 -- hele eller halve skrotter — 12 % 0 % 

0204 42 -- andre kjøttstykker, ikke utbeinet       

0204 42 100 00 --- halve forparter — 12 % 0 % 

0204 42 300 00 --- carréer og/eller sadler  — 12 % 0 % 

0204 42 500 00 --- lår — 12 % 0 % 

0204 42 900 00  --- ellers — 12 % 0 % 

0204 43  -- utbeinet       

0204 43 100 00 --- av lam — 12 % 0 % 

0204 43 900 00 --- ellers — 12 % 0 % 

0204 50 - kjøtt av geiter       

  -- ferskt eller kjølt       

0204 50 110 00 --- hele eller halve skrotter — 12 % 0 % 

0204 50 130 00 --- halve forparter — 12 % 0 % 

0204 50 150 00 --- carréer og/eller sadler — 12 % 0 % 

0204 50 190 00 --- lår — 12 % 0 % 

  --- annet       

0204 50 310 00 ---- kjøttstykker, ikke utbeinet — 12 % 0 % 

0204 50 390 00 ---- kjøttstykker, utbeinet — 12 % 0 % 

  -- fryst       

0204 50 510 00 --- hele og halve skrotter — 12 % 0 % 

0204 50 530 00  --- halve forparter — 12 % 0 % 

0204 50 550 00 --- carréer og/eller sadler — 12 % 0 % 

0204 50 590 00 --- ellers — 12 % 0 % 

  --- annet       

0204 50 710 00 ---- kjøttstykker, ikke utbeinet — 12 % 0 % 

0204 50 790 00 ---- kjøttstykker, utbeinet — 12 % 0 % 

0206 
 Spiselig slaktavfall av storfe, svin, sauer, geiter, hester, 

esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst 
      

0206 10 - av storfe, ferskt eller kjølt       

0206 10 100 00 -- som brukes til fremstilling av farmasøytiske preparater — 12 % 0 % 

  -- annet       

0206 10 910 00 – – – lever — 12 % 0 % 

0206 10 950 00 --- mellomgulv og bibringe — 12 % 0 % 

0206 10 990 00 --- ellers — 12 % 0 % 

  - av storfe, fryst       

0206 21 000 00 -- tunger — 12 % 0 % 

0206 22 000 00 -- lever — 12 % 0 % 

0206 29 -- annet       

0206 29 100 00 --- som brukes til fremstilling av farmasøytiske 

preparater 
— 12 % 0 % 

  --- annet       

0206 29 910 00 ---- mellomgulv og bibringe — 12 % 0 % 

0206 29 990 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

0206 30 000 00 - av svin, ferskt eller kjølt — 12 % 0 % 

  - av svin, fryst       
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HS-kode Varebeskrivelse Annen enhet 
Anvendt 

MFN-sats 

Prefe- 

ranse-

toll for 

Norge 

0206 41 000 00 -- lever — 12 % 0 % 

0206 49 -- annet       

0206 49 200 00 – – – av tamsvin — 12 % 0 % 

0206 49 800 00 – – – ellers — 12 % 0 % 

0206 80 - ellers, ferskt eller kjølt       

0206 80 100 00 -- som brukes til fremstilling av farmasøytiske preparater — 12 % 0 % 

  -- annet       

0206 80 910 00 --- av hester, esler, muldyr og mulesler — 12 % 0 % 

0206 80 990 00 --- av sauer og geiter — 12 % 0 % 

0206 90 - ellers, fryst       

0206 90 100 00 -- som brukes til fremstilling av farmasøytiske preparater — 12 % 0 % 

  -- annet       

0206 90 910 00 --- av hester, esler, muldyr og mulesler — 12 % 0 % 

0206 90 990 00 --- av sauer og geiter — 12 % 0 % 

0207 
 Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjærfe som hører under 

posisjon 01.05, ferskt, kjølt eller fryst 
      

  – høns av arten Gallus domesticus:       

0207 11 -- ikke oppdelt, ferskt eller kjølt       

0207 11 100 00 
--- uten fjær og innmat, med hode og føtter, såkalte «83 

%-kyllinger» 
— 12 % 0 % 

0207 11 300 00 
--- ribbet og renset, uten hode og føtter, men med hals, 

hjerte, lever og krås, såkalte «70 %-kyllinger» 
— 12 % 0 % 

0207 11 900 00 
--- ribbet og renset, uten hode og føtter og uten hals, 

hjerte, lever og krås, såkalte «65 %-kyllinger», eller i 

annen form 

— 12 % 0 % 

0207 12 -- ikke oppdelt, fryst       

0207 12 100 00 
--- ribbet og renset, uten hode og føtter, men med hals, 

hjerte, lever og krås, såkalte «70 %-kyllinger» 
— 12 % 0 % 

0207 12 900 00 
--- ribbet og renset, uten hode og føtter og uten hals, 

hjerte, lever og krås, såkalte «65 %-kyllinger», eller i 

annen form 

— 12 % 0 % 

0207 13  – – kjøttstykker av fjærfe og slakteavfall , ferskt eller 

kjølt: 
      

  – – – kjøttstykker av fjærfe:       

0207 13 100 00 ---- utbeinet — 12 % 0 % 

          

0207 13 200 00 ----- halve eller kvarte skrotter — 12 % 0 % 

0207 13 300 00 ----- hele vinger, med eller uten spisser — 12 % 0 % 

0207 13 400 00 ----- rygger, halser, rygger med påsittende hals, 

halestykker og vingespisser 
— 12 % 0 % 

0207 13 500 00 ----- bryst og stykker derav — 12 % 0 % 

0207 13 600 00  ----- lår og stykker derav — 12 % 0 % 

0207 13 700 00 ----- annet — 12 % 0 % 

  --- slakteavfall       

0207 13 910 00  ---- lever — 12 % 0 % 

0207 13 990 00 ---- ellers — 12 % 0 % 
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HS-kode Varebeskrivelse Annen enhet 
Anvendt 

MFN-sats 

Prefe- 

ranse-

toll for 

Norge 

0207 14  – – kjøttstykker og slakteavfall , fryst:       

  – – – kjøttstykker av fjærfe:       

0207 14 100 00 – – – – utbeinet — 12 % 0 % 

  – – – – ikke utbeinet:       

0207 14 200 00 ----- halve eller kvarte skrotter — 12 % 0 % 

0207 14 300 00 ----- hele vinger, med eller uten spisser — 12 % 0 % 

0207 14 400 00 ----- rygger, halser, rygger med påsittende hals, 

halestykker og vingespisser 
— 12 % 0 % 

0207 14 500 00 ----- bryst og stykker derav — 12 % 0 % 

0207 14 600 00 ----- lår og stykker derav — 12 % 0 % 

0207 14 700 00 ----- annet — 12 % 0 % 

  --- slakteavfall     0 % 

0207 14 910 00 ---- lever — 12 % 0 % 

0207 14 990 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  - av kalkuner       

0207 24 -- ikke oppdelt, ferskt eller kjølt       

0207 24 100 00 
--- ribbet og renset, uten hode og føtter, men med hals, 

hjerte, lever og krås, såkalte «80 %-kalkuner» 
— 12 % 0 % 

0207 24 900 00 
--- ribbet og renset, uten hode og føtter og uten hals, 

hjerte, lever og krås, såkalte «73 %-kalkuner», eller i 

annen form 

— 12 % 0 % 

0207 25 -- ikke oppdelt, fryst     0 % 

0207 25 100 00 --- ribbet og renset, uten hode og føtter, men med hals, 

hjerte, lever og krås, såkalte «80 %-kalkuner» 

 

— 12 % 0 % 

0207 25 900 00 
--- ribbet og renset, uten hode og føtter og uten hals, 

hjerte, lever og krås,  såkalte «73 %-kalkuner», eller i 

annen form 

— 12 % 0 % 

0207 26 – – kjøttstykker og slakteavfall, ferskt eller kjølt:     0 % 

  – – – kjøttstykker av fjærfe:       

0207 26 100 00 – – – – utbeinet — 12 % 0 % 

  ---- ikke utbeinet       

0207 26 200 00 ----- halve eller kvarte skrotter — 12 % 0 % 

0207 26 300 00 ----- hele vinger, med eller uten spisser — 12 % 0 % 

0207 26 400 00 ----- rygger, halser, rygger med påsittende hals, 

halestykker og vingespisser 
— 12 % 0 % 

0207 26 500 00 ----- bryst og stykker derav — 12 % 0 % 

  – – – – – lår og stykker derav:       

0207 26 600 00 – – – – – – lår og stykker derav — 12 % 0 % 

0207 26 700 00 – – – – – – annet — 12 % 0 % 

0207 26 800 00 – – – – – annet — 12 % 0 % 

  – – – slakteavfall:       

0207 26 910 00 – – – – lever — 12 % 0 % 

0207 26 990 00 – – – – ellers — 12 % 0 % 

0207 27  -- kjøttstykker og slakteavfall, fryst       

  --- kjøttstykker     0 % 



2. - 80 - 

3.  

 

HS-kode Varebeskrivelse Annen enhet 
Anvendt 

MFN-sats 

Prefe- 

ranse-

toll for 

Norge 

0207 27 100 00 ---- utbeinet — 12 % 0 % 

  ---- ikke utbeinet       

0207 27 200 00 ----- halve eller kvarte skrotter — 12 % 0 % 

0207 27 300 00 ----- hele vinger, med eller uten spisser — 12 % 0 % 

0207 27 400 00 ----- rygger, halser, rygger med påsittende hals, 

halestykker og vingespisser 
— 12 % 0 % 

0207 27 500 00 ----- bryst og stykker derav — 12 % 0 % 

  – – – – – lår og stykker derav:       

0207 27 600 00 – – – – – – lår og stykker derav — 12 % 0 % 

0207 27 700 00 – – – – – – annet — 12 % 0 % 

0207 27 800 00 – – – – – annet — 12 % 0 % 

  – – – slakteavfall:       

0207 27 910 00 – – – – lever — 12 % 0 % 

0207 27 990 00 – – – – ellers — 12 % 0 % 

  – av ender, gjess eller perlehøns:       

  – – – av ender:       

0207 41 000 00 – – ikke oppdelt, ferskt eller kjølt: — 12 % 0 % 

0207 42 000 00 -- ikke oppdelt, fryst — 12 % 0 % 

0207 43 000 00 -- fettlever, fersk eller kjølt — 12 % 0 % 

0207 44 000 00 -- annet, fersk eller kjølt — 12 % 0 % 

0207 45 000 00 -- annet, fryst — 12 % 0 % 

  – av gjess:       

0207 51 000 00 -- ikke oppdelt, ferskt eller kjølt — 12 % 0 % 

0207 52 000 00 -- ikke oppdelt, fryst — 12 % 0 % 

0207 53 000 00 -- fettlever, ferskt eller kjølt — 12 % 0 % 

0207 54 000 00  -- annet, ferskt eller kjølt — 12 % 0 % 

0207 55 000 00 -- annet, fryst — 12 % 0 % 

0207 60 000 00 - av perlehøns — 12 % 0 % 

0209 Svinefett rent for kjøtt og fjærfefett, ikke utsmeltet eller 

ekstrahert på annen måte, ferskt, kjølt, fryst, saltet, i 

saltlake, tørket eller røykt 

      

  – underhudsfett av svin:       

0209 10 110 00 – – ferskt, kjølt, fryst, saltet eller i saltlake — 0 % 0 % 

0209 10 190 00 – – tørket eller røykt — 0 % 0 % 

0209 10 300 00 
– svinefett, som ikke hører under posisjonene 0290 00 

110 0 og 0209 00 190 0 
— 0 % 0 % 

0209 90 000 00 - annet — 0 % 0 % 

0210 
 Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket 

eller røykt; spiselig mel av kjøtt eller slaktavfall.  
      

  - kjøtt av svin       

0210 11 -- skinker, boger og stykker derav, ikke utbeinet       

  --- av tamsvin       

  ---- saltet eller i saltlake       

0210 11 110 00 ----- skinker og stykker derav — 12 % 0 % 

0210 11 190 00 ----- boger og stykker derav — 12 % 0 % 

  ---- tørket eller røykt       
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0210 11 310 00 ----- skinker og stykker derav — 12 % 0 % 

0210 11 390 00 ----- boger og stykker derav — 12 % 0 % 

0210 11 900 00 --- ellers — 12 % 0 % 

0210 12 -- sideflesk og stykker derav       

  --- av tamsvin       

0210 12 110 00 ---- saltet eller i saltlake — 12 % 0 % 

0210 12 190 00 ---- tørket eller røykt — 12 % 0 % 

0210 12 900 00 --- ellers — 12 % 0 % 

0210 19 -- annet       

  --- av tamsvin       

  ---- saltet eller i saltlake       

0210 19 100 00 ----- baconsider — 12 % 0 % 

0210 19 200 00 ----- ¾-sider eller midtstykker — 12 % 0 % 

0210 19 300 00 ----- forparter og stykker derav — 12 % 0 % 

0210 19 400 00 ----- kam og stykker derav — 12 % 0 % 

0210 19 500 00 ----- annet — 12 % 0 % 

  ---- tørket eller røykt       

0210 19 600 00 ----- forparter og stykker derav — 12 % 0 % 

0210 19 700 00 ----- kam og stykker derav — 12 % 0 % 

  ----- annet       

0210 19 810 00 ------ utbeinet — 12 % 0 % 

0210 19 890 00 ------ annet — 12 % 0 % 

0210 19 900 00 --- ellers — 12 % 0 % 

0210 20 - kjøtt av storfe       

0210 20 100 00 -- ikke utbeinet — 12 % 0 % 

0210 20 900 00 -- utbeinet — 12 % 0 % 

  - ellers, herunder spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall       

0210 91 000 00 -- av primater — 12 % 0 % 

0210 92 000 00 -- av hvaler, delfiner, og niser (pattedyr av ordenen 

Cetacea); av manater og sjøkuer (pattedyr av ordenen 

Sirenia); av seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr av 

underordenen Pinnipedia) 

— 12 % 0 % 

0210 93 000 00 -- av reptiler (herunder slanger og skilpadder) — 12 % 0 % 

0210 99 -- ellers       

  --- kjøtt       

0210 99 100 00 ---- av hester, saltet, i saltlake eller tørket — 12 % 0 % 

  ---- av sau eller geit       

0210 99 210 00 ----- ikke utbeinet — 12 % 0 % 

0210 99 290 00 ----- utbeinet — 12 % 0 % 

0210 99 310 00 ---- av reinsdyr — 12 % 0 % 

0210 99 390 00 ---- annet — 12 % 0 % 

  --- slakteavfall       

  ---- av tamsvin       

0210 99 410 00 ----- lever — 12 % 0 % 

0210 99 490 00 ----- annet — 12 % 0 % 
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  ---- av storfe       

0210 99 510 00 ----- mellomgulv og bibringe — 12 % 0 % 

0210 99 590 00 ----- annet — 12 % 0 % 

0210 99 600 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

  ---- annet       

  ----- fjærfelever       

0210 99 710 00 ------ fettlever av gås eller and, saltet eller i saltlake — 12 % 0 % 

0210 99 790 00 ------ annet — 12 % 0 % 

0210 99 800 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

0210 99 900 00 --- spiselig mel av kjøtt eller slaktavfall — 12 % 0 % 

0401 
 Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker 

eller annet søtningsstoff 
      

0401 10 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

0401 20 190 00 --- annen — 0 % 0 % 

  -- over 3 %       

0401 20 990 00 --- ellers — 0 % 0 % 

0401 40 
- som inneholder over 6 vektprosent, men ikke over 10 

vektprosent fett 
      

0401 40 900 00 - - - ellers — 0 % 0 % 

0401 50 – som inneholder over 10 vektprosent fett       

  — — høyst 21 %:       

0401 50 190 00 — — — annen — 0 % 0 % 

  
— — som inneholder over 6 vektprosent, men ikke over 

10 vektprosent fett 
      

          

0401 50 390 00 — — — annen — 0 % 0 % 

  — — som inneholder over 10 vektprosent fett:       

0401 50 990 00 — — — ellers — 0 % 0 % 

0402 
 Melk og fløte, konsentrert eller tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff 
      

0402 10 
- som pulver, granulat eller i annen fast form, som 

inneholder høyst 1,5 vektprosent fett 
      

  -- ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff       

0402 10 190 00 --- annen — 0 % 0 % 

  -- annen       

0402 10 990 00 --- ellers — 0 % 0 % 

  
- som pulver, granulat eller i annen fast form, som 

inneholder over 1,5 vektprosent fett 
      

0402 21 -- ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff       

  --- som inneholder høyst 27 vektprosent fett       

  ---- ellers       

0402 21 170 00 – – – – – som inneholder høyst 11 vektprosent fett — 0 % 0 % 

0402 21 190 00 
– – – – – som inneholder over 11 vektprosent, men ikke 

over 27 vektprosent fett 
— 0 % 0 % 

  --- som inneholder over 27 vektprosent fett       
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0402 21 990 00 ---- ellers — 0 % 0 % 

0402 29 -- ellers       

  --- som inneholder høyst 27 vektprosent fett       

0402 29 110 00 
---- morsmelkerstatning bestemt for småbarn, i hermetisk 

lukkede beholdere med netto innhold høyst 500 g, som 

inneholder over 10 vektprosent fett 

— 0 % 0 % 

  ---- annen       

0402 29 190 00 ----- ellers — 0 % 0 % 

  --- som inneholder over 27 vektprosent fett       

0402 29 990 00 ---- ellers — 0 % 0 % 

  - annen       

0402 91 -- ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff       

  --- som inneholder høyst 8 vektprosent fett       

0402 91 190 00   — 0 % 0 % 

  
--- som inneholder over 8 vektprosent, men ikke over 10 

vektprosent fett 
      

0402 91 390 00 ---- annen — 0 % 0 % 

  
--- som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 45 

vektprosent fett 
      

0402 91 590 00 ---- annen — 0 % 0 % 

  --- som inneholder over 45 vektprosent fett       

0402 91 990 00 ---- ellers — 0 % 0 % 

0402 99 -- ellers       

  --- som inneholder høyst 9,5 vektprosent fett       

0402 99 190 00 ---- ellers — 0 % 0 % 

  
--- som inneholder over 9,5 vektprosent, men ikke over 

45 vektprosent fett 
      

0402 99 390 00 ---- annen — 0 % 0 % 

  --- som inneholder over 45 vektprosent fett       

0402 99 990 00 ---- ellers — 0 % 0 % 

0403 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, 

kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også 

konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker, annet 

søtningsstoff eller smaksstoff eller med innhold av frukt, 

nøtter eller kakao 

      

0403 10 - yoghurt       

  -- uten innhold av smaksstoff eller frukt, nøtter eller 

kakao 
      

  
--- ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, og med 

innhold av fett 
      

0403 10 110 00 ---- høyst 3 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 10 130 00 ---- over 3 vektprosent, men ikke over 6 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 10 190 00 ---- over 6 vektprosent — 12 % 0 % 

  --- annen, med innehold av fett       

0403 10 310 00 ---- høyst 3 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 10 330 00  ---- over 3 vektprosent, men ikke over 6 vektprosent — 12 % 0 % 
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0403 10 390 00 ---- over 6 vektprosent — 12 % 0 % 

  -- med innhold av smaksstoff eller frukt, nøtter eller 

kakao 
      

  
--- som pulver, granulat eller i annen fast form og med 

innhold av melkefett 
      

0403 10 510 00 ---- høyst 1,5 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 10 530 00 ---- over 1,5 vektprosent, men ikke over 27 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 10 590 00 ---- over 27 vektprosent — 12 % 0 % 

  --- annen, med innhold av melkefett       

0403 10 910 00 ---- høyst 3 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 10 930 00 ---- over 3 vektprosent, men ikke over 6 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 10 990 00 ---- over 6 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 90 - annen       

  -- uten innhold av smaksstoff eller frukt, nøtter eller 

kakao 
      

  --- som pulver, granulat eller i annen fast form       

  
---- ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, og med 

innhold av fett 
      

0403 90 110 00 ----- høyst 1,5 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 90 130 00 ----- over 1,5 vektprosent, men ikke over 27 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 90 190 00 ----- over 27 vektprosent — 12 % 0 % 

  ---- annen, med innhold av fett       

0403 90 310 00 ----- høyst 1,5 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 90 330 00 ----- over 1,5 vektprosent, men ikke over 27 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 90 390 00 ----- over 27 vektprosent — 12 % 0 % 

  --- annen       

  
---- ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, og med 

innhold av fett 
      

0403 90 510 00 ----- høyst 3 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 90 530 00 ----- over 3 vektprosent, men ikke over 6 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 90 590 00 ----- over 6 vektprosent — 12 % 0 % 

  ---- annen, med innhold av fett       

0403 90 610 00 ----- høyst 3 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 90 630 00 ----- over 3 vektprosent, men ikke over 6 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 90 690 00 ----- over 6 vektprosent — 12 % 0 % 

  -- med innhold av smaksstoff eller frukt, nøtter eller 

kakao 
      

  
--- som pulver, granulat eller i annen fast form og med 

innhold av melkefett 
      

0403 90 710 00 ---- høyst 1,5 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 90 730 00 ---- over 1,5 vektprosent, men ikke over 27 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 90 790 00 ---- over 27 vektprosent — 12 % 0 % 

  --- annen, med innhold av melkefett       

0403 90 910 00 ---- høyst 3 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 90 930 00 ---- over 3 vektprosent, men ikke over 6 vektprosent — 12 % 0 % 

0403 90 990 00 ---- over 6 vektprosent — 12 % 0 % 
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0404 
Myse, også konsentrert eller tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff; produkter som består av naturlige 

melkebestanddeler, også tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 

      

0404 10 
- myse og modifisert myse, også konsentrert eller tilsatt 

sukker eller annet søtningsstoff 
      

  -- som pulver, granulat eller i annen fast form       
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  --- ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, og med  

innhold av protein (nitrogeninnhold x 6,38) 
      

  ---- høyst 15 vektprosent, og innhold av fett       

0404 10 020 00 ----- høyst 1,5 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 040 00 ----- over 1,5 vektprosent, men ikke over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 060 00 ----- over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

  ---- over 15 vektprosent, og innhold av fett       

0404 10 120 00 ----- høyst 1,5 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 140 00 ----- over 1,5 vektprosent, men ikke over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 160 00 ----- over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

  --- annen, med innhold av protein (nitrogeninnhold 
x 6,38) 

      

  ---- høyst 15 vektprosent, og innhold av fett       

0404 10 260 00 ----- høyst 1,5 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 280 00 ----- over 1,5 vektprosent, men ikke over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 320 00 ----- over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

  ---- over 15 vektprosent, og innhold av fett       

0404 10 340 00 ----- høyst 1,5 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 360 00 ----- over 1,5 vektprosent, men ikke over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 380 00 ----- over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

  -- annen       

  --- ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, og med 

innhold av protein (nitrogeninnhold x 6,38) 
      

  ---- høyst 15 vektprosent, og innhold av fett       

0404 10 480 00 ----- høyst 1,5 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 520 00 ----- over 1,5 vektprosent, men ikke over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 540 00 ----- over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

  ---- over 15 vektprosent, og innhold av fett        

0404 10 560 00 ----- høyst 1,5 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 580 00 ----- over 1,5 vektprosent, men ikke over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 620 00 ----- over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

  --- annen, med innhold av protein (nitrogeninnhold 
x 6,38) 

      

  ---- høyst 15 vektprosent, og innhold av fett       

0404 10 720 00 ----- høyst 1,5 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 740 00 ----- over 1,5 vektprosent, men ikke over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 760 00 ----- over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

  ---- over 15 vektprosent, og innhold av fett        

0404 10 780 00 ----- høyst 1,5 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 820 00 ----- over 1,5 vektprosent, men ikke over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 10 840 00 ----- over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 90 - ellers       

  
-- ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, og med 

innhold av fett 
      

0404 90 210 00 --- høyst 1,5 vektprosent — 0 % 0 % 
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0404 90 230 00 --- over 1,5 vektprosent, men ikke over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 90 290 00 --- over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

  -- annen, med innhold av fett       

0404 90 810 00 --- høyst 1,5 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 90 830 00 --- over 1,5 vektprosent, men ikke over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

0404 90 890 00 --- over 27 vektprosent — 0 % 0 % 

0405 Smør og annet fett samt oljer fremstilt av melk; 

meierismøreprodukter 
      

0405 10 - smør       

  -- som inneholder høyst 85 vektprosent fett       

  --- naturlig smør       

0405 10 110 00 ---- i pakninger med nettovekt høyst 1 kg — 0 % 0 % 

0405 10 190 00 ---- eller — 0 % 0 % 

0405 10 300 00 --- rekombinert smør — 0 % 0 % 

0405 10 500 00 --- mysesmør — 0 % 0 % 

0405 10 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

0405 20 - meierismøreprodukter       

0405 20 100 00 -- som inneholder minst 39 vektprosent, men mindre enn 

60 vektprosent fett 
— 0 % 0 % 

0405 20 300 00 
-- som inneholder minst 60 vektprosent, men høyst 75 

vektprosent fett 
— 0 % 0 % 

0405 20 900 00 -- som inneholder over 75 vektprosent, men mindre enn 

80 vektprosent fett 
— 0 % 0 % 

0405 90 - ellers       

0405 90 100 00 -- som inneholder minst 99,3 vektprosent fett og høyst 

0,5 vektprosent vann 
— 0 % 0 % 

0405 90 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

0406  Ost og ostemasse       

0406 10 
- fersk (ulagret) ost, herunder mysost og ostemasse     0 % 

0406 10 200 00 -- som inneholder høyst 40 vektprosent fett — 5 % 0 % 

0406 10 800 00 -- annen — 5 % 0 % 

0406 20 - revet ost eller ostepulver, alle slag       

0406 20 100 00 
-- grønn alpeost (såkalt Schabziger) fremstilt av 

skummetmelk og iblandet finmalte urter 
— 5 % 0 % 

0406 20 900 00 -- annen — 5 % 0 % 

0406 30 - smelteost, ikke revet eller som ostepulver       

0406 30 100 00 
-- der det ved fremstillingen ikke er brukt andre oster enn 

emmentaler, gruyère og appenzeller, og som kan 

inneholde grønn alpeost (såkalt Schabziger) som 

tilsetning; i pakninger for detaljsalg med innhold av fett i 

tørrstoffet høyst 56 vektprosent 

— 5 % 0 % 

  -- annen       

  
--- med innhold av fett høyst 36 vektprosent og innhold 

av fett i tørrstoffet 
      

0406 30 310 00 ---- høyst 48 vektprosent — 5 % 0 % 

0406 30 390 00 ---- over 48 vektprosent — 5 % 0 % 

0406 30 900 00 --- med innhold av fett over 36 vektprosent — 5 % 0 % 
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0406 40  
- blåmuggost og annen ost som inneholder marmorering 

som er fremstilt med Penicillium roqueforti 
      

0406 40 100 00 -- roquefort — 5 % 0 % 

0406 40 500 00 -- gorgonzola — 5 % 0 % 

0406 40 900 00 -- ellers — 5 % 0 % 

0406 90 - annen ost       

0406 90 010 00 -- for bearbeiding — 5 % 0 % 

  -- annen       

0406 90 130 00 --- emmentaler — 5 % 0 % 

0406 90 150 00 --- gruyère, sbrinz — 5 % 0 % 

0406 90 170 00 --- Bergkäse, appenzeller — 5 % 0 % 

0406 90 180 00 --- fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or og Tête de 

Moine 
— 5 % 0 % 

0406 90 190 00 
--- grønn alpeost (såkalt Schabziger) fremstilt av 

skummetmelk og iblandet finmalte urter 
— 5 % 0 % 

0406 90 210 00 --- cheddar — 5 % 0 % 

0406 90 230 00 --- edamer — 5 % 0 % 

0406 90 250 00 --- tilsiter — 5 % 0 % 

0406 90 270 00 --- Butterkäse — 5 % 0 % 

0406 90 290 00 --- kashkaval — 5 % 0 % 

  --- feta       

0406 90 310 00 ---- ost av fåre- eller bøffelmelk i beholdere som 

inneholder saltlake, eller i flasker av saue- eller 

geiteskinn 

— 5 % 0 % 

0406 90 330 00 ---- annen — 5 % 0 % 

0406 90 350 00 --- Kefalo-Tyri — 5 % 0 % 

0406 90 370 00 --- finlandia — 5 % 0 % 

0406 90 390 00 --- jarlsberg — 5 % 0 % 

  --- ellers       

0406 90 500 00 ---- ost av fåre- eller bøffelmelk i beholdere som 

inneholder saltlake, eller i flasker av saue- eller 

geiteskinn 

— 5 % 0 % 

  ---- ellers       

  
----- med innhold av fett høyst 40 vektprosent og  innhold 

av vann i det fettfrie tørrstoffet  
      

  ------ høyst 47 vektprosent       

0406 90 610 00 ------- grana padano, parmigiano reggiano — 5 % 0 % 

0406 90 630 00 ------- fiore sardo, pecorino — 5 % 0 % 

0406 90 690 00 ------- annen — 5 % 0 % 

  ------ over 47 vektprosent, men ikke over 72 vektprosent       

0406 90 730 00 ------- provolone — 5 % 0 % 

0406 90 750 00 ------- asiago, caciocavallo, montasio, ragusano — 5 % 0 % 

0406 90 760 00 ------- danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, 

samsø 
— 5 % 0 % 

0406 90 780 00 ------- gouda — 5 % 0 % 

0406 90 790 00 
------- esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-

paulin, taleggio 
— 5 % 0 % 
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0406 90 810 00 
------- cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double 

gloucester, blarney, colby, monterey 
— 5 % 0 % 

0406 90 820 00 ------- camembert — 5 % 0 % 

0406 90 840 00 ------- brie — 5 % 0 % 

0406 90 850 00 ------- kefalograviera, kasseri — 5 % 0 % 

  ------- annen ost, med innhold av vann i det fettfrie 

tørrstoffet  
      

0406 90 860 00 -------- over 47 vektprosent, men høyst 52 vektprosent — 5 % 0 % 

0406 90 870 00 -------- over 52 vektprosent, men høyst 62 vektprosent — 5 % 0 % 

0406 90 880 00 -------- over 62 vektprosent, men høyst 72 vektprosent — 5 % 0 % 

0406 90 930 00 ------ over 72 vektprosent — 5 % 0 % 

0406 90 990 00 ----- ellers — 5 % 0 % 

0501 00 000 00 
 Menneskehår, ubearbeidd, også vasket eller avfettet; 

avfall av menneskehår 
— 0 % 0 % 

0502 
 Bust av svin eller villsvin; grevlinghår og annet hår til 

børstebinderarbeider; avfall av slik bust eller hår 
      

0502 10 000 00 - bust av svin eller villsvin samt avfall derav — 0 % 0 % 

0502 90 000 00 - ellers — 0 % 0 % 

0504 00 000 00 Tarmer, blærer og mager av andre dyr enn fisk, hele eller 

i stykker, ferske, kjølte, fryste, saltede, i saltlake, tørkede 

eller røykte 

— 0 % 0 % 

0505 
Skinn og andre deler av fugler, med påsittende fjær eller 

dun, fjær og deler av fjær (også med klipte kanter) samt 

dun, ubearbeidd eller bare renset, desinfisert eller 

konservert; pulver og avfall av fjær eller av deler av fjær 

      

0505 10  - fjær til stopning; dun       

0505 10 100 00 -- rå — 0 % 0 % 

0505 10 900 00 -- annet — 0 % 0 % 

0505 90 000 00 - ellers — 0 % 0 % 

0506 
Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet eller befridd 

for gelatin, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke 

tilskåret; pulver og avfall av bein og hornkjegler. 

      

0506 10 000 00 -  beinbrusk og bein behandlet med syre — 0 % 0 % 

0506 90 000 00 - andre — 0 % 0 % 

0507 Elfenbein, skilpaddeskall, hvalbarder og bardefrynser, 

horn, gevirer, hover, klover, negler, klør og nebb, 

ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; 

pulver og avfall derav 

      

0507 10 000 00 - elfenbein; avfall og pulver av elfenbein — 0 % 0 % 

0507 90 000 00 - ellers — 0 % 0 % 

0508 00 000 00 
Koraller og liknende, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd; 

skall av bløtdyr, krepsdyr eller pigghuder og ryggskall av 

blekksprut, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke 

tilskåret, pulver og avfall derav 

— 0 % 0 % 

0510 00 000 00 Ambra, bevergjel, civet og moskus; spanske fluer; galle, 

også tørket; kjertler og andre animalske produkter som 

brukes til fremstilling av farmasøytiske preparater, 

ferske, kjølte, fryste eller midlertidig konserverte på 

annen måte 

— 0 % 0 % 
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0511 Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet 

sted; døde dyr av de slag som hører under kapittel 1 eller 

3, utjenlige til menneskeføde 

      

0511 10 000 00 - sæd av storfe — 0 % 0 % 

  - ellers       

0511 99  --- ellers       

0511 99 100 00 
– – – tråder og sener; stykker og liknende 

avfallsprodukter av rå hud eller rått skinn 
— 0 % 0 % 

  – – – svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse       

0511 99 310 00 – – – – rå — 0 % 0 % 

0511 99 390 00 – – – – annet — 0 % 0 % 

0511 99 805 --- ellers       

0511 99 851 00 – – – – egg av silkeorm — 0 % 0 % 

0511 99 852 00 – – – – embryoer — 0 % 0 % 

0511 99 853 00 – – – – sæd — 0 % 0 % 

0511 99 859 00 ---- ellers — 0 % 0 % 

0601 Løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende 

tilstand, i vekst eller blomst; sikoriplanter og -røtter, 

unntatt røtter som hører under posisjon 12.12 

      

0601 10 - løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i 

hvilende tilstand 
      

0601 10 100 00 -- hyasinter p/st 0 % 0 % 

0601 10 200 00 -- narsisser p/st 0 % 0 % 

0601 10 300 00 -- tulipaner p/st 0 % 0 % 

0601 10 400 00 -- sabelliljer p/st 0 % 0 % 

0601 10 900 00 -- ellers p/st 0 % 0 % 

0601 20 
- Løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i vekst 

eller blomst; sikoriplanter og -røtter 
      

0601 20 100 00 -- sikoriplanter og –røtter p/st 0 % 0 % 

0601 20 300 00 -- orkidéer, hyasinter, narcisser og tulipaner p/st 0 % 0 % 

0601 20 900 00 -- ellers p/st 0 % 0 % 

0602 
Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og 

podekvister; mycelium 
      

0602 10 - stiklinger uten rot og podekvister       

0602 10 100 00 -- av vinstokker p/st 0 % 0 % 

0602 10 900 00 -- ellers p/st 0 % 0 % 

0602 20 
- trær og busker som skal bære spiselige frukter eller 

nøtter, også podede 
      

0602 20 100 00 -- podekvister av vinstokk, podede eller med rot p/st 0 % 0 % 

0602 20 900 00 -- ellers p/st 0 % 0 % 

0602 30 000 00 - rododendron og asalea, også podede p/st 0 % 0 % 

0602 40 - roser (Rosa), også podede   0 % 0 % 

0602 40 100 00 – – verken okulerte eller podede p/st 0 % 0 % 

0602 40 900 00 – – okulerte eller podede p/st 0 % 0 % 

0602 90 - andre       

0602 90 100 00 -- mycelium — 0 % 0 % 
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0602 90 200 00 -- ananasplanter p/st 0 % 0 % 

0602 90 300 00 -- grønnsak- og jordbærplanter p/st 0 % 0 % 

  -- andre       

  --- uteplanter       

  ---- trær og busker       

0602 90 410 00 ----- skogtrær p/st 0 % 0 % 

  ----- ellers       

0602 90 450 00 ------ stiklinger med rot samt ungplanter p/st 0 % 0 % 

0602 90 490 00 ------ andre p/st 0 % 0 % 

  ---- andre uteplanter       

0602 90 510 00 – – – – – stauder p/st 0 % 0 % 

0602 90 590 00 – – – – – andre p/st 0 % 0 % 

  – – – inneplanter   0 % 0 % 

0602 90 700 00 ---- stiklinger med rot samt ungplanter , unntatt 

kaktusplanter 
p/st 0 % 0 % 

  ---- ellers   0 % 0 % 

0602 90 910 00 ----- blomsterplanter med knopper eller blomster, unntatt 

kaktusplanter 
p/st 0 % 0 % 

0602 90 990 00 ----- ellers p/st 0 % 0 % 

0603 
Avskårne blomster og blomsterknopper av det slag som 

brukes til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede, 

bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte 

      

  - friske       

0603 11 000 00 -- roser p/st 0 % 0 % 

0603 12 000 00 -- nelliker p/st 0 % 0 % 

0603 13 000 00 -- orkidéer p/st 0 % 0 % 

0603 14 000 00 -- krysantemum p/st 0 % 0 % 

0603 15 000 00 -- liljer (Lilium spp.) p/st 0 % 0 % 

0603 19  -- andre       

0603 19 100 00 --- sabelliljer p/st 0 % 0 % 

0603 19 800 00 --- andre p/st 0 % 0 % 

0603 90 000 00  - andre — 0 % 0 % 

0604 
Lauvverk, blad, greiner og andre plantedeler, uten 

blomster eller blomsterknopper, samt gras, mose og lav, 

av det slag som brukes til buketter eller pryd, friske, 

tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på 

annen måte 

      

0604 20 - friske       

0604 20 200 00 -- juletrær p/st 0 % 0 % 

0604 20 400 00 -- greiner av nåletrær p/st 0 % 0 % 

0604 20 600 00 — — Ruscus (Ruscus hypophyllum L) Klados (greiner) — 0 % 0 % 

0604 20 900 00 -- andre — 0 % 0 % 

0604 90  - ellers       

0604 90 100 00 --- tørkede, men ikke videre tilberedte — 0 % 0 % 

0604 90 900 00 --- ellers — 0 % 0 % 
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0705 
 Salat (Lactuca sativa) og sikori (Cichorium spp.), frisk 

eller kjølt 
      

  - salat       

0705 11 000 00 -- hodesalat — 0 % 0 % 

0705 19 000 00 -- annen — 0 % 0 % 

  - sikori       

0705 21 000 00 -- sikorisalat (julesalat, witloof) (Cichorium intybus var. 

foliosum) 
— 0 % 0 % 

0705 29 000 00 -- annen — 0 % 0 % 

0710  Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste       

0710 10 000 00 - poteter — 12 % 0 % 

  - belgfrukter, med eller uten belg       

0710 21 000 00 -- erter (Pisum sativum) — 12 % 0 % 

0710 22 000 00 -- bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.) — 12 % 0 % 

0710 29 000 00 -- andre — 12 % 0 % 

0710 30 000 00 - spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat) — 12 % 0 % 

0710 40 000 00 - sukkermais — 12 % 0 % 

0710 80  - andre grønnsaker       

0710 80 100 00 -- oliven — 12 % 0 % 

  -- frukter av slektene Capsicum eller Pimenta       

0710 80 510 00 --- søte pepperfrukter — 12 % 0 % 

0710 80 590 00 --- andre — 12 % 0 % 

  -- sopper       

0710 80 610 00 --- av slekten Agaricus (sjampinjonger) — 12 % 0 % 

0710 80 690 00 --- andre — 12 % 0 % 

0710 80 700 00 -- tomater — 12 % 0 % 

0710 80 800 00 -- artiskokker — 12 % 0 % 

0710 80 850 00 -- asparges — 12 % 0 % 

0710 80 950 00 -- andre — 12 % 0 % 

0710 90 000 00 - grønnsakblandinger — 12 % 0 % 

0711 Grønnsaker, midlertidig konserverte (f.eks. med 

svoveldioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i 

andre konserverende oppløsninger), men utjenlige til 

direkte forbruk i den foreliggende tilstand 

      

0711 20  - oliven       

0711 20 100 00 -- til annet bruk enn fremstilling av olje — 12 % 0 % 

0711 20 900 00 -- ellers — 12 % 0 % 

0711 40 000 00 - agurker — 12 % 0 % 

  - sopper og trøfler       

0711 51 000 00 -- sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger) — 12 % 0 % 

0711 59 000 00 -- ellers — 12 % 0 % 

0711 90 - andre grønnsaker; grønnsakblandinger       

  -- grønnsaker       

0711 90 100 00 
--- frukter av slektene Capsicum eller Pimenta, unntatt 

søte pepperfrukter 
— 12 % 0 % 

0711 90 300 00 --- søtmais — 12 % 0 % 
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0711 90 500 00 --- kepaløk — 12 % 0 % 

0711 90 700 00 --- kapers — 12 % 0 % 

0711 90 800 00 --- ellers — 12 % 0 % 

0711 90 900 00 -- grønnsakblandinger — 12 % 0 % 

0712 
 Tørkede grønnsaker, hele, oppdelte, knuste eller 

pulveriserte, men ikke videre tilberedte 
      

0712 90 - andre grønnsaker; grønnsakblandinger       

0712 90 050 00 -- poteter, også oppdelte, men ikke videre tilberedte — 0 % 0 % 

  -- sukkermais (Zea mays var. saccharata)       

0712 90 110 00 --- krysninger til såing — 0 % 0 % 

0712 90 190 00 --- andre — 0 % 0 % 

0712 90 300 00 -- tomater — 0 % 0 % 

0712 90 500 00 -- gulrøtter — 0 % 0 % 

0712 90 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

0801 Kokosnøtter, paranøtter og akajounøtter (cashewnøtter), 

friske eller tørkede, med eller uten skall 
      

  - kokosnøtter       

0801 11 000 00 -- kokosmasse — 0 % 0 % 

0801 12 000 00 -- med det indre skall (endokarp) — 0 % 0 % 

0801 19 000 00 -- ellers — 0 % 0 % 

  - paranøtter       

0801 21 000 00 -- med skall — 0 % 0 % 

0801 22 000 00 -- uten skall — 0 % 0 % 

  - akajounøtter (cashew-nøtter)       

0801 31 000 00 -- med skall — 0 % 0 % 

0801 32 000 00 -- uten skall — 0 % 0 % 

0804 
Dadler, fikener, ananas, avocadopærer, guavaer, mangoer 

og mangostan, friske eller tørkede 
      

0804 10 000 00 - dadler — 0 % 0 % 

0804 20 - fikener       

0804 20 100 00 -- friske — 0 % 0 % 

0804 20 900 00 -- tørkede — 0 % 0 % 

0804 30 000 00  - ananas — 0 % 0 % 

0804 40 000 00 - avocadopærer —  0 % 0 % 

0804 50 000 00 - guavaer, mangos og mangostan —  0 % 0 % 

0814 00 000 00 Skall av sitrusfrukter eller meloner (herunder 

vannmeloner), friske, fryste, tørkede eller midlertidig 

konserverte i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre 

konserverende oppløsninger 

— 0 % 0 % 

0901 Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og hinner av 

kaffe; kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett 

blandingsforhold 

      

  - ubrent kaffe       

0901 11 000 00 -- koffeinholdig — 0 % 0 % 

0901 12 000 00 -- koffeinfri — 0 % 0 % 

  - brent kaffe       
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0901 21 000 00 -- koffeinholdig — 0 % 0 % 

0901 22 000 00 -- koffeinfri — 0 % 0 % 

0901 90 - ellers       

0901 90 100 00 -- skall og hinner av kaffe — 0 % 0 % 

0901 90 900 00 -- kaffeerstatninger med innhold av kaffe — 0 % 0 % 

0902  Te, også tilsatt smaksstoffer       

0902 10 000 00 - grønn te (ugjæret) i pakninger med nettovekt høyst 3 kg — 12 % 0 % 

0902 20 000 00 - annen grønn te (ugjæret) — 12 % 0 % 

0902 30 000 00 
- sort te (gjæret) og delvis gjæret te, i pakninger med 

nettovekt høyst 3 kg 
— 12 % 0 % 

0902 40 000 00 - annen sort te (gjæret) og annen delvis gjæret te — 12 % 0 % 

0903 00 000 00  Maté — 0 % 0 % 

0904 Pepper av slekten Piper; tørkede, knuste eller malte 

frukter av slektene Capsicum eller Pimenta 
      

  - pepper       

0904 11 000 00 -- ikke knust eller malt — 0 % 0 % 

0904 12 000 00 -- knust eller malt — 0 % 0 % 

  - frukter av slektene Capsicum eller Pimenta       

0904 21 -- ikke knust eller malt       

0904 21 100 00 --- søte pepperfrukter (Capsicum annuum) — 0 % 0 % 

0904 21 300 00 --- ellers — 0 % 0 % 

0904 22 900 00 -- knust eller malt — 0 % 0 % 

0905  Vanilje       

0905 10 000 00 - ikke knust eller malt — 0 % 0 % 

0905 20 000 00 - knust eller malt — 0 % 0 % 

0906 Kanel og kanelblomster       

  - ikke knust eller malt       

0906 11 000 00 -- kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume) — 0 % 0 % 

0906 19 000 00 -- ellers — 0 % 0 % 

0906 20 000 00 - knust eller malt — 0 % 0 % 

0907  Kryddernellik (hele frukter, tørkede blomster og stilker)        

0907 10 000 00 - ikke knust eller malt — 0 % 0 % 

0907 20 000 00 - knust eller malt — 0 % 0 % 

0908 Muskat, muskatblomme og kardemomme       

  - muskat       

0908 11 000 00 -- ikke knust eller malt — 0 % 0 % 

0908 12 000 00 -- knust eller malt — 0 % 0 % 

  - muskatblomme       

0908 21 000 00 -- ikke knust eller malt — 0 % 0 % 

0908 22 000 00 -- knust eller malt — 0 % 0 % 

  - kardemomme       

0908 31 000 00 -- ikke knust eller malt — 0 % 0 % 

0908 32 000 00 -- -- knust eller malt — 0 % 0 % 

0909 Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spisskommen, 

karve; einebær 
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  - koriander       

0909 21 000 00 -- ikke knust eller malt — 0 % 0 % 

0909 22 000 00 -- knust eller malt — 0 % 0 % 

  - spisskommen       

0909 31 000 00 -- ikke knust eller malt — 0 % 0 % 

0909 32 000 00 -- knust eller malt — 0 % 0 % 

  - anis, stjerneanis, karve eller fennikel; einebær       

0909 61 000 00 -- ikke knust eller malt — 0 % 0 % 

0909 62 000 00 -- knust eller malt — 0 % 0 % 

0910 Ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma), timian, 

laurbærblad, karri og andre krydderier 
      

  - ingefær       

0910 11 000 00 -- ikke knust eller malt — 0 % 0 % 

0910 12 000 00 -- knust eller malt — 0 % 0 % 

0910 20 - safran       

0910 20 100 00 -- ikke knust eller malt — 0 % 0 % 

0910 20 900 00 -- knust eller malt — 0 % 0 % 

0910 30 000 00 - gurkemeie (kurkuma) — 0 % 0 % 

  - andre krydderier       

0910 91 -- blandinger som nevnt i note 1.b til dette kapittel       

0910 91 100 00 --- karri — 0 % 0 % 

0910 91 900 00 --- andre — 0 % 0 % 

0910 99 ---- ikke knust eller malt       

0910 99 100 00 --- bukkehornsfrø — 0 % 0 % 

  --- timian       

  ---- ikke knust eller malt       

0910 99 310 00 ----- kryptimian (Thymus serpyllum) — 0 % 0 % 

0910 99 330 00 ----- andre — 0 % 0 % 

0910 99 390 00 ---- knust eller malt — 0 % 0 % 

0910 99 500 00 --- laurbærblader — 0 % 0 % 

0910 99 600 00 – – – karri — 0 % 0 % 

  --- ellers       

0910 99 910 00 ---- ikke knust eller malt — 0 % 0 % 

0910 99 990 00 ---- knust eller malt — 0 % 0 % 

1001  Hvete og blandinger av hvete og rug       

 
- durumhvete (hard hvete)       

1001 11 000 00 -- såkorn — 0 % 0 % 

1001 19 000 00 -- ellers — 0 % 0 % 

  - annen       

1001 91 -- såkorn       

1001 91 100 00 --- spelt — 0 % 0 % 

1001 91 200 00 --- vanlig hvete (brødhvete og blandinger av hvete og 

rug) 
— 0 % 0 % 

1001 91 900 00 --- ellers — 0 % 0 % 

1001 99 000 00 -- ellers — 0 % 0 % 
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1002  Rug       

1002 10 000 00 - såkorn — 0 % 0 % 

1002 90 000 00 - ellers — 0 % 0 % 

1003  Bygg       

1003 100 000 00 - såkorn — 0 % 0 % 

1003 90 000 00 - ellers — 0 % 0 % 

1004  Havre       

1004 10 000 00 - såkorn — 0 % 0 % 

1004 90 000 00 - ellers — 0 % 0 % 

1005  Mais       

1005 10 - såkorn       

  -- hybridmais       

1005 10 110 00 – – – dobbelthybrider og "Top Cross"-hybrider — 0 % 0 % 

1005 10 130 00 --- trihybrider — 0 % 0 % 

1005 10 150 00 --- enkelthybrider — 0 % 0 % 

1005 10 190 00 --- annen — 0 % 0 % 

1005 10 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1005 90 000 00 - ellers — 0 % 0 % 

1006  Ris       

1006 10 - uavskallet ris ("paddy" eller "rough")       

1006 10 100 00 -- til såing — 0 % 0 % 

  -- ellers       

  --- forvellet ("parboiled")       

1006 10 210 00 ---- rundkornet — 0 % 0 % 

1006 10 230 00 ---- mellomkornet — 0 % 0 % 

  ---- langkornet       

1006 10 250 00 ----- med et forhold mellom kornets lengde og bredde 

større enn 2, men mindre enn 3 
— 0 % 0 % 

1006 10 270 00 ----- med et forhold mellom kornets lengde og bredde 

minst 3 
— 0 % 0 % 

  --- ellers       

1006 10 920 00 ---- rundkornet — 0 % 0 % 

1006 10 940 00 ---- mellomkornet — 0 % 0 % 

  ---- langkornet       

1006 10 960 00 ----- med et forhold mellom kornets lengde og bredde 

større enn 2, men mindre enn 3 
— 0 % 0 % 

1006 10 980 00 ----- med et forhold mellom kornets lengde og bredde 

minst 3 
— 0 % 0 % 

1006 20 - avskallet ("brown") ris       

  -- forvellet ("parboiled")       

1006 20 110 00 --- rundkornet — 0 % 0 % 

1006 20 130 00 --- mellomkornet — 0 % 0 % 

  --- langkornet       

1006 20 150 00 ---- med et forhold mellom kornets lengde og bredde 

større enn 2, men mindre enn 3 
— 0 % 0 % 

1006 20 170 00 ---- med et forhold mellom kornets lengde og bredde 

minst 3 
— 0 % 0 % 

  -- ellers       
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1006 20 920 00 --- rundkornet — 0 % 0 % 

1006 20 940 00 --- mellomkornet — 0 % 0 % 

  --- langkornet       

1006 20 960 00 ---- med et forhold mellom kornets lengde og bredde 

større enn 2, men mindre enn 3 
— 0 % 0 % 

1006 20 980 00 ---- med et forhold mellom kornets lengde og bredde  

minst 3 
— 0 % 0 % 

1006 30 - halv- eller helslipt ris, også polert eller glassert       

  -- halvslipt ris       

  --- forvellet ("parboiled")       

1006 30 210 00 ---- rundkornet — 0 % 0 % 

1006 30 230 00 ---- mellomkornet — 0 % 0 % 

  ---- langkornet       

1006 30 250 00 ----- med et forhold mellom kornets lengde og bredde 

større enn 2, men mindre enn 3 
— 0 % 0 % 

1006 30 270 00 ----- med et forhold mellom kornets lengde og bredde 

minst 3 
— 0 % 0 % 

  --- ellers       

1006 30 420 00 ---- rundkornet — 0 % 0 % 

1006 30 440 00 ---- mellomkornet — 0 % 0 % 

  ---- langkornet       

1006 30 460 00 ----- med et forhold mellom kornets lengde og bredde 

større enn 2, men mindre enn 3 
— 0 % 0 % 

1006 30 480 00 ----- med et forhold mellom kornets lengde og bredde 

minst 3 
— 0 % 0 % 

  -- helslipt ris       

  --- forvellet ("parboiled")       

1006 30 610 00 ---- rundkornet — 0 % 0 % 

1006 30 630 00 ---- mellomkornet — 0 % 0 % 

  ---- langkornet       

1006 30 650 00 ----- med et forhold mellom kornets lengde og bredde 

større enn 2, men mindre enn 3 
— 0 % 0 % 

1006 30 670 00 ----- med et forhold mellom kornets lengde og bredde 

minst 3 
— 0 % 0 % 

  --- ellers       

1006 30 920 00 ---- rundkornet — 0 % 0 % 

1006 30 940 00 ---- mellomkornet — 0 % 0 % 

  ---- langkornet       

1006 30 960 00 ----- med et forhold mellom kornets lengde og bredde 

større enn 2, men mindre enn 3 
— 0 % 0 % 

1006 30 980 00 ----- med et forhold mellom kornets lengde og bredde  

minst 3 
— 0 % 0 % 

1006 40 000 00 - bruddris — 0 % 0 % 

1007 Korn av sorghum       

1007 10 - såkorn       

1007 10 100 00 -- hybrider — 0 % 0 % 

1007 10 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1007 90 000 00 - ellers — 0 % 0 % 

1008 Bokhvete, hirse og kanarifrø; annet korn       

1008 10 000 00 - bokhvete — 0 % 0 % 
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  - hirse       

1008 21 000 00 -- såkorn — 0 % 0 % 

1008 29 000 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1008 30 000 00 - kanarifrø — 0 % 0 % 

1008 40 000 00 - fonio (Digitaria spp.) — 0 % 0 % 

1008 50 000 00 - quinoa (Chenopodium quinoa) — 0 % 0 % 

1008 60 000 00 - rughvete ("triticale") — 0 % 0 % 

1008 90 000 00 - annet korn — 0 % 0 % 

1104 Korn bearbeidd på annen måte (f.eks. avskallet, valset, 

bearbeidd til flak eller perlegryn, snittet eller grovknust), 

unntatt ris som hører under posisjon 10.06; kornkimer, 

hele, valsede, bearbeidde til flak eller malte 

      

  - korn, valset eller bearbeidd til flak       

1104 12 -- av havre       

1104 12 100 00 --- valset — 0 % 0 % 

1104 12 900 00 --- bearbeidet til flak — 0 % 0 % 

1104 19 -- av annet korn       

1104 19 100 00 --- av hvete — 0 % 0 % 

1104 19 300 00 --- av rug — 0 % 0 % 

1104 19 500 00 --- av mais — 0 % 0 % 

  --- av bygg       

1104 19 610 00 ---- valset — 0 % 0 % 

1104 19 690 00 ---- bearbeidde til flak — 0 % 0 % 

  --- ellers       

1104 19 910 00 ---- ris bearbeidd til flak — 0 % 0 % 

1104 19 990 00 ---- ellers — 0 % 0 % 

  
- annet bearbeidd korn (f.eks. avskallet, bearbeidd til 

perlegryn, snittet eller grovknust) 
      

1104 22 -- av havre       

1104 22 200 00 – – – avskallet — 0 % 0 % 

1104 22 300 00 
– – – avskallet, snittet eller grovknust) ("Grutze eller 

"Grutten") 
— 0 % 0 % 

1104 22 500 00 --- bearbeidd til perlegryn — 0 % 0 % 

1104 22 900 00 – – – snittet, men ikke bearbeidd på annen måte — 0 % 0 % 

1104 22 980 00 – – – ellers — 0 % 0 % 

1104 23 -- av mais       

1104 23 100 00 – – – avskallet, også snittet eller grovknust — 0 % 0 % 

1104 23 300 00 – – – bearbeidd til perlegryn — 0 % 0 % 

1104 23 900 00 – – – snittet, men ikke bearbeidd på annen måte — 0 % 0 % 

1104 23 990 00 – – – ellers — 0 % 0 % 

1104 29 – – av annet korn       

  – – – av bygg       

1104 29 010 00 – – – – avskallet — 0 % 0 % 

1104 29 030 00 – – – avskallet eller snittet — 0 % 0 % 

1104 29 050 00 – – – – bearbeidd til perlegryn — 0 % 0 % 
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1104 29 070 00 – – – snittet, men ikke bearbeidd på annen måte — 0 % 0 % 

1104 29 090 00 – – – – ellers — 0 % 0 % 

  – – – ellers:       

  – – – – avskallet, også snittet eller grovknust:       

1104 29 110 00 – – – – – av hvete — 0 % 0 % 

1104 29 180 00 – – – – – ellers — 0 % 0 % 

1104 29 300 00 – – – –  skrelt — 0 % 0 % 

  – – – – grovknust, men ikke bearbeidd på annen måte:       

1104 29 510 00 – – – – – av hvete — 0 % 0 % 

1104 29 550 00 – – – – – av rug — 0 % 0 % 

1104 29 590 00 – – – – – ellers — 0 % 0 % 

  – – – – ellers:       

1104 29 810 00 – – – – – av hvete — 0 % 0 % 

1104 29 850 00 – – – – – av rug — 0 % 0 % 

1104 29 890 00 – – – – – ellers — 0 % 0 % 

1104 30 - kornkimer, hele, valsede, bearbeidde til flak eller malte       

1104 30 100 00 -- av hvete — 0 % 0 % 

1104 30 900 00 -- av annet korn — 0 % 0 % 

1107 Malt, også røstet       

1107 10 - ikke røstet       

  -- av hvete       

1107 10 110 00 --- i form av mel — 0 % 0 % 

1107 10 190 00 --- ellers — 0 % 0 % 

  -- ellers       

1107 10 910 00 --- i form av mel — 0 % 0 % 

1107 10 990 00 --- ellers — 0 % 0 % 

1107 20 000 00 - røstet — 0 % 0 % 

1201  Soyabønner, også knuste       

1201 10 000 00 - såfrø — 0 % 0 % 

1201 90 000 00 - andre — 0 % 0 % 

1202 
Jordnøtter, ikke ristede eller tilberedte på annen måte, 

også avskallede eller knuste 
      

1202 30 000 00 - såfrø — 0 % 0 % 

  - andre       

1202 41 000 00 -- med skall — 0 % 0 % 

1202 42 000 00 -- avskallede, også knuste — 0 % 0 % 

1203 00 000 00 Kopra — 0 % 0 % 

1204 00 Linfrø, også knuste       

1204 00 100 00 - til såing — 0 % 0 % 

1204 00 900 00 - ellers — 0 % 0 % 

1205 Raps- og rybsfrø, også knuste       

1205 10 - raps- og rybsfrø med lavt innhold av erukasyre       

1205 10 100 00 -- til såing — 0 % 0 % 

1205 10 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 
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1205 90 000 00 - andre — 0 % 0 % 

1206 00 Solsikkefrø, også knuste       

1206 00 100 00 - til såing — 0 % 0 % 

  - ellers       

1206 00 910 00 -- avskallede; i grått- og hvitstripet skall — 0 % 0 % 

1206 00 990 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1207 Andre oljeholdige frø og oljeholdige frukter, også knuste       

1207 10 000 00 - palmenøtter og palmekjerner — 0 % 0 % 

  - bomullsfrø       

1207 21 000 00 -- såfrø — 0 % 0 % 

1207 29 000 00 -- andre — 0 % 0 % 

1207 30 000 00 - ricinusfrø (kastorbønner) — 0 % 0 % 

1207 40 - sesamfrø       

1207 40 100 00 -- såfrø — 0 % 0 % 

1207 40 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1207 50 - sennepsfrø       

1207 50 100 00 -- såfrø — 0 % 0 % 

1207 50 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1207 60 000 00 - saflorfrø (Carthamus tinctorius) — 0 % 0 % 

1207 70 000 00 - melonfrø — 0 % 0 % 

  - ellers       

1207 91  -- valmuefrø       

1207 91 100 00 --- såfrø — 0 % 0 % 

1207 91 900 00 --- ellers — 0 % 0 % 

1207 99 -- ellers       

1207 99 150 00 --- såfrø — 0 % 0 % 

  --- ellers       

1207 99 910 00 ---- hampfrø — 0 % 0 % 

1207 99 970 00 ---- ellers — 0 % 0 % 

1208 Mel av oljeholdige frø eller oljeholdige frukter, unntatt 

sennepsmel 
      

1208 10 000 00 - av soyabønner — 0 % 0 % 

1208 90 000 00 - ellers — 0 % 0 % 

1209 Frø, frukter og sporer av det slag som brukes som såvarer       

1209 10 000 00 - sukkerbetefrø — 0 % 0 % 

  - frø av fôrplanter       

1209 21 000 00 -- lusernefrø (alfalfafrø) — 0 % 0 % 

1209 22 -- kløverfrø (Trifolium spp.)       

1209 22 100 00 --- rødkløverfrø (Trifolium pratense L.) — 0 % 0 % 

1209 22 800 00 --- ellers — 0 % 0 % 

1209 23 -- svingelfrø       

1209 23 110 00 --- engsvingelfrø (Festuca pratensis Huds.) — 0 % 0 % 

1209 23 150 00 --- rødsvingelfrø (Festuca rubra L.) — 0 % 0 % 

1209 23 800 00 --- ellers — 0 % 0 % 
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1209 24 000 00 -- engrappfrø (Poa pratensis L.) — 0 % 0 % 

1209 25 -- raigrasfrø (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne 

L.) 
      

1209 25 100 00 
--- italiensk raigras (herunder westerwoldsk (Lolium 

multiflorum Lam.) 
— 0 % 0 % 

1209 25 900 00 --- raigras (Lolium perenne L.) — 0 % 0 % 

1209 29 -- andre       

1209 29 200 00 
--- vikkefrø; frø av slekten Poa (Poa palustris L., Poa 

trivialis L.); hundegras (Dactylis glomerata L.); veinfrø 
— 0 % 0 % 

1209 29 500 00 --- lupinfrø — 0 % 0 % 

1209 29 600 00 --- fôrbetefrø (Beta vulgaris var. alba) — 0 % 0 % 

1209 29 800 00 --- ellers — 0 % 0 % 

1209 30 000 00 - frø av urteaktige planter som hovedsakelig dyrkes på 

grunn av sine blomster 
— 0 % 0 % 

  - andre       

1209 91  -- grønnsakfrø       

1209 91 100 00 
--- knutekålfrø (Brassica oleracea L. var. caulopara og 

gongylodes L.) 
— 0 % 0 % 

1209 91 300 00 --- rødbetefrø (Beta vulgaris var. conditiva) — 0 % 0 % 

1209 91 900 00 --- ellers — 0 % 0 % 

1209 99 -- ellers       

1209 99 10 --- frø av skogtrær       

1209 99 101 00 ---- av kaukasusgran (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) — 0 % 0 % 

1209 99 109 00 ---- ellers — 0 % 0 % 

  --- andre       

1209 99 910 00 ---- frø av planter som hovedsakelig dyrkes på grunn av 

sine blomster, unntatt de som hører under posisjon 

120930 

— 0 % 0 % 

1209 99 990 00 ---- ellers — 0 % 0 % 

1210 
Humle, frisk eller tørket, også malt, pulverisert eller i 

form av pelleter; lupulin 
      

1210 10 000 00 - humle, verken malt, pulverisert eller i form av pelleter — 0 % 0 % 

1210 20 - humle, malt, pulverisert eller i form av pelleter; lupulin       

1210 20 100 00 
-- humle, malt, pulverisert eller i form av pelleter, med 

høyere innhold av lupulin; lupulin 
— 0 % 0 % 

1210 20 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1211 Planter, plantedeler, frø og frukter av det slag som hoved-

sakelig brukes til fremstilling av parfymepreparater, til 

farmasøytiske preparater, til insekt- og soppbekjempende 

midler eller liknende, friske eller tørkede, også skårne, 

knuste eller pulveriserte 

      

1211 20 000 00 - ginsengrot — 0 % 0 % 

1211 30 000 00 - kokablader — 0 % 0 % 

1211 40 000 00 - valmuehalm ("poppy straw") — 0 % 0 % 

1211 90 - ellers       

1211 90 300 00 -- tonkabønner — 0 % 0 % 

1211 90 980 00 -- ellers — 0 % 0 % 
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1212 Johannesbrød, alger (herunder tang og tare), sukkerbeter 

og sukkerrør, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også 

malte; fruktsteiner og fruktkjerner samt andre vegeta-

bilske produkter (herunder ubrente sikorirøtter av 

varieteten Cichorium intybus sativum av det slag som 

hovedsakelig brukes til menneskeføde, ikke nevnt eller 

innbefattet annet sted 

      

  - alger (herunder tang og tare)       

1212 21 000 00 -- egnet til menneskeføde — 0 % 0 % 

1212 29 000 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1212 91 -- sukkerbeter       

1212 91 200 00 --- tørket, også malt — 0 % 0 % 

1212 91 800 00 --- ellers — 0 % 0 % 

1212 92 000 00 -- johannesbrød — 0 % 0 % 

1212 93 000 00 -- sukkerrør — 0 % 0 % 

1212 94 000 00 -- sikorirøtter — 0 % 0 % 

1212 99  -- ellers       

  --- frø av johannesbrød       

1212 99 410 00 ---- ikke avskallet, knust eller malt — 0 % 0 % 

1212 99 490 00 ---- ellers — 0 % 0 % 

1212 99 700 00 --- ellers — 0 % 0 % 

1213 00 000 00 
Halm og agner av korn, ubearbeidd, også hakket, malt, 

presset eller i form av pelleter 
— 0 % 0 % 

1214 
Kålrot, fôrbeter, fôrrøtter, høy, luserne (alfalfa), kløver, 

esparsett, fôrkål, lupiner, vikker og liknende 

fôrprodukter, også i form av pelleter 

      

1214 10 000 00 - mel og pelleter av luserne (alfalfa) — 0 % 0 % 

1214 90 - andre       

1214 90 100 00 -- fôrbeter, kålrot og andre rotfrukter til dyrefôr — 0 % 0 % 

1214 90 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1301 
Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser, 

gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer) 
      

1301 20 000 00 - gummi arabicum — 0 % 0 % 

1301 90 000 00 - andre — 0 % 0 % 

1302 Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, 

pektinater og pektater; agar-agar og annet planteslim 

samt andre fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet 

av vegetabilske stoffer 

      

  - vegetabilske safter og ekstrakter       

1302 11 000 00 -- opium — 0 % 0 % 

1302 12 000 00 -- av lakrisrot — 0 % 0 % 

1302 13 000 00 -- av humle — 0 % 0 % 

1302 19 -- andre       

1302 19 050 00 --- vaniljeoleoresiner — 0 % 0 % 

1302 19 800 00 --- ellers — 0 % 0 % 

1302 20 - pektinstoffer, pektinater og pektater       

1302 20 100 00 -- i tørr tilstand — 0 % 0 % 
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1302 20 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

  
- planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, 

utvunnet av vegetabilske stoffer: 
      

1302 31 000 00 -- agar-agar — 0 % 0 % 

1302 32 -- planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, 

utvunnet av johannesbrød, av frø av johannesbrød eller 

av guarfrø 

      

1302 32 100 00 --- av johannesbrød eller av frø av johannesbrød — 0 % 0 % 

1302 32 900 00 --- av guarfrø — 0 % 0 % 

1302 39 000 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1401 
 Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig 

brukes til kurvmakerarbeider og andre flettearbeider 

(f.eks. bambus, spanskrør, siv, rør, vidjer, raffiafiber, 

renset, bleiket eller farget halm, samt lindebark) 

      

1401 10 000 00 - bambus — 0 % 0 % 

1401 20 000 00 - spanskrør — 0 % 0 % 

1401 90 000 00 - ellers — 0 % 0 % 

[1402]         

[1403]         

1404 Vegetabilske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet 

sted 
      

1404 20 000 00 - bomull-linters — 0 % 0 % 

1404 90 000 00 - andre — 0 % 0 % 

1501 
Svinefett (herunder smult) og fjærfefett, unntatt det som 

hører under posisjon 02.09 eller 15.03 
      

1501 10 - smult       

1501 10 100 00 
-- til industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1501 10 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1501 20 - annet svinefett       

1501 20 100 00 
-- til industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1501 20 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1501 90 000 00 - ellers — 0 % 0 % 

1502 
Talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, unntatt det 

som hører under posisjon 15.03 
      

1502 10  - talg       

1502 10 100 00 
-- til industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1502 10 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1502 90 000 00 - ellers — 0 % 0 % 

1503 00 Solarstearin, isterolje, oleostearin (presstalg), 

oleomargarin og talgolje, ikke emulgert, oppblandet eller 

bearbeidd på annen måte 

      

  - solarstearin og oleostearin       

1503 00 110 00 -- til industriell bruk — 0 % 0 % 

1503 00 190 00 -- ellers — 0 % 0 % 
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1503 00 300 00 
- talgolje til industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1503 00 900 00 - ellers — 0 % 0 % 

1505 00 
Ullfett og fettstoffer utvunnet derav (herunder lanolin)       

1505 00 100 00 - ullfett, rått — 0 % 0 % 

1505 00 900 00 - ellers — 0 % 0 % 

1506 00 000 00 
Andre animalske fettstoffer og oljer samt deres 

fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede  
— 0 % 0 % 

1507 
Soyaolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede 
      

1507 10 - rå olje, også avslimet       

1507 10 100 00 
-- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1507 10 900 00 -- annen — 0 % 0 % 

1507 90 - ellers       

1507 90 100 00 
-- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1507 90 900 00 -- annen — 0 % 0 % 

1508 
Jordnøttolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede 
      

1508 10  - rå olje       

1508 10 100 00 
-- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1508 10 900 00 -- annen — 0 % 0 % 

1508 90 - ellers       

1508 90 100 00 
-- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1508 90 900 00 -- annen — 0 % 0 % 

1509 
Olivenolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede 
      

1509 10 - jomfruolje       

1509 10 100 00 -- bomolje — 0 % 0 % 

1509 10 900 00 -- annen — 0 % 0 % 

1509 90 000 00 - ellers — 0 % 0 % 

1510 00 Andre oljer og deres fraksjoner, utvunnet utelukkende fra 

oliven, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, 

herunder blandinger av disse oljer eller fraksjoner med 

oljer eller fraksjoner som hører under posisjon 15.09 

      

1510 00 100 00 - rå oljer — 0 % 0 % 

1510 00 900 00 - annen — 0 % 0 % 

1511 
Palmeolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede 
      

1511 10 - rå olje       
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1511 10 100 00 
-- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1511 10 900 00 -- annen — 0 % 0 % 

1511 90 - andre       

  -- faste fraksjoner       

1511 90 110 00 --- i pakninger med nettovekt høyst 1kg — 0 % 0 % 

1511 90 190 00 --- andre — 0 % 0 % 

  -- ellers       

1511 90 910 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1511 90 990 00 --- ellers — 0 % 0 % 

1512 
Solsikkeolje, saflorolje og bomullsfrøolje samt deres 

fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede 
      

  - solsikkeolje og saflorolje samt deres fraksjoner       

1512 11  -- rå olje       

1512 11 100 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

  --- ellers       

1512 11 910 00 ---- solsikkeolje — 0 % 0 % 

1512 11 990 00 ---- saflorolje — 0 % 0 % 

1512 19 -- ellers       

1512 19 100 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

  - bomullsfrøolje og dens fraksjoner       

1512 21 -- rå olje, også befridd for gossypol       

1512 21 100 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1512 21 900 00 --- annen — 0 % 0 % 

1512 29 -- ellers       

1512 29 100 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1512 29 900 00 --- annen — 0 % 0 % 

1513 Kokosolje (kopraolje), palmekjerneolje og babassuolje 

samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk 

omdannede 

      

  - kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner       

1513 11  -- rå olje       

1513 11 100 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

  --- ellers       

1513 11 910 00 ---- i pakninger med nettoinnhold høyst 1kg — 0 % 0 % 

1513 11 990 00 ---- annen — 0 % 0 % 

1513 19 -- ellers       

  --- faste fraksjoner       

1513 19 110 00 ---- i pakninger med nettovekt høyst 1kg — 0 % 0 % 
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1513 19 190 00 ---- ellers — 0 % 0 % 

  --- ellers       

1513 19 300 00 
---- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling 

av næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

  ---- andre       

1513 19 910 00 ----- i pakninger med nettovekt høyst 1kg — 0 % 0 % 

1513 19 990 00 ----- annen — 0 % 0 % 

  - palmekjerneolje og babassuolje samt deres fraksjoner       

1513 21 -- rå olje       

1513 21 100 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

  --- andre       

1513 21 300 00 ---- i pakninger med nettovekt høyst 1kg — 0 % 0 % 

1513 21 900 00 ---- annen — 0 % 0 % 

1513 29 -- ellers       

  --- faste fraksjoner       

1513 29 110 00 ---- i pakninger med nettovekt høyst 1kg — 0 % 0 % 

1513 29 190 00 ---- annen — 0 % 0 % 

  --- ellers       

1513 29 300 00 
---- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling 

av næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

  ---- ellers       

1513 29 500 00 ----- i pakninger med nettovekt høyst 1kg — 0 % 0 % 

1513 29 900 00 ----- annen — 0 % 0 % 

1514 
Raps-, rybs- og sennepsolje samt deres fraksjoner, også 

raffinerte, men ikke kjemisk omdannede 
      

  - raps- og rybsolje med lavt innhold av erukasyre, og 

dens fraksjoner 
      

1514 11 -- rå olje       

1514 11 100 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1514 11 900 00 --- ellers — 0 % 0 % 

1514 19 -- annen       

1514 19 100 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1514 19 900 00 --- ellers — 0 % 0 % 

  - annen       

1514 91 -- rå olje       

1514 91 100 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1514 91 900 00 --- ellers — 0 % 0 % 

1514 99 -- annen       

1514 99 100 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1514 99 900 00 --- ellers — 0 % 0 % 
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1515 Andre vegetabilske fettstoffer og oljer (herunder 

jojobaolje), samt deres fraksjoner, også raffinerte, men 

ikke kjemisk omdannede 

      

  - linolje og dens fraksjoner       

1515 11 000 00 -- rå olje — 0 % 0 % 

1515 19  -- ellers       

1515 19 100 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1515 19 900 00 --- annen — 0 % 0 % 

  - maisolje og dens fraksjoner       

1515 21 -- rå olje       

1515 21 100 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1515 21 900 00 --- annen — 0 % 0 % 

1515 29  -- ellers       

1515 29 100 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1515 29 900 00 --- annen — 0 % 0 % 

1515 30 - ricinusolje (kastorolje) og dens fraksjoner       

1515 30 100 00 -- til fremstilling av aminoundekansyre til bruk ved 

fremstilling av syntetiske tekstilfibrer eller kunstige 

plaststoffer 

— 0 % 0 % 

1515 30 900 00 -- annen — 0 % 0 % 

1515 50 - sesamolje og dens fraksjoner       

  -- rå olje       

1515 50 110 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling av 

næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1515 50 190 00 --- ellers — 0 % 0 % 

  -- andre       

1515 50 910 00 
--- til teknisk eller industriell bruk, unntatt til fremstilling 

av næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1515 50 990 00 --- andre — 0 % 0 % 

1515 90 - andre       

1515 90 150 00 
-- kinesisk treolje; jojoba- og  oiticicaolje; myrtevoks og 

japanvoks; deres fraksjoner 
— 0 % 0 % 

  --  tobakksfrøoljer og dens fraksjoner       

  --- rå olje       

1515 90 210 00 
---- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling 

av næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1515 90 290 00 ---- ellers — 0 % 0 % 

  --- annen       

1515 90 310 00 
---- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling 

av næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

1515 90 390 00 ---- ellers — 0 % 0 % 

  -- andre oljer og deres fraksjoner       

  --- rå olje       
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1515 90 400 00 
---- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling 

av næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

  ---- ellers       

1515 90 510 00 ----- i fast form, i pakninger med nettovekt høyst 1kg — 0 % 0 % 

1515 90 590 00 ----- i fast form, annen; flytende — 0 % 0 % 

  --- ellers       

1515 90 600 00 
---- til teknisk eller industriell bruk, unntatt fremstilling 

av næringsmidler til menneskeføde 
— 0 % 0 % 

  ---- annen       

1515 90 910 00 ----- i fast form, i pakninger med nettovekt høyst 1kg — 0 % 0 % 

1515 90 990 00 ----- i fast form, annen; flytende — 0 % 0 % 

1516 Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt 

deres fraksjoner, helt eller delvis hydrogenerte, 

interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også 

raffinerte, men ikke videre bearbeidde 

      

1516 10 - animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner       

1516 10 100 00 -- i pakninger med nettovekt høyst 1kg — 0 % 0 % 

1516 10 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1516 20  - vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner       

1516 20 100 00 -- hydrogenert ricinusolje (kastorolje), såkalt "opalvoks" — 0 % 0 % 

  -- ellers       

1516 20 910 00 --- i pakninger med nettovekt høyst 1kg — 0 % 0 % 

  --- ellers       

1516 20 950 00 ---- oljer av raps, linfrø, rapsfrø, solsikkefrø, illipe, shea, 

makore, touloucouna eller babassu til teknisk og 

industriell bruk, unntatt fremstilling av næringsmidler til 

menneskeføde 

— 0 % 0 % 

  ---- ellers       

1516 20 960 00 ----- oljer av jordnøtt, bomullsfrø, soya eller solsikkefrø; 

andre oljer som inneholder mindre enn 50 vektprosent 

frie fettsyrer, unntatt palmekjerne-, illipe-, kokos-, rybs-, 

rapsfrø- eller copaibaolje 

— 0 % 0 % 

1516 20 980 00 ----- ellers — 0 % 0 % 

1517 Margarin; spiselige blandinger og produkter av 

animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, eller av 

fraksjoner av forskjellige fettstoffer og oljer som hører 

under dette kapittel, unntatt spiselige fettstoffer og oljer, 

samt deres fraksjoner, som hører under posisjon 15.16 

      

1517 10 - margarin, unntatt flytende margarin       

1517 10 100 00 
-- som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 

vektprosent melkefett 
— 0 % 0 % 

1517 10 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1517 90 - andre       

1517 90 100 00 
-- som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 

vektprosent melkefett 
— 0 % 0 % 

  -- andre       

1517 90 910 00 --- faste vegetabilske oljer, flytende, blandede — 0 % 0 % 

1517 90 930 00 
--- spiselige blandinger eller produkter av det slag som 

benyttes som formslippmiddel 
— 0 % 0 % 
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1517 90 990 00 --- ellers — 0 % 0 % 

1518 00 Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres 

fraksjoner, kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, 

polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller 

på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører 

under posisjon 15.16; uspiselige blandinger eller 

produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller 

oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller 

oljer som hører under dette kapittel, ikke nevnt eller 

innbefattet annet sted. 

      

1518 00 100 00 - linoxyn — 0 % 0 % 

  - faste vegetabilske oljer, flytende, blandede, til teknisk 

og industriell bruk, unntatt fremstilling av næringsmidler 

til menneskeføde 

      

1518 00 310 00 -- rå — 0 % 0 % 

1518 00 390 00 -- ellers — 0 % 0 % 

  - andre       

1518 00 910 00 -- animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt 

deres fraksjoner, kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte,   

blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert 

gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de 

som hører under posisjon 15.16 

— 0 % 0 % 

  -- andre       

1518 00 950 00 --- uspiselige blandinger eller produkter av animalske 

eller vegetabilske fettstoffer eller oljer og deres 

fraksjoner 

— 0 % 0 % 

1518 00 990 00 --- ellers — 0 % 0 % 

[1519]         

1520 00 000 00 glyserol, rå; glyserolvann og glyserollut — 0 % 0 % 

1521 Vegetabilsk voks (unntatt triglyserider), bivoks, annen 

insektvoks og spermasett (hvalrav), også raffinert eller 

farget 

      

1521 10 000 00 - vegetabilsk voks — 0 % 0 % 

1521 90 - ellers       

1521 90 100 00 -- spermasett, også raffinert eller farget — 0 % 0 % 

  
-- bivoks og annen insektvoks, også raffinert eller farget       

1521 90 910 00 --- rå — 0 % 0 % 

1521 90 990 00 --- ellers — 0 % 0 % 

1522 00 
Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller 

animalsk og vegetabilsk voks 
      

1522 00 100 00 - degras — 0 % 0 % 

  
- reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk 

og vegetabilsk voks 
      

  -- med innhold av olje som har olivenoljens kjennetegn       

1522 00 310 00 --- nøytraliseringsmasser — 0 % 0 % 

1522 00 390 00 --- ellers — 0 % 0 % 

  -- ellers       

1522 00 910 00 --- oljefot og bunnfall; nøytraliseringsmasser — 0 % 0 % 

1522 00 990 00 --- ellers — 0 % 0 % 
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1601 00 Pølser og liknende produkter av kjøtt, flesk, slakteavfall 

eller blod; tilberedte næringsmidler på basis av disse 

produkter 

      

1601 00 100 00 - av lever — 12 % 0 % 

  - ellers       

1601 00 910 00 -- pølser, tørre eller som smørepålegg, ukokte — 12 % 0 % 

1601 00 990 00 -- ellers — 12 % 0 % 

1602 Annet tilberedt eller konservert kjøtt, flesk, slakteavfall 

eller blod 
      

1602 10 00 - homogeniserte næringsmidler       

1602 10 001 00 — — bestemt for barn — 12 % 0 % 

1602 10 009 00 -- ellers — 12 % 0 % 

1602 20 - av lever av alle slags dyr       

  -- av lever av gjess eller ender       

1602 20 110 00 --- inneholdende minst 75 vektprosent fettlever — 12 % 0 % 

1602 20 190 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

1602 20 900 00 --- ellers — 12 % 0 % 

  - av fjærfe som hører under posisjon 01.05       

1602 31 -- av kalkuner       

  --- inneholdende minst 57 vektprosent kjøtt eller 

slakteavfall av fjærfe 
      

1602 31 110 00 ---- som inneholder bare ukokt kalkunkjøtt — 12 % 0 % 

1602 31 190 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

1602 31 300 00 --- inneholdende minst 57 vektprosent kjøtt eller 

slakteavfall av fjærfe 
— 12 % 0 % 

1602 31 900 00 --- ellers — 12 % 0 % 

1602 32 -- av høns av arten        

  --- som inneholder minst 57 vektprosent kjøtt eller 

slakteavfall av fjærfe 
      

1602 32 110 00  ---- ukokt — 12 % 0 % 

1602 32 190 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

1602 32 300 00 
--- som inneholder minst 25 vektprosent, men mindre enn 

57 vektprosent kjøtt eller slakteavfall av fjærfe 
— 12 % 0 % 

1602 32 900 00 --- ellers — 12 % 0 % 

1602 39 -- annet       

  --- som inneholder minst 57 vektprosent kjøtt eller 

slakteavfall av fjærfe 
      

1602 39 210 00 ---- ukokt — 12 % 0 % 

1602 39 290 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

1602 39 400 00 
--- som inneholder minst 25 vektprosent, men mindre enn 

57 vektprosent kjøtt eller slakteavfall av fjærfe 
— 12 % 0 % 

1602 39 800 00 --- ellers — 12 % 0 % 

  - av svin       

1602 41 -- skinke og stykker derav       

1602 41 100 00 --- av tamsvin — 12 % 0 % 

1602 41 900 00 --- ellers — 12 % 0 % 

1602 42 -- bog og stykker derav       

1602 42 100 00 --- av tamsvin — 12 % 0 % 
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1602 42 900 00 --- ellers — 12 % 0 % 

1602 49 -- annet, herunder blandinger       

  --- av tamsvin       

  ---- som inneholder minst 80 vektprosent kjøtt eller 

slakteavfall av alle slag, herunder flesk av alle slag eller 

opprinnelser 

      

1602 49 110 00 
----- kammer (unntatt nakkekammer) og stykker derav, 

herunder blandinger av kammer eller skinker 
— 12 % 0 % 

1602 49 130 00 
----- nakkekammer og stykker derav, herunder blandinger 

av nakkekammer og boger 
— 12 % 0 % 

1602 49 150 00 
----- andre blandinger med innhold av skinker (lår), 

boger, kammer eller nakkekammer og stykker derav 
— 12 % 0 % 

1602 49 190 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

1602 49 300 00 ---- som inneholder minst 40 vektprosent, men mindre 

enn 80 vektprosent kjøtt eller slakteavfall av alle slag, 

herunder flesk av alle slag eller opprinnelser 

— 12 % 0 % 

1602 49 500 00 ---- som inneholder mindre enn 40 vektprosent kjøtt eller 

slakteavfall av alle slag, herunder flesk av alle slag eller 

opprinnelser 

— 12 % 0 % 

1602 49 900 00 --- ellers — 12 % 0 % 

1602 50 - av storfe       

1602 50 100 00 
-- ukokte; blandinger av kokt kjøtt, flesk eller slakteavfall 

og ukokt kjøtt, flesk eller slakteavfall  
— 12 % 0 % 

  -- annet       

  --- i lufttette beholdere:       

1602 50 310 00 ---- "salt beef" — 12 % 0 % 

1602 50 390 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

1602 50 800 00 --- ellers — 12 % 0 % 

1602 90 - annet, herunder produkter av blod av alle slags dyr       

1602 90 100 00 -- produkter av blod av alle slags dyr — 0 % 0 % 

  -- ellers       

1602 90 310 00 --- av vilt eller kanin — 0 % 0 % 

1602 90 410 00  --- av reinsdyr — 0 % 0 % 

  --- annet:       

1602 90 510 00 ---- som inneholder kjøtt, flesk eller slakteavfall av 

tamsvin 
— 0 % 0 % 

   ---- annet:       

  ----- som inneholder kjøtt eller slakteavfall av storfe:       

1602 90 610 00 ------ ukokt, blandinger av kokt og ukokt kjøtt, flesk eller 

slakteavfall 
— 0 % 0 % 

1602 90 690 00 ------ ellers — 0 % 0 % 

  ----- annet:       

  ------ av sauer eller geiter:       

  ------- ukokt, blandinger av kokt og ukokt kjøtt eller 

slakteavfall: 
      

1602 90 720 00 -------- av sauer — 0 % 0 % 

1602 90 740 00 -------- av geiter — 0 % 0 % 

  ------- annet:       

1602 90 760 00 ------ av sauer — 0 % 0 % 
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1602 90 780 00 ------ av geiter — 0 % 0 % 

1602 90 980 00 ------ ellers — 0 % 0 % 

1603 00 
Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr 

og andre virvelløse dyr som lever i vann 
      

1603 00 100 00 - i pakninger med nettovekt høyst 1kg — 0 % 0 % 

1603 00 800 00 - andre — 0 % 0 % 

  SUKKER OG SUKKERVARER       

1701 Rør- og betesukker samt kjemisk ren sakkarose, i fast 

form 
      

  - råsukker uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer       

1701 13 - rørsukker som beskrevet i varenummernote 2 til dette 

kapittel 
      

1701 13 100 00 -- til raffinering — 0 % 0 % 

1701 13 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

1701 14 - annet rørsukker       

1701 14 100 00 -- til raffinering — 0 % 0 % 

1701 14 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

  - ellers       

1702 
Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, 

glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre 

sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller 

fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig 

honning; karamell 

      

  - laktose og laktosesirup       

1702 11 000 00 
-- som, beregnet av tørrstoffet, inneholder minst 99 

vektprosent laktose, uttrykt som vannfri laktose 
— 12 % 0 % 

1702 19 000 00 -- ellers — 12 % 0 % 

1702 20 - lønnesukker og lønnesirup       

1702 20 100 00 
-- lønnesirup i fast form, med tilsetning av smaks- eller 

fargestoffer 
— 12 % 0 % 

1702 20 900 00 -- ellers — 12 % 0 % 

1702 30 - glukose og glukosesirup uten innhold av fruktose eller 

som i tørr tilstand inneholder mindre enn 20 vektprosent 

fruktose 

      

1702 30 100 00 -- isoglukose — 12 % 0 % 

  -- ellers       

  – – – som i tørr tilstand inneholder minst 99 vektprosent 

glukose: 
      

1702 30 510 00 --- i form av hvitt krystallinsk pulver, også agglomerert — 12 % 0 % 

1702 30 590 00 – – – – ellers — 12 % 0 % 

  – – – annet:       

1702 30 910 00 
– – – – i form av hvitt krystallinsk pulver, også 

agglomerert 
— 12 % 0 % 

1702 30 990 00 – – – – annet — 12 % 0 % 

1702 40 - glukose og glukosesirup som i tørr tilstand inneholder 

minst 20 vektprosent, men mindre enn 50 vektprosent 

fruktose, unntatt invertsukker  

      

1702 40 100 00 -- isoglukose — 12 % 0 % 

1702 40 900 00 -- ellers — 12 % 0 % 
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1702 50 000 00 - kjemisk ren fruktose — 12 % 0 % 

1702 60 - annen fruktose og fruktosesirup som i tørr tilstand 

inneholder mer enn 50 vektprosent fruktose, unntatt 

Invertsukker 

      

1702 60 100 00 -- isoglukose — 12 % 0 % 

1702 60 800 00 -- inulinsirup — 12 % 0 % 

1702 60 950 00 -- ellers — 12 % 0 % 

1702 90  - ellers, herunder invertsukker og andre sukker- og 

sukkersirupsblandinger som i tørr tilstand inneholder 50 

vektprosent fruktose 

      

1702 90 100 00 -- kjemisk ren maltose — 12 % 0 % 

1702 90 300 00 -- isoglukose — 12 % 0 % 

1702 90 500 00 -- maltodekstrin og maltodekstrinsirup — 12 % 0 % 

1702 90 600 00 – – kunsthonning, også blandet med naturlig honning — 12 % 0 % 

  -- karamell       

1702 90 710 00 --- som inneholder minst 50 vektprosent sukrose i 

tørrstoffet 
— 12 % 0 % 

  --- annet       

1702 90 750 00 ---- i form av pulver, også agglomerert — 12 % 0 % 

1702 90 790 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

1702 90 800 00 -- inulinsirup — 12 % 0 % 

1702 90 990 00 -- annet — 12 % 0 % 

1704 
Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av 

kakao 
      

1704 10 -  tyggegummi, også overtrukket med sukker       

  
-- med innhold av mindre enn 60 vektprosent sukrose 

(herunder invertsukker uttrykt som sukrose) 
      

1704 10 110 00 – – – tyggegummi i plater — 12 % 0 % 

1704 10 190 00 – – – ellers — 12 % 0 % 

  
-- med innhold av minst 60 vektprosent sukrose 

(herunder invertsukker uttrykt som sukrose) 
      

1704 10 910 00 – – – tyggegummi i plater — 12 % 0 % 

1704 10 990 00 – – – ellers — 12 % 0 % 

1704 90 - andre:       

1704 90 100 00 -- ekstrakt av lakrisrot som inneholder over 10 

vektprosent sukrose, men uten innhold av andre tilsatte 

stoffer 

— 12 % 0 % 

1704 90 300 00 -- hvit sjokolade — 12 % 0 % 

  -- andre       

1704 90 510 00 
--- råmasser, herunder marsipan, i pakninger med 

nettovekt 1kg eller derover 
— 0 % 0 % 

1704 90 550 00 --- halspastiller og hostedrops — 12 % 0 % 

1704 90 610 00 --- varer overtrukket med sukker — 12 % 0 % 

  --- andre       

1704 90 650 00 
---- tyggegummi, vingummi og gelévarer, herunder  

fruktpasta i form av sukkervarer 
— 12 % 0 % 

1704 90 710 00 ---- kokt sukkertøy, også fylte — 12 % 0 % 

1704 90 750 00 ---- karameller — 12 % 0 % 
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  ---- andre       

1704 90 810 00 ----- fremstilt ved pressing eller støping — 12 % 0 % 

1704 90 990 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

1801 00 000 00 
kakaobønner, hele eller knuste, også brente — 0 % 0 % 

1802 00 000 00 kakaoskall og annet kakaoavfall — 0 % 0 % 

1803  Kakaomasse, også avfettet       

1803 10 000 00 - ikke avfettet — 0 % 0 % 

1803 20 000 00 - helt eller delvis avfettet — 0 % 0 % 

1804 00 000 00 kakaosmør, -fett og –olje — 0 % 0 % 

1805 00 000 00 
kakaopulver, uten tilsetning av sukker eller annet 

søtningsstoff 
— 0 % 0 % 

1806 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao       

1806 10 - kakaopulver som inneholder tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff 
      

1806 10 150 00 -- som ikke inneholder sukrose eller inneholder mindre 

enn 5 vektprosent sukrose (herunder invertsukker uttrykt 

som sukrose) eller isoglukose uttrykt som sukrose 

— 0 % 0 % 

1806 10 200 00 -- som inneholder minst 5 vektprosent, men mindre enn 

65 vektprosent sukrose (herunder invertsukker uttrykt 

som sukrose) eller isoglukose uttrykt som sukrose 

— 0 % 0 % 

1806 10 300 00 -- som inneholder minst 65 vektprosent, men mindre enn 

80 vektprosent sukrose (herunder invertsukker uttrykt 

som sukrose) eller isoglukose uttrykt som sukrose 

— 0 % 0 % 

1806 10 900 00 -- som inneholder minst 80 vektprosent sukrose 

(herunder invertsukker uttrykt som sukrose) eller 

isoglukose uttrykt som sukrose 

— 0 % 0 % 

1806 20 - andre varer i blokker, plater eller stenger av vekt over 2 

kg, eller flytende, som pasta, pulver, granulat eller i 

liknende bulkformer, i beholdere eller pakninger med 

vekt over 2 kg 

      

1806 20 100 00 -- med innhold av minst 31 vektprosent kakaosmør eller  

en kombinasjon av minst 31 vektprosent kakaosmør og 

melkefett 

— 0 % 0 % 

1806 20 300 00 -- som inneholder en kombinasjon av minst 25 

vektprosent, men mindre enn 31 vektprosent kakaosmør 

og melkefett 

— 0 % 0 % 

  -- ellers       

1806 20 500 00 --- som inneholder minst 18 vektprosent kakaosmør — 0 % 0 % 

1806 20 700 00 --- produkter av typen "chocolate milk crumb" — 0 % 0 % 

1806 20 800 00 --- glasur med sjokoladesmak — 0 % 0 % 

1806 20 950 00 --- andre — 0 % 0 % 

  - andre, i blokker, plater eller stenger       

1806 31 000 00 -- med fyll — 5 % 0 % 

1806 32 -- uten fyll       

1806 32 100 00 --- med tilsatt korn, frukt eller nøtter — 5 % 0 % 

1806 32 900 00 --- ellers — 5 % 0 % 

1806 90 - andre       

  -- sjokolade og sjokoladevarer       

  --- sjokolader (herunder praliner), også fylte       

1806 90 110 00 ---- med innhold av alkohol — 5 % 0 % 

1806 90 190 00 ---- ellers — 5 % 0 % 
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  --- andre       

1806 90 310 00 ---- med fyll — 5 % 0 % 

1806 90 390 00 ---- uten fyll — 5 % 0 % 

1806 90 500 00 
-- sukkervarer og sukkervareerstatninger fremstilt av 

sukkererstatninger, med innhold av kakao 
— 5 % 0 % 

1806 90 600 00 -- smøreprodukter med innhold av kakao — 5 % 0 % 

1806 90 700 00 -- produkter med innhold av kakao til fremstilling av 

drikker 
— 5 % 0 % 

1806 90 900 00 -- andre — 5 % 0 % 

1901 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, gryn, stivelse eller 

maltekstrakt, som ikke inneholder kakao eller inneholder 

mindre enn 40 vektprosent kakao, beregnet av en helt 

fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; 

næringsmidler av varer som hører under posisjonene 

04.01 - 04.04, og som ikke inneholder kakao eller 

inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av 

en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted  

      

1901 10 000 00 - næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for 

detaljsalg 
— 12 % 0 % 

1901 20 000 00 
- blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som 

hører under posisjon 19.05 
— 12 % 0 % 

1901 90 - ellers       

  -- maltekstrakt       

1901 90 110 00 
--- med innhold av minst 90 vektprosent tørrekstrakt — 12 % 0 % 

1901 90 190 00 --- andre — 12 % 0 % 

  -- andre       

1901 90 910 00 --- som ikke inneholder melkefett, sukrose, isoglukose, 

glukose eller stivelse eller inneholder mindre enn 1,5 % 

melkefett, 5 % sukrose (herunder invertsukker) eller 

isoglukose, 5 % glukose eller stivelse, unntatt 

næringsmidler i pulverform av varer som hører under 

posisjonene 0401 til 0404 

— 12 % 0 % 

1901 90 990 00 
--- ellers — 12 % 0 % 

1902 Pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre 

produkter) eller tilberedt på annen måte, f.eks. spaghetti, 

makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; 

couscous, også tilberedt  

      

  - ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte       

1902 11 000 00 -- med innhold av egg — 12 % 0 % 

1902 19 -- ellers       

1902 19 100 00 --- uten innhold av vanlig hvetemel — 12 % 0 % 

1902 19 900 00 --- ellers — 12 % 0 % 

1902 20 - fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte       

1902 20 100 00 
-- som inneholder mer enn 20 vektprosent fisk, krepsdyr, 

bløtdyr eller andre andre virvelløse dyr som lever i vann 
— 12 % 0 % 

1902 20 300 00 -- som inneholder mer enn 20 vektprosent pølser og 

liknende, kjøtt eller slakteavfall av alle slag, herunder 

flesk av alle slag eller opprinnelser 

— 12 % 0 % 

  -- ellers       

1902 20 910 00 --- kokt — 12 % 0 % 
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1902 20 990 00 --- ellers — 12 % 0 % 

1902 30  - annen pasta       

1902 30 100 00 -- tørket — 12 % 0 % 

1902 30 900 00 -- ellers — 12 % 0 % 

1902 40 - couscous       

1902 40 100 00 -- ubearbeidd — 12 % 0 % 

1902 40 900 00 -- ellers — 12 % 0 % 

1903 00 000 00 
Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av stivelse, i 

form av flak, gryn, perler eller liknende 
— 12 % 0 % 

1904 Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av 

korn eller kornprodukter (f.eks. "corn flakes"); korn 

(unntatt mais) i form av kjerner eller flak eller annet 

bearbeidd korn (unntatt mel og gryn), forkokt eller 

tilberedt på annen måte, ikke nevnt eller innbefattet annet 

sted 

      

1904 10 
- næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av 

korn eller kornprodukter 
      

1904 10 100 00 -- fremstilt av mais — 12 % 0 % 

1904 10 300 00 -- fremstilt av ris — 12 % 0 % 

1904 10 900 00 -- andre — 12 % 0 % 

1904 20 
- næringsmidler fremstilt av ustekte flak av korn eller av 

blandinger av ustekte flak av korn og stekte flak av korn 

eller oppustet korn 

      

1904 20 100 00 -- "Müsli"-preparater på basis av ustekte flak av korn — 12 % 0 % 

  -- andre       

1904 20 910 00 --- fremstilt av mais — 12 % 0 % 

1904 20 950 00 --- fremstilt av ris — 12 % 0 % 

1904 20 990 00 --- andre — 12 % 0 % 

1904 30 000 00 - bulgur-hvete — 12 % 0 % 

1904 90 - andre       

1904 90 100 00 -- fremstilt av ris — 12 % 0 % 

1904 90 800 00 -- andre — 12 % 0 % 

1905 
 Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold 

av kakao; alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, 

forseglingsoblater, rispapir og liknende varer 

      

1905 10 000 00 - knekkebrød — 12 % 0 % 

1905 20 - honningkake ("gingerbread") og liknende       

1905 20 100 00 
-- med innhold av mindre enn 30 vektprosent sukrose 

(herunder invertsukker uttrykt som sukrose) 
— 12 % 0 % 

1905 20 300 00 -- med innhold av minst 30 vektprosent, men mindre enn 

50 vektprosent sukrose (herunder invertsukker uttrykt 

som sukrose) 

— 12 % 0 % 

1905 20 900 00 
-- med innhold av minst 50 vektprosent sukrose 

(herunder invertsukker uttrykt som sukrose) 
— 12 % 0 % 

  - søte kjeks og småkaker; vafler og vaffelkjeks       

1905 31 -- søte kjeks       
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--- helt eller delvis overtrukket eller belagt med sjokolade 

eller andre produkter som inneholder kakao 
      

1905 31 110 00 ---- i pakninger med nettovekt høyst 85 g — 12 % 0 % 

1905 31 190 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  --- ellers       

1905 31 300 00 ---- med innhold av minst 8 vektprosent melkefett — 12 % 0 % 

  ---- ellers       

1905 31 910 00 ----- sandwichkjeks — 12 % 0 % 

1905 31 990 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

1905 32 -- vafler og vaffelkjeks       

1905 32 050 00 --- med innhold av mer enn 10 vektprosent vann — 12 % 0 % 

  --- ellers       

  
---- helt eller delvis overtrukket eller belagt med 

sjokolade eller andre produkter som inneholder kakao 
      

1905 32 110 00 ----- i pakninger med nettovekt høyst 85 g — 12 % 0 % 

1905 32 190 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

  ---- ellers       

1905 32 910 00 ----- saltede, også med fyll — 12 % 0 % 

1905 32 990 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

1905 40  - kavringer, ristet brød og liknende ristede produkter 

(herunder griljermel) 
      

1905 40 100 00 -- kavringer — 12 % 0 % 

1905 40 900 00 -- andre — 12 % 0 % 

1905 90  - andre       

1905 90 100 00 -- usyret brød ("matzos") — 12 % 0 % 

1905 90 200 00 
-- alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, 

forseglingsoblater, rispapir og liknende varer  
— 12 % 0 % 

  -- andre       

1905 90 300 00 --- brød som ikke inneholder tilsatt honning, egg, ost eller 

frukt og i tørrstoffet inneholder høyst 5 vektprosent 

sukker og høyst 5 vektprosent fett  

— 12 % 0 % 

1905 90 450 00 --- kjeks — 12 % 0 % 

1905 90 550 00 --- ekstruderte eller ekspanderte produkter, krydret eller 

saltet 
— 12 % 0 % 

  --- annet       

1905 90 600 00 ---- med tilsatt søtningsstoff — 12 % 0 % 

1905 90 900 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  
PRODUKTER AV GRØNNSAKER, FRUKTER, 

NØTTER OG ANDRE PLANTEDELER 
      

2001 
Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, 

tilberedte eller konserverte med eddik eller eddiksyre. 
      

2001 10 000 00 - agurker — 12 % 0 % 

2001 90 - andre       

2001 90 100 00 -- mangochutney — 12 % 0 % 

2001 90 200 00 -- frukter av slekten Capsicum, unntatt søte pepperfrukter 

eller spansk pepper ("pimientos") 
— 12 % 0 % 

2001 90 300 00 -- sukkermais (Zea mays var. saccharata) — 12 % 0 % 
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2001 90 400 00 
-- jamsrøtter, søtpoteter og liknende spiselige deler av 

planter, inneholdende minst 5 vektprosent stivelse 
— 12 % 0 % 

2001 90 500 00 -- sopper — 12 % 0 % 

2001 90 600 00 -- palmehjerter — 12 % 0 % 

2001 90 650 00 -- oliven — 12 % 0 % 

2001 90 700 00 -- søte pepperfrukter — 12 % 0 % 

2001 90 750 00 -- rødbete (Beta vulgaris var. conditiva) — 12 % 0 % 

2001 90 850 00  -- rødkål — 12 % 0 % 

2001 90 910 00 -- tropiske frukter og tropiske nøtter — 12 % 0 % 

2001 90 930 00 - kepaløk — 12 % 0 % 

2001 90 990 00 -- ellers — 12 % 0 % 

2002 
Tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn 

med eddik eller eddiksyre 
      

2002 10 - tomater, hele eller i stykker       

2002 10 100 00 -- flådde — 12 % 0 % 

2002 10 900 00 -- ellers — 12 % 0 % 

2002 90 - annet       

  -- med innhold av mindre enn 12 vektprosent tørrstoff       

2002 90 110 00 --- i pakninger med nettovekt over 1kg — 12 % 0 % 

2002 90 190 00 --- i pakninger med nettovekt høyst 1kg — 12 % 0 % 

  
-- med innhold av minst 12 vektprosent, men høyst 30 

vektprosent tørrstoff 
      

2002 90 310 00 --- i pakninger med nettovekt over 1kg — 12 % 0 % 

2002 90 390 00 --- i pakninger med nettovekt høyst 1kg — 12 % 0 % 

  -- med innhold av mer enn 30 vektprosent tørrstoff       

2002 90 910 00 --- i pakninger med nettovekt over 1kg — 12 % 0 % 

2002 90 990 00 --- i pakninger med nettovekt høyst 1kg — 12 % 0 % 

2004 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen 

måte enn med eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer 

som hører under posisjon 20.06 

      

2004 10 - poteter       

2004 10 100 00 -- kokte, men ikke tilberedt på annen måte — 12 % 0 % 

  -- andre       

2004 10 910 00 --- i form av mel eller flak — 12 % 0 % 

2004 10 990 00 --- andre — 12 % 0 % 

2004 90 - andre grønnsaker samt grønnsakblandinger       

2004 90 100 00 -- sukkermais (Zea mays var. saccharata) — 12 % 0 % 

2004 90 300 00 -- surkål ("sauerkraut"), kapers og oliven — 12 % 0 % 

2004 90 500 00 
-- erter (Pisum sativum) og umodne bønner av arten 

Phaseolus spp., i belg 
— 12 % 0 % 

  -- andre, herunder blandinger       

2004 90 910 00 --- løk, kokt, men ikke tilberedt på annen måte — 12 % 0 % 

2004 90 980 00 --- andre — 12 % 0 % 

2005 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen 

måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt 

varer som hører under posisjon 20.06 
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2005 10  - homogeniserte grønnsaker       

2005 10 001 00 -- homogeniserte grønnsaker bestemt for barn — 12 % 0 % 

2005 10 009 00 -- ellers — 12 % 0 % 

2005 20 - poteter:       

2005 20 100 00 -- i form av mel eller flak — 12 % 0 % 

  -- andre       

2005 20 200 00  
--- tynne skiver, frityrstekte eller bakte, også saltede eller 

smakstilsatte i lufttett lukket emballasje,klare til bruk 
— 12 % 0 % 

2005 20 800 00 --- ellers — 12 % 0 % 

2005 40 000 00 - erter (Pisum sativum) — 12 % 0 % 

  - bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.)       

2005 51 000 00 -- bønner, avskallede — 12 % 0 % 

2005 59 000 00 -- andre — 12 % 0 % 

2005 60 000 00  - asparges — 12 % 0 % 

2005 70 - oliven       

2005 70 100 00 -- i pakninger med nettovekt høyst 5 kg — 12 % 0 % 

2005 70 900 00 -- ellers — 12 % 0 % 

2005 80 000 00 - sukkermais (Zea mays var. saccharata) — 12 % 0 % 

  - andre grønnsaker samt grønnsakblandinger       

2005 91 000 00 -- bambusskudd — 12 % 0 % 

2005 99 -- andre:        

2005 99 100 00 
--- frukter av slekten Capsicum, unntatt søte 

pepperfrukter eller spansk pepper ("pimientos") 
— 12 % 0 % 

2005 99 300 00 --- kapers — 12 % 0 % 

2005 99 500 00  -- artiskokker — 12 % 0 % 

2005 99 600 00  -- gulrøtter — 12 % 0 % 

2005 99 700 00 -- grønnsakblandinger — 12 % 0 % 

2005 99 750 00 -- surkål ("sauerkraut") — 12 % 0 % 

2005 99 800 00 -- ellers — 12 % 0 % 

2006 00 Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre 

plantedeler, kandiserte, glasserte eller på liknende måte 

tilberedte med sukker 

      

2006 00 100 00 - ingefær — 12 % 0 % 

  - ellers       

  -- med innhold av mer enn 13 vektprosent sukker       

2006 00 310 00 --- kirsebær og moreller — 12 % 0 % 

2006 00 350 00 --- tropiske frukter og tropiske nøtter — 12 % 0 % 

2006 00 380 00 --- andre — 12 % 0 % 

  -- ellers       

2006 00 910 00 --- tropiske frukter og tropiske nøtter — 12 % 0 % 

2006 00 990 00 --- andre — 12 % 0 % 

2007 Syltetøy, fruktgele, marmelade samt puré og pasta av 

frukter eller nøtter, fremstilt ved koking eller annen 

varmebehandling, også tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff 

      

2007 10 - homogeniserte næringsmidler       
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2007 10 10 -- med innhold av over 13 vektprosent sukker       

2007 10 101 00 --- homogeniserte næringsmidler bestemt for barn — 12 % 0 % 

2007 10 109 00 --- ellers — 12 % 0 % 

  -- annet       

2007 10 91 --- av tropisk frukt       

2007 10 911 00 ---- homogeniserte næringsmidler bestemt for barn — 12 % 0 % 

2007 10 919 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

2007 10 99 --- andre       

2007 10 991 00 ---- homogeniserte næringsmidler bestemt for barn — 12 % 0 % 

2007 10 999 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

   - annet:       

2007 91 -- sitrusfrukt:       

2007 91 100 00  --- med innhold av over 30 vektprosent sukker — 12 % 0 % 

2007 91 300 00 --- med innhold av over 13 vektprosent, men høyst 30 

vektprosent sukker 
— 12 % 0 % 

2007 91 900 00 --- ellers — 12 % 0 % 

2007 99 -- andre       

  --- med innhold av over 30 vektprosent sukker       

2007 99 100 00 ---- plommemos og -puré samt sviskemos og -puré, i 

pakninger med nettovekt over 100 kg, til industriell 

behandling 

— 12 % 0 % 

2007 99 200 00 ---- kastanjemos og -puré — 12 % 0 % 

  ---- ellers       

2007 99 310 00 ----- av kirsebær og moreller — 12 % 0 % 

2007 99 330 00 ----- av jordbær — 12 % 0 % 

2007 99 350 00 ----- av bringebær — 12 % 0 % 

2007 99 390 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

  --- med innhold av over 13 vektprosent, men høyst 30 

vektprosent sukker 
      

2007 99 510 00 ---- kastanjemos og -puré — 12 % 0 % 

2007 99 550 00  ---- eplemos, herunder kompott — 12 % 0 % 

2007 99 570 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  --- ellers:       

2007 99 910 00 ---- eplemos, herunder kompott — 12 % 0 % 

2007 99 930 00 ---- av tropiske frukter og tropiske nøtter — 12 % 0 % 

2007 99 980 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

2008 Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte 

eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller 

annet søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller 

innbefattet annet sted 

      

  - nøtter, jordnøtter samt andre kjerner og frø, også 

innbyrdes blandede 
      

2008 11 -- jordnøtter       

2008 11 100 00 --- peanøttsmør — 0 % 0 % 

  --- andre, i pakninger med nettovekt       

  ---- over 1 kg       

2008 11 920 00 ----- ristede — 0 % 0 % 
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2008 11 940 00 ----- ellers — 0 % 0 % 

  ---- høyst 1 kg       

2008 11 960 00 ----- ristede — 0 % 0 % 

2008 11 980 00 ----- ellers — 0 % 0 % 

2008 19 -- andre, herunder blandinger       

  --- i pakninger med nettovekt over 1 kg       

2008 19 110 00 
---- tropiske nøtter; blandinger som inneholder minst 50 

vektprosent tropiske nøtter og tropiske frukter 
— 12 % 0 % 

  ---- ellers       

2008 19 130 00 ----- ristede mandler og pistasienøtter — 12 % 0 % 

2008 19 190 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

  --- i pakninger med nettovekt høyst 1 kg       

  
---- tropiske nøtter; blandinger som inneholder minst 50 

vektprosent tropiske nøtter og tropiske frukter 
      

2008 19 510 00 ----- ristede tropiske nøtter — 12 % 0 % 

2008 19 590 00  ----- ellers — 12 % 0 % 

   ---- ellers:       

  ----- ristede nøtter       

2008 19 930 00 ------ mandler og pistasienøtter — 12 % 0 % 

2008 19 950 00 ------ ellers — 12 % 0 % 

2008 19 990 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

2008 20 - ananas       

  -- med innhold av tilsatt alkohol       

  --- i pakninger med nettovekt over 1 kg       

2008 20 110 00 ---- med innhold av over 17 vektprosent sukker — 12 % 0 % 

2008 20 190 00 ---- andre — 12 % 0 % 

  --- i pakninger med nettovekt høyst 1 kg       

2008 20 310 00 ---- med innhold av over 19 vektprosent sukker — 12 % 0 % 

2008 20 390 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  -- uten innhold av tilsatt alkohol       

  
--- som inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt over 1 kg 
      

2008 20 510 00 ---- med innhold av over 17 vektprosent sukker — 12 % 0 % 

2008 20 590 00 ---- andre — 12 % 0 % 

  
--- som inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt høyst 1 kg 
      

2008 20 710 00 ---- med innhold av over 19 vektprosent sukker — 12 % 0 % 

2008 20 790 00 ---- andre — 12 % 0 % 

  
--- som ikke inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt: 
      

2008 20 910 00 ---- minst 4,5 kg — 12 % 0 % 

2008 20 990 00 ---- mindre enn 4,5 kg — 12 % 0 % 

2008 30 - sitrusfrukter:       

  -- med innhold av tilsatt alkohol:       
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  --- med innhold av over 9 vektprosent sukker       

2008 30 110 00 
---- med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse — 12 % 0 % 

2008 30 190 00 ---- andre — 12 % 0 % 

  --- andre       

2008 30 310 00 ---- med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse — 12 % 0 % 

2008 30 390 00 ---- andre — 12 % 0 % 

  -- uten innhold av tilsatt alkohol       

  
--- som inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt over 1 kg 
      

2008 30 510 00 ---- grapefruktsegmenter, herunder pompelmus (pomelos) — 12 % 0 % 

2008 30 550 00 
---- mandariner, herunder tangeriner og satsumaer; 

klementiner, wilkings og andre liknende sitrushybrider  
— 12 % 0 % 

2008 30 590 00 ---- andre — 12 % 0 % 

  
--- som inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt høyst 1 kg 
      

2008 30 710 00 ---- grapefruktsegmenter, herunder pompelmus (pomelos) — 12 % 0 % 

2008 30 750 00 
---- mandariner, herunder tangeriner og satsumaer; 

klementiner, wilkings og andre liknende sitrushybrider 
— 12 % 0 % 

2008 30 790 00 ---- andre — 12 % 0 % 

  
 --- som ikke inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt: 
      

2008 30 910 00 ---- minst 4,5 kg — 12 % 0 % 

2008 30 990 00 ---- mindre enn 4,5 kg — 12 % 0 % 

2008 40 - pærer       

  -- med innhold av tilsatt alkohol       

  --- i pakninger med nettovekt over 1 kg       

  ---- med innhold av over 13 vektprosent sukker       

2008 40 110 00 ----- med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse — 12 % 0 % 

2008 40 190 00 ----- andre — 12 % 0 % 

  ---- andre       

2008 40 210 00 ----- med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse — 12 % 0 % 

2008 40 290 00 ----- andre — 12 % 0 % 

  --- i pakninger med nettovekt høyst 1 kg       

2008 40 310 00 ---- med innhold av over 15 vektprosent sukker — 12 % 0 % 

2008 40 390 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  -- uten innhold av tilsatt alkohol       

  
--- som inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt over 1 kg 
      

2008 40 510 00 ---- med innhold av over 13 vektprosent sukker — 12 % 0 % 

2008 40 590 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  
--- som inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt høyst 1 kg 
      

2008 40 710 00 ---- med innhold av over 15 vektprosent sukker — 12 % 0 % 
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2008 40 790 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  
 --- som ikke inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt: 
      

2008 40 910 00 ---- minst 4,5 kg — 12 % 0 % 

2008 40 990 00 ---- mindre enn 4,5 kg — 12 % 0 % 

2008 50 - aprikoser       

  -- med innhold av tilsatt alkohol       

  --- i pakninger med nettovekt over 1 kg       

  ---- med innhold av over 13 vektprosent sukker       

2008 50 110 00 ----- med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse — 12 % 0 % 

2008 50 190 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

  ---- ellers       

2008 50 310 00 ----- med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse — 12 % 0 % 

2008 50 390 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

  --- i pakninger med nettovekt høyst 1 kg       

2008 50 510 00 ---- med innhold av over 15 vektprosent sukker — 12 % 0 % 

2008 50 590 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  -- uten innhold av tilsatt alkohol       

  --- som inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt over 1 kg 
      

2008 50 610 00 ---- med innhold av over 13 vektprosent sukker — 12 % 0 % 

2008 50 690 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  
--- som inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt høyst 1 kg 
      

2008 50 710 00 ---- med innhold av over 15 vektprosent sukker — 12 % 0 % 

2008 50 790 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  
--- som ikke inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt 
    0 % 

2008 50 920 00 ---- minst 5 kg — 12 % 0 % 

2008 50 940 00  ---- minst 4,5 kg, men mindre enn 5 kg — 12 % 0 % 

2008 50 990 00 ---- mindre enn 4,5 kg — 12 % 0 % 

2008 60 - kirsebær og moreller       

  -- med innhold av tilsatt alkohol       

  --- med innhold av over 9 vektprosent sukker       

2008 60 110 00 
---- med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse — 12 % 0 % 

2008 60 190 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  --- ellers       

2008 60 310 00 ---- med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse — 12 % 0 % 

2008 60 390 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  -- uten innhold av tilsatt alkohol       

  --- som inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt 
      

2008 60 500 00 ---- over 1 kg — 12 % 0 % 

2008 60 600 00 ---- høyst 1 kg — 12 % 0 % 
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  --- som ikke inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt 
      

2008 60 700 00 ---- minst 4,5 kg — 12 % 0 % 

2008 60 900 00 ---- mindre enn 4,5 kg — 12 % 0 % 

2008 70 - ferskener, herunder nektariner       

  -- med innhold av tilsatt alkohol       

  --- i pakninger med nettovekt over 1 kg       

  ---- med innhold av over 13 vektprosent sukker       

2008 70 110 00 ----- med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse — 12 % 0 % 

2008 70 190 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

  ---- andre       

2008 70 310 00 ----- med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse — 12 % 0 % 

2008 70 390 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

  --- i pakninger med nettovekt høyst 1 kg       

2008 70 510 00 ---- med innhold av over 15 vektprosent sukker — 12 % 0 % 

2008 70 590 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  -- uten innhold av tilsatt alkohol       

  --- som inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt over 1 kg 
      

2008 70 610 00 ---- med innhold av over 13 vektprosent sukker — 12 % 0 % 

2008 70 690 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  
--- som inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt høyst 1 kg 
      

2008 70 710 00 ---- med innhold av over 15 vektprosent sukker — 12 % 0 % 

2008 70 790 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  --- som ikke inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt 
      

2008 70 920 00 ---- minst 5 kg — 12 % 0 % 

2008 70 940 00  ---- minst 4,5 kg, men mindre enn 5 kg — 12 % 0 % 

2008 70 990 00 ---- mindre enn 4,5 kg — 12 % 0 % 

2008 80 - jordbær       

  -- med innhold av tilsatt alkohol       

  --- med innhold av over 9 vektprosent sukker       

2008 80 110 00 
---- med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse — 12 % 0 % 

2008 80 190 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  --- andre       

2008 80 310 00 ---- med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse — 12 % 0 % 

2008 80 390 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  -- uten innhold av tilsatt alkohol       

2008 80 500 00 --- som inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt over 1 kg 
— 12 % 0 % 

2008 80 700 00 --- som inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt høyst 1 kg 
— 12 % 0 % 

  --- som ikke inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt 
      

2008 80 910 00 ---- minst 4,5 kg — 12 % 0 % 

2008 80 990 00 ---- mindre enn 4,5 kg — 12 % 0 % 
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  - ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som 

hører under varenummer 20.08.1900 
      

2008 91 000 00 -- palmehjerter — 12 % 0 % 

2008 93 000 00 -- tranebær og tyttebær (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccus, Vaccinium vitis-idaea)  
— 12 % 0 % 

2008 97 -- blandinger:       

  --- med innhold av tilsatt alkohol       

  ---- med innhold av over 9 vektprosent sukker        

2008 97 100 00 ----- med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse — 12 % 0 % 

2008 97 200 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

  ---- annet       

2008 97 300 00 ----- med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse — 12 % 0 % 

2008 97 400 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

  --- uten innhold av tilsatt alkohol       

  ---- som ikke inneholder tilsatt sukker       

2008 97 500 00 --- i pakninger med nettovekt over 1 kg — 12 % 0 % 

2008 97 600 00 ----- ellers — 12 % 0 % 

  --- som ikke inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt 
      

2008 97 700 00 ---- minst 5 kg — 12 % 0 % 

2008 97 800 00  ---- minst 4,5 kg, men mindre enn 5 kg — 12 % 0 % 

2008 97 900 00 ---- mindre enn 4,5 kg — 12 % 0 % 

2008 99 -- ellers       

  --- med innhold av tilsatt alkohol       

  ---- ingefær       

2008 99 110 00 ----- med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse — 12 % 0 % 

2008 99 190 00 ----- andre — 12 % 0 % 

  ---- druer       

2008 99 210 00 ----- med innhold av over 13 vektprosent sukker — 12 % 0 % 

2008 99 230 00 ----- andre — 12 % 0 % 

  ---- ellers       

  ----- med innhold av over 9 vektprosent sukker       

  
------ med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse       

2008 99 250 00  ------- pasjonsfrukter og guavaer — 12 % 0 % 

2008 99 260 00 ------- mangoer, mangostan, papayaer, tamarinder, 

akajouepler, litchier, jackfrukter, sapodillaplommer, 

stjernefrukter og dragefrukter 

— 12 % 0 % 

2008 99 280 00  ------- andre — 12 % 0 % 

   ------ ellers:       

2008 99 320 00 ------- pasjonsfrukter og guavaer — 12 % 0 % 

2008 99 330 00  ------- mangoer, mangostan, papayaer, tamarinder, 

akajouepler, litchier, jackfrukter, sapodillaplommer, 

stjernefrukter og dragefrukter 

— 12 % 0 % 

2008 99 340 00 ------- andre — 12 % 0 % 

  ----- ellers       

  ------ med sann alkoholstyrke høyst 11,85 % i masse       

2008 99 360 00 ------- tropiske frukter — 12 % 0 % 
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2008 99 370 00 ------- andre — 12 % 0 % 

  ------ ellers       

2008 99 380 00 ------- tropiske frukter — 12 % 0 % 

2008 99 400 00 ------- andre — 12 % 0 % 

  --- uten innhold av tilsatt alkohol       

  ---- som inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt over 1 kg 
      

2008 99 410 00 ----- ingefær — 12 % 0 % 

2008 99 430 00 ----- druer — 12 % 0 % 

2008 99 450 00 ----- plommer [arter av slekten Prunus] — 12 % 0 % 

2008 99 460 00 ----- pasjonsfrukter, guavaer og tamarinder — 12 % 0 % 

2008 99 470 00 ----- mangoer, mangostan, papayaer, tamarinder, 

akajouepler, litchier, jackfrukter, sapodillaplommer, 

stjernefrukter og dragefrukter 

— 12 % 0 % 

2008 99 490 00 ----- andre — 12 % 0 % 

  
---- som inneholder tilsatt sukker, i pakninger med 

nettovekt høyst 1 kg 
      

2008 99 510 00 ----- ingefær — 12 % 0 % 

2008 99 530 00 ----- druer — 12 % 0 % 

2008 99 550 00 ----- plommer [arter av slekten Prunus] — 12 % 0 % 

2008 99 610 00  ----- pasjonsfrukter og guavaer — 12 % 0 % 

2008 99 620 00 ----- mangoer, mangostan, papayaer, tamarinder, 

akajouepler, litchier, jackfrukter, sapodillaplommer, 

stjernefrukter og dragefrukter 

— 12 % 0 % 

2008 99 670 00  ----- andre — 12 % 0 % 

  ---- som ikke inneholder tilsatt sukker:       

  
 ----- plommer [arten av slekten Prunus], i pakninger med 

nettovekt: 
      

2008 99 720 00 ---- minst 5 kg — 12 % 0 % 

2008 99 740 00  ---- minst 4,5 kg, men mindre enn 5 kg — 12 % 0 % 

2008 99 790 00 ---- mindre enn 4,5 kg — 12 % 0 % 

2008 99 850 00 ----- mais, unntatt sukkermais (Zea mays var. saccharata) — 12 % 0 % 

2008 99 910 00 ----- jamsrøtter, søtpoteter og liknende spiselige 

plantedeler inneholdende minst 5 vektprosent stivelse  
— 12 % 0 % 

2008 99 990 00  ----- ellers — 12 % 0 % 

2009 
Frukt- og grønnsaksafter (herunder druemost), ugjærede,  

ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff: 
      

  - appelsinsaft       

2009 29 900 00  --- med Brix-verdi over 20, men mindre enn 67: — 0 % 0 % 

  - ublandet saft av andre sitrusfrukter       

2101 Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller 

maté, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, 

essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe, te eller 

maté; brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstat-

ninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav 

      

  - ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, og varer 

fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller 

konsentrater eller på basis av kaffe 

      

2101 11 --  ekstrakter, essenser og konsentrater       



2. - 127 - 

3.  

 

HS-kode Varebeskrivelse Annen enhet 
Anvendt 

MFN-sats 

Prefe- 

ranse-

toll for 

Norge 

2101 11 11 -- varer fremstilt på basis av ekstrakter, essenser eller 

konsentrater eller på basis av kaffe 
      

2101 11 111 00 --- varer fremstilt på basis av ekstrakter, essenser eller 

konsentrater av kaffe 
— 12 % 0 % 

2101 11 119 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

2101 11 190 00 --- ellers — 12 % 0 % 

2101 12 -- varer fremstilt på basis av ekstrakter, essenser eller 

konsentrater eller på basis av kaffe 
      

2101 12 920 00 --- varer fremstilt på basis av ekstrakter, essenser eller 

konsentrater av kaffe  
— 12 % 0 % 

2101 12 980 00 --- ellers — 12 % 0 % 

2101 20 - ekstrakter, essenser eller konsentrater av te eller maté, 

og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser 

eller konsentrater eller på basis av te eller maté 

      

2101 20 200 00 -- ekstrakter, essenser eller konsentrater — 12 % 0 % 

  -- varer       

2101 20 920 00 --- på basis av ekstrakter, essenser eller konsentrater av te 

eller maté 
— 12 % 0 % 

2101 20 980 00 --- ellers — 12 % 0 % 

2101 30 - brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger 

samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav 
      

  -- brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger        

2101 30 110 00 --- brente sikorirøtter — 12 % 0 % 

2101 30 190 00 --- ellers — 12 % 0 % 

  
-- ekstrakter, essenser eller konsentrater av brente 

sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger 
      

2101 30 910 00 --- av brente sikorirøtter — 12 % 0 % 

2101 30 990 00 --- ellers — 12 % 0 % 

2102 Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede 

mikroorganismer (unntatt vaksiner som hører under 

posisjon 30.02); tilberedt bakepulver 

      

2102 10 - aktiv gjær       

2102 10 100 00 -- kulturgjær — 0 % 0 % 

  -- bakegjær       

2102 10 310 00 --- tørket — 0 % 0 % 

2102 10 390 00 --- ellers — 0 % 0 % 

2102 10 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

2102 20 - inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer        

  -- inaktiv gjær       

2102 20 110 00 --- i tabletter eller terninger eller liknende form, eller i 

pakninger med nettovekt høyst 1 kg 
— 0 % 0 % 

2102 20 190 00 --- ellers — 0 % 0 % 

2102 20 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

2102 30 000 00 - tilberedt bakepulver — 0 % 0 % 

2103 Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte 

smaksstoffer; sennepsmel og tilberedt sennep 
      

2103 10 000 00 - soyasaus — 12 % 0 % 

2103 20 000 00 - tomatketchup og annen tomatsaus — 12 % 0 % 

2103 30 - sennepsmel og tilberedt sennep       
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2103 30 100 00 -- sennepsmel — 12 % 0 % 

2103 30 900 00 -- tilberedt sennep — 12 % 0 % 

2103 90 - andre       

2103 90 100 00 --  flytende "mango chutney" — 12 % 0 % 

2103 90 300 00 -- aromatiske bittere med alkoholstyrke 44,2 til 49,2 

volumprosent og med innhold av 1,5 til 6 vektprosent 

ensian, krydderier og ulike ingredienser og fra 4 til 10 % 

sukker, på emballasje med innhold høyst 0,5liter 

l 100 % alkohol 12 % 0 % 

2103 90 900 00 -- ellers — 12 % 0 % 

2104 Supper og buljonger samt preparater for tillaging av 

supper og buljonger; homogeniserte, sammensatte 

næringsmidler 

      

2104 10 - supper og buljonger og samt preparater for tillaging av 

supper og buljonger 
      

2104 10 100 00 – – tørket — 0 % 0 % 

2104 10 900 00 – – ellers — 0 % 0 % 

2104 20 00  – homogeniserte, sammensatte næringsmidler:       

2104 20 001 00 – – næringsmidler bestemt for småbarn — 0 % 0 % 

2104 20 009 00 – – ellers — 0 % 0 % 

2105 00  Spise-is, også med innhold av kakao       

2105 00 100 00 
- som ikke inneholder melkefett eller inneholder mindre 

enn 3 vektprosent av slikt fett 
— 0 % 0 % 

  - med innhold av melkefett i et omfang av       

2105 00 910 00 -- minst 3 vektprosent, men mindre enn 7 vektprosent — 0 % 0 % 

2105 00 990 00 -- minst 7 vektprosent — 0 % 0 % 

2106 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet 

annet sted 
      

2106 10 - proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser       

2106 10 200 00 -- som ikke inneholder melkefett, sukrose, isoglukose, 

glukose eller stivelse eller inneholder mindre enn 1,5 

vektprosent melkefett, 5 vektprosent sukrose eller 

isoglukose, 5 vektprosent glukose eller stivelse 

— 0 % 0 % 

2106 10 800 00 -- ellers — 0 % 0 % 

2106 90 - ellers       

2106 90 100 00 – – ostefondyer — 12 % 0 % 

2106 90 200 00 -- sammensatte alkoholholdige produkter, unntatt 

produkter basert på velluktende stoffer, av det slag som 

brukes til fremstilling av drikkevarer 

100 % l alk. 12 % 0 % 

  -- sukkersiruper tilsatt smaks- eller fargestoffer       

2106 90 300 00 --- isoglukosesiruper — 12 % 0 % 

  --- andre       

2106 90 510 00 ---- laktosesirup — 12 % 0 % 

2106 90 550 00 ---- glukosesirup og maltodekstrinsirup — 12 % 0 % 

2106 90 590 00 ---- ellers — 12 % 0 % 

  -- andre       

2106 90 920 00 --- som ikke inneholder melkefett, sukrose, isoglukose, 

glukose eller stivelse eller inneholder mindre enn 1,5 

vektprosent melkefett, 5 vektprosent sukrose eller 

isoglukose, 5 vektprosent glukose eller stivelse 

— 12 % 0 % 

2106 90 980  – – – andre       
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2106 90 980 01 - - - - tyggegummi som ikke inneholder sukker (sukrose) 

og/eller inneholder sukkererstatninger 
— 12 % 0 % 

2106 90 980 03 - - - - innbyrdes blandinger av vitaminer og mineraler til 

bruk ved lavt næringsinntak 
— 12 % 0 % 

2106 90 980 09 ---- andre — 12 % 0 % 

2201 Vann, herunder naturlig eller kunstig mineralvann og 

karbonisert vann, ikke tilsatt sukker, andre 

søtningsstoffer eller smaksstoffer; is og snø 

      

2201 10 - mineralvann og karbonisert vann       

  -- naturalig mineralvann       

2201 10 110 00 --- ikke karbonisert l     

2201 10 190 --- ellers       

2201 10 190 01 – – – – Borjomi l 

 

  

2201 10 190 02 – – – – Nabeglavi l 

 

  

2201 10 190 03 – – – – Sairme l 

 
 

2201 10 190 04 – – – – Kokatauri l 

 
 

2201 10 190 05 – – – – Zanavi l 

 
 

2201 10 190 09 ---- ellers l 12 % 0 % 

2201 10 900 00 -- ellers l 12 % 0 % 

2201 90 000 - annet       

  – – naturlig ferskvann:       

2201 90 000 01 – – – Borjomi Springs l   

2201 90 000 02 – – – Bakuriani l   

2201 90 000 03 – – – Gegva l   

2201 90 000 04 – – – Bakhmaro l   

2201 90 000 05 – – – Skuri l   

2201 90 000 09 --- annet l 12 % 0 % 

2201 90 000 99 -- ellers l 12 % 0 % 

2202 Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt 

sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre 

alkoholfrie drikkevarer, unntatt frukt- og grønnsaksafter 

som hører under posisjon 20.09 

      

2202 10 000 00 - vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt 

sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer 
l 12 % 0 % 

2202 90 - andre       

2202 90 100 00 -- som ikke inneholder produkter som hører under 

posisjonene 04.01 til 04.04 eller fett fremstilt av 

produkter som hører under posisjonene 04.01 til 04.04 

l 12 % 0 % 

  -- andre, med innhold av fett fremstilt av produkter som 

hører under posisjonene 04.01 til 04.04: 
      

2202 90 910 00 --- mindre enn 0,2 vektprosent l 12 % 0 % 

2202 90 950 00 --- 0,2 vektprosent eller mer, men mindre enn 2 

vektprosent 
l 12 % 0 % 

2202 90 990 00 --- minst 2 vektprosent l 12 % 0 % 

2203 00  øl fremstilt av malt       

  - på emballasje med innhold høyst 10 liter       

2203 00 010 00 -- på flasker l 12 % 0 % 

2203 00 090 00 -- ellers l 12 % 0 % 

2203 00 100 00 - på emballasje med innhold over 10 liter l 12 % 0 % 
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2205 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske 

planter eller smaksstoffer: 
      

2205 10 - på emballasje med innhold høyst 2 1iter:       

2205 10 100 00 -- med sann alkoholstyrke høyst 18 volumprosent l 0,5/EUR/l 0 % 

2205 10 900 00 -- med sann alkoholstyrke over 18 % volumprosent l 0,5/EUR/l 0 % 

2205 90 - annen       

2205 90 100 00 -- med sann alkoholstyrke høyst 18 volumprosent l 0,2/EUR/l 0 % 

2205 90 900 00 -- med sann alkoholstyrke over 18 % volumprosent l 0,2/EUR/l 0 % 

2207 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 

volumprosent; etylalkohol og brennevin, denaturert, 

uansett styrke  

      

2207 10 000 00 - Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 

volumprosent; likør og annet brennevin. 
l 3 EUR/l  0 % 

2207 20 000 00 - etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke l 3 EUR/l 0 % 

2208 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 

volumprosent; likør og annet brennevin 
       

2208 20 - brennevin fremstilt ved destillasjon av druevin eller 

druemesk 
      

  -- på emballasje med innhold høyst 2 liter       

2208 20 120 00 
--- konjakk l 100 % alk. 

1,5EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 20 140 00 
--- armagnac l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 20 260 00 
--- grappa l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 20 270 --- brandy de Jerez       

2208 20 270 01 
– – – – merkevare "Eniseli" l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 20 270 02 
– – – – merkevare "Gremi" l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 20 270 09 
– – – – ellers l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 20 290 00 
– – – andre l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  -- på emballasje med innhold over 2 liter       

2208 20 400 00 
--- rådestillat l 100 % alkohol 

1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  --- andre       

2208 20 620 00 
---- konjakk l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 20 640 00 
---- armagnac l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 20 860 00 
---- grappa l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 20 870 ---- brandy de Jerez       

2208 20 870 01 
– – – – – merkevare "Eniseli" l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 20 870 02 
– – – – – merkevare "Gremi" l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 20 870 09 
– – – – – ellers l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 20 890 00 
– – – – andre l 100 % alkohol 1.5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 30 - whisky       

  -- bourbon whiskey, på emballasje med innhold høyst       

2208 30 110 00 
--- 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 
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2208 30 190 00 
--- over 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  -- skotsk whisky       

  --- single malt whisky, på emballasje med innhold       

2208 30 320 00 
---- høyst 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 30 380 00 
---- over 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  
--- single grain whisky og blended grain whisky, på 

emballasje med innhold 
      

2208 30 520 00 
---- høyst 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 30 580 00 
---- over 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  --- annen blended whisky, på emballasje med innhold       

2208 30 720 00 
---- høyst 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 30 780 00 
---- over 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  -- andre, på emballasje med innhold       

2208 30 820 00 
--- høyst 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 30 880 00 
--- over 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 40 - rum og taffia:       

  -- på emballasje med innhold høyst 2 liter       

2208 40 110 00 
--- rom med innhold av flyktige stoffer, unntatt etyl- og 

metylalkohol, likt eller over 225 g per hektoliter ren 

alkohol (med 10 % tillatt avvik) 

l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  --- andre       

2208 40 310 00 
---- med verdi høyst EUR 7,9 per 1 liter brennevin l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 40 390 00 
---- ellers l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  -- på emballasje med innhold over 2 liter       

2208 40 510 00 --- rom med innhold av flyktige stoffer, unntatt etyl- og 

metylalkohol, minst 225 g per hektoliter ren alkohol 

(med 10 % tillatt avvik) 

l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  --- andre:       

2208 40 910 00 
---- med verdi over EUR 2 per 1 liter brennevin l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 40 990 00 
---- ellers l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 50 - gin og genever:       

   -- gin, på emballasje med innhold:       

2208 50 110 00 
--- høyst 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 50 190 00 
--- over 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  -- genever, på emballasje med innhold:       

2208 50 910 00 
--- høyst 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 50 990 00 
--- over 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 60 - vodka       
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  -- med alkoholstyrke høyst 45,4 volumprosent på 

emballasje med innhold 
      

2208 60 110 00 
--- høyst 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 60 190 00 
--- over 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  -- med alkoholstyrke over 45,4 volumprosent på 

emballasje med innhold 
      

2208 60 910 00 
--- høyst 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 60 990 00 
--- over 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 70 - likører       

2208 70 100 00 
-- på emballasje med innhold høyst 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 70 900 00 
-- på emballasje med innhold over 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 90 - ellers       

   -- arrak, på emballasje med innhold:       

2208 90 110 00 
--- høyst 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 90 190 00 
--- over 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  
-- plomme-, pære eller kirsebærbrennevin (unntatt 

likører), på emballasje med innhold 
      

2208 90 330 00 
--- høyst 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 90 380 00 
--- over 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  -- annet brennevin og andre alkoholholdige drikker, på 

emballasje med innhold 
      

  --- høyst 2 liter       

2208 90 410 00 
---- ouzo l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  ---- andre       

  ----- brennevin (unntatt likører)       

  ------ fremstilt av frukt       

2208 90 450 00 
------- calvados l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 90 480 00 
------- ellers l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  ------ andre       

2208 90 520 00 
------- Korn (snaps) l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 90 540 00 
------- tequila l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 90 560 00 
------- ellers l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 90 690 ----- andre alkoholholdige drikker       

2208 90 690 01 
---- med alkoholstyrke høyst 7 volumprosent: l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 90 690 09 
------ ellers l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  --- over 2 liter       

  ---- brennevin (unntatt likører):       

2208 90 710 00 
----- fremstilt av frukt l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 
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2208 90 750 00 
----- tequila l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 90 770 00 
----- ellers l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 90 780 00 
---- andre alkoholholdige drikker l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

  
-- udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 

volumprosent, på emballasje med innhold 
      

2208 90 910 00 
--- høyst 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2208 90 990 00 
--- over 2 liter l 100 % alkohol 1,5 EUR/ 

vol.%/hl 
0 % 

2209 00  Eddik samt eddikerstatninger fremstilt av eddiksyre       

  - vineddik, på emballasje med innhold       

2209 00 110 00 -- høyst 2 liter l 0,4 EUR/l 0 % 

2209 00 190 00 -- over 2 liter l 0,4 EUR/l 0 % 

  - andre, på emballasje med innhold       

2209 00 910 00 -- høyst 2 liter l 0,4 EUR/l 0 % 

2209 00 990 00 -- over 2 liter l 0,4 EUR/l 0 % 

2301 Mel og pelleter av kjøtt, flesk, slakteavfall, fisk, 

krepsdyr, bløtdyr eller av andre virvelløse dyr som lever i 

vann, utjenlig til menneskeføde; grakse 

      

2301 10 000 00 - mel og pelleter av kjøtt, flesk eller slakteavfall; grakse — 0 % 0 % 

2301 20 000 00 - mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre 

virvelløse dyr som lever i vann 
— 0 % 0 % 

2302 50 000 00 - av belgfrukter — 0 % 0 % 

2303 Reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende 

reststoffer, betepulp, bagasse og annet avfall fra 

sukkerfremstilling, drank og annet avfall fra bryggerier 

eller brennerier, også i form av pelleter 

      

2303 10 - reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende 

reststoffer 
      

  -- reststoffer fra fremstilling av maisstivelse (unntatt 

konsentrert maisstøpevann), med proteininnhold, 

beregnet av tørrstoffet 

      

2303 10 110 00 --- over 40 vektprosent — 0 % 0 % 

2303 10 190 00 --- høyst 40 vektprosent — 0 % 0 % 

2303 10 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

2303 20 - betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerfremstilling       

2303 20 100 00 -- betepulp — 0 % 0 % 

2303 20 900 00 -- ellers — 0 % 0 % 

2303 30 000 00 - drank og annet avfall fra bryggerier eller brennerier — 0 % 0 % 

2304 00 000 00 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 

form av pelleter, etter utvinning av soyaolje  
— 0 % 0 % 

2305 00 000 00 
Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 

form av pelleter, etter utvinning av jordnøttolje 
— 0 % 0 % 

2306 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 

form av pelleter, etter utvinning av vegetabilske 

fettstoffer eller oljer, unntatt de som hører under posisjon 

23.04 eller 23.05 

      

2306 10 000 00 - av bomullsfrø — 0 % 0 % 

2306 20 000 00 - av linfrø — 0 % 0 % 
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2306 30 000 00 - av solsikkefrø — 0 % 0 % 

  - av raps- og rybsfrø       

2306 41 000 00 -- av raps- og rybsfrø med lavt innhold av erukasyre — 0 % 0 % 

2306 49 000 00 -- annet — 0 % 0 % 

2306 50 000 00 - av kokosnøtter eller kopra — 0 % 0 % 

2306 60 000 00 - av palmenøtter eller palmekjerner — 0 % 0 % 

2306 90 - andre       

2306 90 050 00 -- av maiskimer — 0 % 0 % 

  -- andre       

  --- Oljekaker og andre faste reststoffer etter utvinning av 

olivenolje 
      

2306 90 110 00 ---- med innhold av høyst 3 vektprosent olivenolje — 0 % 0 % 

2306 90 190 00 ---- med innhold av over 3 vektprosent olivenolje — 0 % 0 % 

2306 90 900 00 --- ellers — 0 % 0 % 

2307 00  vinberme; rå vinstein       

  - vinberme       

2307 00 110 00 
-- med total alkoholstyrke høyst 7,9 prosent i masse og et 

innhold av minst 25 vektprosent tørrstoff 
— 0 % 0 % 

2307 00 190 00 -- ellers — 0 % 0 % 

2307 00 900 00 - rå vinstein — 0 % 0 % 

2308 00 Vegetabilske materialer og vegetabilsk avfall, 

vegetabilske reststoffer og biprodukter, også i form av 

pelleter, av det slag som brukes til dyrefôr, ikke nevnt 

eller innbefattet annet sted 

      

  - pressrester av druer       

2308 00 110 00 -- med total alkoholstyrke høyst 4,3 % i masse og et 

innhold av minst 40 vektprosent tørrstoff  
— 0 % 0 % 

2308 00 190 00 -- ellers — 0 % 0 % 

2308 00 400 00 
- eikenøtter og hestekastanjer; pressrester av annen frukt 

enn druer  
— 0 % 0 % 

2308 00 900 00 - ellers — 0 % 0 % 

2309  Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr       

2309 10 - hunde- eller kattemat, i pakninger for detaljsalg       

  -- med innhold av stivelse, glukose, glukosesirup, 

maltodekstrin eller maltodekstrinsirup som hører under 

posisjonene17.02.3050, 17.02.3090, 17.02.4090, 

17.02.9050 og 21.06.9055 eller melkeprodukter 

      

  --- med innhold av stivelse, glukose, glukosesirup, 

maltodekstrin eller maltodekstrinsirup 
      

  ---- uten innhold av stivelse eller med innhold av høyst 

10 vektprosent stivelse 
      

2309 10 110 00 ----- uten innhold av melkeprodukter eller med innhold 

av mindre enn 10 vektprosent produkter som nevnt 
— 0 % 0 % 

2309 10 130 00 
----- med innhold av minst 10 vektprosent, men mindre 

enn 50 vektprosent melkeprodukter 
— 0 % 0 % 

2309 10 150 00 ----- med innhold av minst 50 vektprosent, men mindre 

enn 75 vektprosent melkeprodukter 
— 0 % 0 % 

2309 10 190 00 ----- med innhold av minst 75 vektprosent 

melkeprodukter 
— 0 % 0 % 
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  ---- med innhold av over 10 vektprosent, men høyst 30 

vektprosent stivelse 
      

2309 10 310 00 ----- uten innhold av melkeprodukter eller med innhold 

av mindre enn 10 vektprosent produkter som nevnt  
— 0 % 0 % 

2309 10 330 00 ----- med innhold av minst 10 vektprosent, men mindre 

enn 50 vektprosent melkeprodukter 
— 0 % 0 % 

2309 10 390 00 ----- med innhold av minst 50 vektprosent 

melkeprodukter 
— 0 % 0 % 

  ---- med innhold av over 30 vektprosent stivelse       

2309 10 510 00 ----- uten innhold av melkeprodukter eller med innhold 

av mindre enn 10 vektprosent produkter som nevnt 
— 0 % 0 % 

2309 10 530 00 ----- med innhold av minst 10 vektprosent, men mindre 

enn 50 vektprosent melkeprodukter 
— 0 % 0 % 

2309 10 590 00 ----- med innhold av minst 50 vektprosent 

melkeprodukter 
— 0 % 0 % 

2309 10 700 00 --- uten innhold av stivelse, glukose, glukosesirup, 

maltodekstrin eller maltodekstrinsirup, men med innhold 

av melkeprodukter 

— 0 % 0 % 

2309 10 900 00 -- annen — 0 % 0 % 

2309 90 - ellers       

2309 90 200 00 -- produkter som nevnt i tilleggsnote 5 til dette kapittel  — 0 % 0 % 

  -- andre, herunder premikser       

  --- med innhold av stivelse, glukose, glukosesirup, 

maltodekstrin eller maltodekstrinsirup som hører under 

posisjonene17.02.3050, 17.02.3090, 17.02.4090, 

17.02.9050 og 21.06.9055 eller melkeprodukter  

      

  ---- med innhold av stivelse, glukose, glukosesirup, 

maltodekstrin eller maltodekstrinsirup 
      

  ----- uten innhold av stivelse eller med innhold av høyst 

10 vektprosent stivelse 
      

2309 90 310 00 ------ uten innhold av melkeprodukter eller med innhold 

av mindre enn 10 vektprosent melkeprodukter  
— 0 % 0 % 

2309 90 330 00 
------ med innhold av minst 10 vektprosent, men mindre 

enn 50 vektprosent melkeprodukter 
— 0 % 0 % 

2309 90 350 00 
------ med innhold av minst 50 vektprosent, men mindre 

enn 75 vektprosent melkeprodukter 
— 0 % 0 % 

2309 90 390 00 ------ med innhold av minst 75 vektprosent 

melkeprodukter 
— 0 % 0 % 

  
----- med innhold av over 10 vektprosent, men ikke over 

30 vektprosent stivelse  
      

2309 90 410 00 ----- uten innhold av melkeprodukter eller med innhold 

av mindre enn 10 vektprosent produkter som nevnt  
— 0 % 0 % 

2309 90 430 00 ------ med innhold av minst 10 vektprosent, men mindre 

enn 50 vektprosent melkeprodukter  
— 0 % 0 % 

2309 90 490 00 ------ med innhold av minst 50 vektprosent 

melkeprodukter 
— 0 % 0 % 

  ----- med innhold av over 30 vektprosent stivelse       

2309 90 510 00 ------ uten innhold av melkeprodukter eller med innhold 

av mindre enn 10 vektprosent produkter som nevnt 
— 0 % 0 % 

2309 90 530 00 ------ med innhold av minst 10 vektprosent, men mindre 

enn 50 vektprosent melkeprodukter 
— 0 % 0 % 

2309 90 590 00 ------ med innhold av minst 50 vektprosent 

melkeprodukter 
— 0 % 0 % 
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2309 90 700 00 ---- uten innhold av stivelse, glukose, glukosesirup, 

maltodekstrin eller maltodekstrinsirup, men med innhold 

av melkeprodukter 

— 0 % 0 % 

  --- ellers       

2309 90 910 00 ---- betepulp med tilsatt melasse — 0 % 0 % 

2309 90 930 00 ---- utgangsblandinger — 0 % 0 % 

  ---- ellers:       

2309 90 950 00 ----- i organisk eller uorganisk form, med innhold av over 

49 vektprosent kolinklorid 
— 0 % 0 % 

2309 90 990 00 ----- andre — 0 % 0 % 

 

________________ 
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VEDLEGG VIII 
 

 

NEVNT I ARTIKKEL 5.18 

 

BINDINGSLISTER OVER SPESIFIKKE FORPLIKTELSER 

 

 

 
TILLEGG 1: Georgia 

 

TILLEGG 2: Island 

 

TILLEGG 3: Liechtenstein 

 

TILLEGG 4: Norge 

 

TILLEGG 5: Sveits 



 

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG VIII 

 

GEORGIA4 – BINDINGSLISTE OVER SPESIFIKKE FORPLIKTELSER5 NEVNT I ARTIKKEL 5.18 

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

I. HORISONTALE FORPLIKTELSER 

                                                 
4 Denne tabellen er basert på WTOs liste med hensyn til sektorklassifisering av tjenesteytelser (WTO Services Sectoral Classification List) (MTN.GNS/W/120) av 10. juli 1991. 

5 Avtalen er inngått med forbehold for ikke-diskriminerende krav, som krav som berører juridisk form eller plikten til å skaffe lisenser eller tillatelser, og som får anvendelse på alle 

tjenesteytere som driver virksomhet i Georgia, uten hensyn til nasjonalitet, bosted eller tilsvarende kriterier. Kravene er ikke oppført i dette vedlegg.   
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Forpliktelsene omfatter alle sektorer 1) Ingen 

2) Ingen 

3) Privatisering 

En organisasjon der det offentliges eierandel 

utgjør mer enn 25 %, har ikke rett til å delta 

som kjøper i en privatiseringsprosess.   

1) Ubundet for subsidier. 

2) Ubundet for subsidier. 

3) Minst én leder for et selskap med 

begrenset ansvar må være bosatt i 

Georgia. Etablering av en filial 

krever at det finnes en representant 

(fysisk person) som er bosatt i 

Georgia og har fullmakt fra sel-

skapet til å representere det i en-

hver sammenheng. Rett til subsi-

dier/tilskudd kan være begrenset til 

å omfatte personer som er etablert 

i en bestemt geografisk del av 

Georgia. 

Erverv av fast eiendom 

Ubundet med unntak av følgende: 

i. erverv av andre arealer enn 

landbruksarealer, 

ii. erverv av bygninger som er 

nødvendige for å drive tje-

nesteytende virksomhet, 

iii. leie av landbruksarealer i 

inntil 49 år og andre arealer 

i inntil 99 år, 

iv. erverv av landbruksarealer 

gjennom et samarbeids-

foretak (joint venture). 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Forpliktelsene omfatter alle sektorer 
 

4) Innreise og midlertidig opphold  

 Ubundet, med unntak for tiltak som berører 

innreise og midlertidig opphold for et annet 

medlems borgere som inngår i kategoriene 

nevnt under: 

 

Personer som forestår salg av tjenester – personer 

som ikke er bosatt i Georgia og ikke mottar 

vederlag fra en kilde i Georgia, og som deltar i 

virksomhet knyttet til det å representere en 

tjenesteyter med formål å fremforhandle salg av 

denne leverandørens tjenester: 
a) når salgsfremming som nevnt ikke gjøres direkte 

mot allmennheten, og b) salgspersonen ikke deltar 

i selve tjenesteytingen. Innreise/opphold for 

personer nevnt i dette avsnitt er begrenset til et 

tidsrom på 90 dager. Forlengelse er tillatt bare én 

gang i året etter to måneder regnet fra utløpet av 

nevnte tidsrom. 

 

Personer som har ansvar for å opprette 

kommersiell tilstedeværelse – Personer som er 

ansatt i et foretak som ikke er til stede i Georgia, 

som har vært ansatt i dette foretaket utenfor 

Georgia i et tidsrom på minst ett år umiddelbart før 

det søkes om innreise, og som kommer til Georgia 

med formål å etablere kommersiell tilstedeværelse 

for det aktuelle foretaket i Georgia. Personer som 

har ansvar for å opprette kommersiell 

tilstedeværelse, kan ikke selv delta i direkte salg til 

allmennheten eller i selve tjenesteytingen. For 

disse personene er innreise/ opphold begrenset til 

et tidsrom på ett år.  

 

4) Ubundet, unntatt for tiltak som 

vedrører de kategorier fysiske 

personer som er nevnt i kolonnen 

for markedsadgang. 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Forpliktelsene omfatter alle sektorer Tjenesteleverandører i kontraktsforhold – Personer 

som er ansatt i et foretak utenfor Georgia som ikke 

har kommersiell tilstedeværelse i Georgia (unntatt 

foretak som yter tjenester som definert i CPC 872), 

og som har inngått en kontrakt om yting av 

tjenester med et foretak som driver omfattende 

virksomhet i Georgia; personer som nevnt må ha 

vært ansatt i foretaket utenfor Georgia i et tidsrom 

på minst ett år umiddelbart før det søkes om 

innreise. For hver kontrakt vil det bli innvilget 

midlertidig innreise/opphold for et begrenset antall 

tjenesteytere for ett enkelt tidsrom på tre måneder, 

idet antallet tjenesteytere avhenger av omfanget av 

oppgavene som skal utføres i henhold til 

kontrakten. Uavhengige tjenesteytere som ikke er 

ansatt i et slikt foretak utenfor Georgia, anses som 

personer som søker å komme inn på 

arbeidsmarkedet i Georgia.  

 

Ansatte utstasjonert innenfor foretaket – mellom-

ledere, toppledere og spesialister, som definert 

under, som er ansatt i foretak som yter tjenester i 

Georgia gjennom en filial, et datterselskap eller et 

tilknyttet selskap opprettet i Georgia, og som har 

vært ansatt i nevnte foretak utenfor Georgia for et 

tidsrom på minst ett år umiddelbart før datoen for 

søknaden om innreise, og som faller inn under en 

av følgende definisjoner: 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 a) mellomledere – personer i en 

organisasjon som primært leder organisasjonen 

eller en avdeling eller underavdeling av 

organisasjonen, fører tilsyn og kontroll med 

arbeidet som utføres av andre ansatte med ledelses- 

eller tilsynsoppgaver eller faglige oppgaver, har 

fullmakt til på egen hånd å ansette og si opp 

arbeidstakere eller anbefale ansettelse, oppsigelse 

eller andre personaltiltak (som å forfremme eller å 

innvilge permisjon), og har diskresjonær 

myndighet til å lede den daglige virksomheten. 

Omfatter ikke førstelinjeledere med mindre de an-

satte under deres tilsyn er fagpersonell (profesjons-

utøvere), og omfatter heller ikke ansatte som 

primært utfører oppgaver som er nødvendige av 

hensyn til tjenesteytelsen.  

 

b) toppledere – personer i organisasjonen 

som primært har ansvaret for ledelsen av foretaket, 

fastsetter mål og retningslinjer for organisasjonen, 

har stor handlefrihet med hensyn til å fatte 

beslutninger, og er gjenstand for bare generelt 

tilsyn av, eller mottar bare generelle instrukser fra, 

ledere på høyere nivå, foretakets styre eller 

aksjeeiere. Toppledere er ikke direkte involvert i 

utførelsen av oppgaver i tilknytning til 

organisasjonens faktiske tjenesteytelse eller 

tjenesteytelser.  

 

  

 c) spesialister – personer i en organisasjon 

som innehar kunnskaper som er helt utenom det 

vanlige og er i besittelse av kunnskaper på særlig 

høyt nivå om organisasjonens tjenester, viten-

skapelige utstyr, metoder eller ledelse. 

 

Innreise/opphold for personer nevnt i dette avsnitt 

er begrenset til et tidsrom på tre år, som kan 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

forlenges med ytterligere to år til et tidsrom som 

samlet ikke kan overstige fem år. 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 Andre – installatører og vedlikeholdere (IM) – 

Kvalifiserte spesialister ansatt i et foretak utenfor 

Georgia som ikke har kommersielt nærvær i 

Georgia, og som yter installasjons- eller 

vedlikeholdstjenester for maskiner eller industrielt 

utstyr. Tjenesteytelsen må skje på grunnlag av fast 

godtgjørelse eller kontrakt (installasjons- eller 

vedlikeholdskontrakt) mellom den som har 

konstruert maskinen(e) eller utstyret, og eieren av 

maskinen(e) eller utstyret, som begge skal være 

foretak (med unntak av tjenesteyting i forbindelse 

med foretak nevnt i CPC 872). For hver kontrakt 

vil midlertidig innreise/opphold for ovennevnte 

kategori bli innvilget for ett enkelt tidsrom på tre 

måneder. 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

II. SEKTORSPESIFIKKE FORPLIKTELSER 

1. FORRETNINGSTJENESTER 

 

   

A. Yrkestjenester 

 

a) Juridiske tjenester 

(herunder rådgivning og konsu-

lenttjenester  mht. innenlandsk 

lovgivning og om folkeretten) 

(CPC 861) 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

b) Regnskaps-, revisjons- og 

bokføringstjenester 

(CPC 862) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

c) Skatterådgivningstjenester 

(CPC 863) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

d) Arkitekttjenester  

(CPC 8671) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

e) Ingeniørtjenester 

(CPC 8672) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 

 

 

f) Integrerte ingeniørtjenester 

(CPC 8673) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

g) Byplanleggings- og landskaps-

arkitekttjenester 

(CPC 8674*) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

h) Medisinske- og tannmedisinske 

tjenester 

(unntatt transplantasjoner og 

obduksjon) 

(CPC 9312) 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

i) Veterinærtjenester 

(CPC 932) 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

B. Datatjenester og tilknyttede 

 tjenester 

 

a) Konsulenttjenester i tilknytning til 

installasjon av maskinvare (CPC 

841) 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

b) Tjenester i tilknytning til installasjon 

av programvare 

(CPC 842) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

c) Tjenester i tilknytning til 

databehandling 

(CPC 843) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

d) Databasetjenester 

  (CPC 844) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

 Vedlikehold og reparasjon av 

kontormaskiner og kontorutstyr, 

inkludert datamaskiner 

(CPC 845) 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

e) Tjenester i tilknytning til 

dataforberedelse 

(CPC 849 unntatt.8499) 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

C. Forsknings- og utviklingstjeneter 

 

a) FoU-tjenester innen naturvitenskap 

(CPC 851) 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

b) FoU-tjenester innen 

samfunnsvitenskapelige og 

humanistiske fag 

(CPC 852) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

c) Tverrfaglige FoU-tjenester 

(CPC 853) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

D. Tjenester i tilkytning til fast eiendom 

 

a) Mht. egen eller leid eiendom 

(CPC 821) 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

b) På honorar- eller kontraktsbasis 

(CPC 822) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

E. Leie- og leasingtjenester uten 

operatør 

 

a) I tilknytning til skip 

(CPC 83103) 

 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

b) I tilknytning til luftfartøyer 

(CPC 83104) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

c) I tilknytning til annet 

transportmateriell 

(CPC 83101 + 83102 + 83105) 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

d) I tilknytning til andre maskiner og 

annet materiell 

(CPC 83106 – 83109) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

e) Leasing- eller leietjenester for varer 

til personlig bruk og 

husholdningsvarer 

(CPC 832, unntatt CPC 83202) 

1) Ubundet 

2) Ubundet 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 

2) Ubundet 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

Leasing- eller leietjenester for 

videobånd eller optiske disker 

1) Ingen 

2) Ingen 

1) Ingen 

2) Ingen 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(CPC 83202) 

 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

F. Andre forretningstjenester 

 

a) Reklametjenester 

(CPC 871) 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

b) Markedundersøkelser og 

opinionsmålinger 

 (CPC 864) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

c) Ledelse- og administrative stjenester  

(CPC 865) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

d) Tjenester i tilknytning til 

administrativ rådgivning  

(CPC 866) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

e) Tjenester i tilknytning til teknisk 

prøvting og analyse 

(CPC 8676) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

f) Tjenester i tilknytning til jordbruk, 

jakt og skogbruk  

(CPC 88110) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

g) Tjenester i tilknytning til fiske 

(CPC 882**) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

Tjenester i tilknytning til bergverk 

(CPC 883**) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

h) Tjenester i tilknytning til 

industriproduksjon 

(CPC 8841+8842+8843 +8844 

8846+8847+8848 +8849+885+886) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

Tjenester i tilknytning til 

energidistribusjon  

(CPC 887**) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

i) Rekruttering og formidling av 

personell 

(CPC 87205+87206) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

m) Vitenskapelige og tekniske 

rådgivningstjenester 

(CPC 8675) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

o) Renhold av bygninger 

(CPC 874) 

1) Ubundet  

2) Ubundet 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet  

2) Ubundet 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser.  

 

p) Fotograferingsvirksomhet 

(CPC 875 med unntak av luftfoto) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

q) Pakking og emballering 

(CPC 876) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

r) Trykking og publisering  

(CPC 88442) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

s) Konferanse- og messetjenester 

(del av CPC 8790) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 



2. - 153 - 

3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

t) Andre 

 

Reparasjonstjenester for varer til 

personlig bruk og husholdningsvarer 

(CPC 633) 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

Reparasjonstjenester i tilknytning til 

metallprodukter, maskiner og 

materiell 

(CPC 886) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

Andre forretningstjenester 

(CPC 879 unntatt 87909) 

1) Ubundet  

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ubundet  

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

2. KOMMUNIKASJONS-

TJENESTER 

 

   

B. Kurertjenester 

 (CPC 7512) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

C. Telekommunikasjonstjenester 

 

Forpliktelsene Georgia har påtatt seg, er 

basert på prinsippene fastsatt i følgende 

dokumenter: "Notes for Scheduling 

Basic Telecom Services Commitments" 

(S/GBT/W/2/Rev.1) and "Market 

Access Limitations on Spectrum 

Availability" (S/GBT/W/3) 

 

   

a) Taletelefonitjenester (CPC7521) 

 

b) Pakkesvitsjet dataoverføring  

 (CPC 7523*) 

 

c) Linjesvitsjet dataoverføring 

 (CPC 7523*) 

 

d) Telekstjenester  

 (CPC 7523*) 

 

e) Telegraftjenester 

 (CPC 7522) 

 

f) Telefakstjenester 

 (CPC 7521*+7529*) 

 

g) Private leide samband  

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 (CPC 7522*+7523*) 

 

h) Elektronisk post (CPC 7523*) 

 

i) Talemeldinger (CPC 7523*) 

 

j) Direktekoplet informasjons-

gjenfinning og gjenfinning i 

databaser 

 (CPC 7523*) 

 

k) Elektronisk datautveksling (EDI) 

(CPC 7523*) 

 

l) Utvidede/verdiøkte telefaks-

tjenester, inkludert mellomlagring 

(store and forward), store and 

retrieve) 

 (CPC 7523*) 

 

m) Kode- og protokollkonvertering 

 

n) Direktekoplet informasjons- og/eller 

databehandling (inkludert 

transaksjonsbehandling) (CPC 843*) 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

o) Andre mobiltjenester 

 

 Analog/digital mobiltelefoni 

(CPC 75213*) 

 

 PCS (personlige kommunika-

sjonstjenester CPC 75213*) 

 

 Personsøking (CPC 75291*) 

 

 Mobildata   

 (CPC 7523*) 

 

   

D. Audiovisuelle tjenester 

 

a)  Produksjons- og distribusjons-

tjenester for film og video  

 (CPC 9611) 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

b)  Filmfremvisningstjenester 

 (CPC 9612) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

c) Radio- og fjernsynstjenester, unntatt 

overføringstjenester  

 (CPC 9613 exc.96133) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

e) Lydopptak 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

3. BYGG OG ANDRE RELATERTE 

INGENIØRTJENESTER 

 

   

A. Generell konstruksjon 

 (CPC 512) 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Minst 50 % av hele personalet må 

være georgiske statsborgere 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

B. Generelt ingeniørarbeid  

 (CPC 513) 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester  

2) Ingen 

3) Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Minst 50 % av hele personalet må 

være georgiske statsborgere 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

D. Byggferdigstillelse 

 (CPC 517) 

 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Minst 50 % av hele personalet må 

være georgiske statsborgere 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

E. Andre  

 (CPC 511, 515, 518) 

 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Minst 50 % av hele personalet må 

være georgiske statsborgere 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

4. DISTRIBUSJONS-TJENESTER 

 

   

A. Kommisjonsforretninger (CPC 

621) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

B. Grossistforretninger 

 (CPC 622) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

C. Detaljvarehandel 

 (CPC 631+ 632 + 611 + 612) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

D. Franchising 

 (CPC 8929) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

5. UTDANNINGSTJENESTER 

 

   

A. Tjenester innenfor grunnskolens 

barne- og ungdomstrinn 

 (CPC 921) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

B. Tjenester innenfor videregående 

opplæring 

 Bare privatfinansiert  

 (CPC 922*) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

C. Tjenester innenfor høyere 

utdanning 

 Bare privatfinansiert 

 (CPC 923*) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

D. Voksenopplæring 

 (CPC 924) 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

E. Andre utdanningstjenester 

 (CPC 929) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

6. MILJØTJENESTER 

 

   

A. Avløpstjenester 

 (CPC 9401) 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

B. Avfallshåndtering 

 (CPC 9402) 

 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

C. Renhold og liknende tjenester 

 (CPC 9403) 

 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

D. Tjenester for å redusere avgasser 

og andre utslipp 

 (CPC 9404) 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

E. Støyreduksjonstjenester 

 (CPC 9405) 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

F. Andre natur- og 

landskapsverntjenester  

(CPC 9406) 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet, unntatt for konsulent- og 

rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

G. Andre miljøtjenester 

(CPC 9409) 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

7. FINANSIELLE TJENESTER 

 

 Ytelsesmåte 3 (Kommersiell tilstede-

værelse) ‒ Forpliktelsene med hensyn til 

finansielle tjenester er inngått med 

forbehold for rettslige eller tekniske krav 

eller prosedyrer som berører etablering 

og/eller drift av filialer og/eller repre-

sentasjonskontorer tilhørende tjeneste-

ytere fra EFTA-stater som ikke er 

registrert i Georgia, herunder av forsik-

tighetshensyn. 

 

 

A. Forsikringsvirksomhet og 

forsikringsrelaterte tjenester 

 

   

a) Livs-, ulykkes- og helse-

forsikringstjenester (unntatt 

yrkesskadeforsikring) 

 (CPC 81211+81291+

 81212) 

 

1) Tillatt for tjenesteleytere som har etablert 

kommersiell tilstedeværelse i Georgia, og 

som har tillatelse til å tilby direkte forsikring 

til personer bosatt i Georgia.  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet  

 

 

 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

b) Skadeforsikringstjenester (ikke-

livsforsikringsprodukter) 

 (CPC 8129 unntatt. 81291 og 

unntatt 81293) 

 

1) Tillatt for tjenesteytere som har etablert 

kommersiell tilstedeværelse i Georgia og 

har tillatelse til å tilby direkte forsikring til 

personer bosatt i Georgia.   

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet  

 

 

 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

- Sjø-, luft- og andre transport-

forsikringstjenester 

 (CPC 81293) 

 

1) Ubundet, unntatt for direkte forsikring med 

hensyn til internasjonal transport som om-

fatter import til Georgia der det står «Ingen»  

2) Ingen 

1) Ingen  

 

 

2) Ingen 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

c) Gjenforsikring og retrocesjon 

 (CPC 81299) 

 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

d) Hjelpetjenester innen forsikring, 

som rådgivnings-, aktuar-, 

risikovurderings- og 

skadeoppgjørstjenester  

(CPC 8140) 

 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 Forsikringsformidling, som 

meklervirksomhet og agentur 

 (CPC 8140) 

 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

B. Banktjenester og andre finansielle 

tjenester 

 

   

a) Mottak fra allmennheten av 

innskudd og andre midler som skal 

tilbakebetales 

 (CPC 81115-81119) 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

b) Alle typer utlånsvirksomhet, 

herunder bl.a. forbrukerkreditt, 

pantelån, faktoring og finansiering 

av forretningstransakaksjoner 

(CPC 8113) 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

c) Finansiell leasing  

 (CPC 8112) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

d) Alle betalings- og  penge-

 overføringstjenester  

 (CPC 81339) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

e) Garantier og forpliktelser 

 (CPC 81199) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

f) Handel for egen eller kunders 

regning, enten på børs, i “over-the-

counter”-markedet (uten-om børs) 

eller på annen måte med:  

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

- pengemarkedsinstrumenter 

 (sjekker, veksler,  

 innskuddsbevis m.m.) 

(CPC 81339), 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

- utenlandsk valuta,  

(CPC 81333) 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

- avledede produkter (derivater), 

inkludert, men ikke begrenset til, 

terminkontrakter (futures) og 

opsjoner,  

(CPC 81339) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

- valuta- og renteinstrumenter, 

herunder produkter som bytte-

avtaler (swaps) og framtidige 

renteavtaler (forward rate 

agreements) 

(CPC 81339) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

- omsettelige verdipapirer  

(CPC 81321) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

- andre omsettelige instrumenter og 

finansaktiva, herunder umyntet 

gull/edelmetall, 

(CPC 81339) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

g) deltakelse i utstedelse av alle slags 

verdipapirer, herunder fulltegn-

ingsgarantier og plasseringer som 

agent (enten dette skjer offentlig 

eller privat) samt tjenesteyting i 

forbindelse med utstedelser som 

nevnt 

(CPC 8132) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

h) pengemekling  

(CPC 81339) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

i) formuesforvaltning, som kontant- 

eller porteføljeforvaltning, alle 

former for forvaltning av kollektive 

investeringer, pensjonsfondforvalt-

ning samt forvarings-, deponerings- 

og tillitsmannstjenester,  

(CPC 8119, 81323) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

j) oppgjørs- og avregningstjenester 

for finansielle fordringer, herunder 

verdipapirer, avledede produkter og 

andre omsettelige instrumenter, 

(CPC 81339, 81319) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

k) rådgivnings- og mellommanns-

virksomhet samt andre finansielle 

hjelpetjenester i tilknytning til all 

virksomhet oppført i nr. 5 bokstav 

a) punkt v) til xv) i vedlegget om 

finansielle tjenester, herunder 

kredittopplysning og 

kredittvurdering, undersøkelser og 

rådgivning med hensyn til 

investeringer og porteføljer, 

rådgivning om oppkjøp og om 

restrukturering av foretak og 

foretaksstrategi 

(CPC 8131, 8133) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

l) formidling og overføring av 

finansiell informasjon og 

behandling av finansielle data samt 

tilknyttet programvare, alt ved 

tilbydere av andre finansielle 

tjenester. 

 (CPC 8131, 842, 844) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

8. HELSE- OG SOSIALTJENESTER 

 

   

 Kunnskaper i georgisk (som

 er statens offisielle språk) er 

 et obligatorisk krav for 

 farmasøyter som arbeider  i 

 Georgia. 

 

   

A. Kontraktbasert ledelse og drift av 

sykehus og helsesentre på 

«honorarbasis»  

(CPC 931) 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

B. Andre tjenester knyttet til 

menneskers helse 

 (CPC 9319, unntatt 93191) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

C. Sosialtjenester 

 (CPC 933) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

9. TURISME OG REISE-

TJENESTER 

 

   

A. Hoteller og restauranter  

 (CPC 641-643) 

 

 

 

 

 Serveringstjenester (CPC  6423) 

og andre overnattings- tjenester ikke 

nevnt annet sted  –

 overnattingstjenester til havs  

 (CPC 64199) 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

B. Reisebyrå- og turoperatørtjenester  

 (CPC 7471) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

C. Turistveiledningstjenester 

 (CPC 7472) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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3.  

 

Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

10. TJENESTER FOR FRITID, 

 KULTUR OG SPORT 

 

   

A. Underholdningstjenester (herunder 

teater, levende musikk og sirkus) 

(CPC 9619) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

delen om horisontale forpliktelser. 

 

B. Nyhetsbyråtjenester 

 (CPC 962) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

delen om horisontale forpliktelser. 

 

C. Biblioteker, arkiver og muséer og 

andre kulturtjenester 

 (CPC 963) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

delen om horisontale forpliktelser. 

 

D. Sportstjenester og andre 

rekreasjonstjenester  

 (CPC 964) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

delen om horisontale forpliktelser. 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

11. TRANSPORTTJENESTER 

  

 

   

A. Sjøtransport 

 

Internasjonal transport (gods og 

passasjerer (CPC 7211 og CPC 7212)), 

internasjonale slepe- og bukseringstjenester 

(del av CPC 7214). Unntatt kabotasje og 

innenlandske slepe- og bukseringstjenester  

 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

c) Leasing/utleie av fartøyer med 

mannskap 

 (CPC 7213)  

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

Hjelpetjenester for sjøtransport: 

- Håndtering av last 

 

 

1) Ubundet*, unntatt for – ingen begrensning 

for omlasting (fra skip til skip eller via kai) 

og/eller bruk av lasthåndteringsutstyr om 

bord. 

 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

1) Ubundet*, unntatt for – ingen 

begrensning for omlasting (fra 

skip til skip eller via kai) og/eller 

bruk av lasthåndteringsutstyr om 

bord 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

- Lagringstjenester  

 

1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Tollklareringstjenester  1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

Containerdepottjenester  1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

Skipsagenttjenester  1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

- Spedisjonstjenester 

 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 

d) Vedlikehold og reparasjon av skip  

(CPC 8868**) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

e) Slepe- og bukseringstjenester 

 (CPC 7214, unntatt for 

 internasjonale slepe- og 

 bukseringstjenester) 

 

1) Ubundet  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ubundet  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

A. Transport på innlands vannvei 

 

   

a) Passasjertransport 

(CPC 7221) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

b) Godstransport  

 (CPC 7222) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

c) Utleie av skip med mannskap (CPC 

7223) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

d) Vedlikehold og reparasjon av skip 

(CPC 8868**) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

e) Slepe- og bukseringstjenester (CPC 

7224) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

C. Lufttransport 

 

   

b) Salg og markedsføring, herunder 

databaserte reservasjonssystemer 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

d) Vedlikehold og reparasjon av 

luftfartøyer 

(CPC 8868**) 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

E. Jernbanetransport 

(CPC 7111, 7112, 7113) 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Infrastruktur for jernbane er statens 

eiendom, og driften/utnyttelsen av den er et 

monopol.  

- Jernbanetransport: Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Infrastruktur for jernbane er 

statens eiendom, og 

driften/utnyttelsen av den er et 

monopol.  

- Jernbanetransport: Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

d) Vedlikehold og reparasjon av 

materiell/utstyr for 

jernbanetransport 

(CPC 8868**) 

1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

F. Veitransport 

 

   

d) Vedlikehold og reparasjon av 

materiell/utstyr for veitransport  

 (CPC 6112+8867) 

1) Ubundet  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

e) Godstransporttjenester 

 (CPC 7123) 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

H. Hjelpetjenester for alle typer 

transport 

 

   

a) Håndtering av last 

 (CPC 741) 

1) Ubundet  

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

b) Lagringstjenester  

 (CPC 742) 

1) Ubundet  

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

c) Fraktagenttjenester 

(CPC 748) 

1) Ubundet  

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 
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Ytelsesmåte:  1) Grenseoverskridende ytelser  2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

d) Andre støtte- og hjelpe- tjenester i 

forbindelse med transport 

 (CPC 749*) 

- Befraktertjenester 

- Kontroll av fraktbrev og 

opplysninger om fraktrater 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

- Fraktinspeksjonstjenester 1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen 

om horisontale forpliktelser. 

 

 
________________ 



 

TILLEGG 4 TIL VEDLEGG VIII 

 

NORGE – BINDINGSLISTE OVER SPESIFIKKE FORPLIKTELSER NEVNT I ARTIKKEL 5.18 

 

Ytelsesmåte:       1) Grenseoverskridende ytelser     2) Forbruk i utlandet       3) Kommersiell tilstedeværelse      4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

I. HORISONTALE 

FORPLIKTELSER 

   

 

 ALLE SEKTORER 

OMFATTET AV DENNE 

BINDINGSLISTEN 

   

    

 Alle sektorer: Opprettelse 

av juridisk person – selskap 

med begrenset ansvar, 

stiftelse 

 

3) Ingen 

 

 

3) Daglig leder av et aksjeselskap og minst halv-

delen av medlemmene av styret og medlem-

mene av bedriftsforsamlingen må være bosatt i 

Norge, med mindre Nærings- og fiskeri-

departementet gjør unntak fra denne bestem-

melsen i det enkelte tilfellet.  

 

 

 Alle sektorer: Subsidier/ til-

skudd (det gjenstår å finne 

en løsning på spørsmålet 

om en definisjon av subsi-

dier i forbindelse med 

forhandlinger i henhold til 

artikkel XV i GATS) 

1) Ubundet 

2) Ubundet 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

4) Ingen 

1) Ubundet 

2) Ubundet 

3) Retten til subsidier/tilskudd kan begrenses til 

juridiske personer etablert i Norge.  Ubundet når 

det gjelder tilskudd til forskning og utvikling og 

utdanningstjenester som fører fram til statlig 

anerkjente eksamener og/eller grader.  

 

4) Subsidier/tilskudd som er tilgjengelige for 

fysiske personer, kan være forbeholdt norske 

statsborgere. 
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Ytelsesmåte:       1) Grenseoverskridende ytelser     2) Forbruk i utlandet       3) Kommersiell tilstedeværelse      4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 Alle sektorer: Skatt 

 

 3) og 4) Ubundet med hensyn til tiltak forbundet med 

utskriving, håndheving og innkreving av direkte 

skatter i den utstrekning tiltakene ikke står i 

motstrid til noen gjeldende skatteavtale mellom 

Georgia og Norge. Vedkommende myndighet i 

henhold til skatteavtalen skal ha eneansvar for å 

avgjøre om et skattetiltak er uforenlig med 

skatteavtalen.  

 

 

 Alle sektorer: Bevegelighet 

for arbeidstakere (person-

bevegelighet) 

 

4) Ubundet, unntatt når det gjelder midlertidig 

opphold for kategori A, B, C og D under: 

 

4) Ubundet, unntatt for tiltak som vedrører de 

kategorier av fysiske personer som er nevnt i 

kolonnen for markedsadgang. 
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Ytelsesmåte:       1) Grenseoverskridende ytelser     2) Forbruk i utlandet       3) Kommersiell tilstedeværelse      4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 A. Ansatte utstasjonert innenfor foretaket 

 

Mellomledere og toppledere, spesialister og 

personer i praksis (trainees) som forflyttes internt 

innen samme foretak, forutsatt at det er dette 

foretaket som er tjenesteyteren. 

 

Definisjoner:  

 

Toppledere/mellomledere – personer som er ansatt 

i ledende stillinger hos en juridisk person, og som 

primært har ansvaret for ledelsen av foretaket og er 

gjenstand for generelt tilsyn av, eller mottar 

instrukser fra, i første rekke foretakets styre eller 

aksjeeiere eller tilsvarende, herunder personer som: 

 

- leder foretaket eller en avdeling eller under-

avdeling av foretaket, 

- utøver tilsyn og kontroll med arbeidet som 

utføres av andre ansatte med ledelses- eller 

tilsynsoppgaver eller faglige oppgaver,  

- har fullmakt til på egen hånd å ansette og si opp 

arbeidstakere eller anbefale ansettelse, 

oppsigelse eller andre personaltiltak. 

 

Spesialister – personer som arbeider hos en juridisk 

person, og har kunnskaper som er utenom det 

vanlige og er absolutt nødvendige av hensyn til fore-

takets tjenester, forskningsutstyr, metoder eller 

ledelse. Ved vurderingen av kunnskaper som nevnt 

vil det bli tatt hensyn ikke bare til kunnskap som 

gjelder foretaket, men også til spørsmålet om 

vedkommende innehar kvalifikasjoner på et høyt 

nivå innen en type arbeid eller en bransje som krever 

særlige fagkunnskaper, inkludert tilhørighet til en 

anerkjent profesjon.  
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Ytelsesmåte:       1) Grenseoverskridende ytelser     2) Forbruk i utlandet       3) Kommersiell tilstedeværelse      4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 Adgang for toppledere/mellomledere og spesialister 

er betinget av at følgende vilkår oppfylles: 

 

- Det stilles ikke krav om vurdering av 

arbeidsmarkedets behov. 

- Midlertidig innreise, opphold og arbeid 

skal være begrenset til et tidsrom av fire år. 

- Det må innhentes arbeidstillatelse. 

- Arbeidstillatelsen må utstedes til en fysisk 

person som anses for å være en 

yrkesutdannet arbeidstaker på høyt nivå 

eller for å inneha særlige kvalifikasjoner. 

- Den fysiske personens kompetanse må 

anses for å være nødvendig for den som 

mottar tjenesten.  

- Alle øvrige krav med hensyn til innreise, 

opphold, lønn, arbeidsvilkår og trygde-

ytelser vil fortsette å få anvendelse.  

 

  

 B. Forretningsbesøkende/forretnings-

reisende 

 

Definisjoner: 

 

  

 a) personer som representerer en tjenesteyter, og 

som ønsker å oppnå midlertidig innreise med 

formål å forhandle om salg av tjenester eller 

inngå avtaler om salg av tjenester for 

vedkommende tjenesteyter, under forutsetning 

av at representantene ikke selv skal beskjeftige 

seg med direkte salg til allmennheten eller med 

tjenesteyting.  
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Ytelsesmåte:       1) Grenseoverskridende ytelser     2) Forbruk i utlandet       3) Kommersiell tilstedeværelse      4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 b) personer som er ansatt i ledende stillinger, slik 

dette defineres over, hos en juridisk person, og 

som har ansvaret for å etablere kommersiell 

tilstedeværelse i Norge for en tjenesteyter 

hjemmehørende i en part, under forutsetning av:  

 

- at representantene ikke selv beskjeftiger 

seg med direkte salg eller med tjeneste-

yting, og 

- at tjenesteyteren ikke har andre represen-

tanter, filialer eller datterforetak i Norge. 

 

For a) og b): 

Midlertidig innreise, opphold og arbeid er begrenset 

til et tidsrom av tre måneder. Det stilles ikke krav om 

vurdering av arbeidsmarkedets behov. 

 

  

 C. Tjenesteytere i kontraktsforhold 

 

Definisjoner: 

 

Ansatte i et utenlandsk foretak som midlertidig er til 

stede i Norge for å yte en tjeneste i henhold til en 

tjenestekontrakt inngått mellom deres arbeidsgiver 

og en kunde som har tilhold i Norge. 
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Ytelsesmåte:       1) Grenseoverskridende ytelser     2) Forbruk i utlandet       3) Kommersiell tilstedeværelse      4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 Adgang er betinget av at følgende vilkår oppfylles:  

 

- Det stilles ikke krav om vurdering av 

arbeidsmarkedets behov. 

- Midlertidig innreise og opphold skal være 

begrenset til tre måneder i løpet av en 

tolvmånedersperiode eller til kontraktens 

varighet, avhengig av hva som er kortest. 

- Forpliktelsen gjelder bare tjenesteyting 

som omfattes av kontrakten. Den gir ikke 

adgang til å utøve det aktuelle yrket. 

- Det må innhentes arbeidstillatelse.   

- Arbeidstillatelsen må utstedes til en fysisk 

person som anses for å være en yrkesutdan-

net arbeidstaker på høyt nivå eller for å 

inneha særlige kvalifikasjoner.  

- Den fysiske personens kompetanse må 

anses for å være nødvendig for den som 

mottar tjenesten.  

- Dersom det viser seg at det vil bli varig 

behov for arbeidskraft som nevnt, eller 

dersom det i løpet av de siste seks måneder 

er gitt tillatelse til å utføre samme type 

arbeid for den samme tjenestemottakeren, 

skal det ikke gis tillatelse.  

- Alle øvrige krav med hensyn til innreise, 

opphold, lønn, arbeidsvilkår og trygde-

ytelser vil fortsette å få anvendelse. 
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 D. Uavhengige fagpersoner 

 

Definisjoner:  

 

Fysiske personer som er selvstendige nærings-

drivende og midlertidig oppholder seg i Norge for å 

yte en tjeneste i henhold til en tjenestekontrakt 

inngått mellom dem og en kunde i Norge. 

 

Adgang er betinget av at følgende vilkår oppfylles: 

- Det stilles ikke krav om vurdering av 

arbeidsmarkedets behov. 

- Midlertidig innreise og opphold skal være 

begrenset til tre måneder i løpet av en 

tolvmånedersperiode eller til kontraktens 

varighet, avhengig av hva som er kortest. 

- Forpliktelsen gjelder bare tjenesteytingen 

som omfattes av kontrakten. Den gir ingen 

rett til å utøve det aktuelle yrket. 

- Det må innhentes arbeidstillatelse.   

- Arbeidstillatelsen må utstedes til en fysisk 

person som anses for å være en 

yrkesutdannet arbeidstaker på høyt nivå 

eller for å inneha særlige kvalifikasjoner.  

- Den fysiske personens kompetanse må 

anses for å være nødvendig for den som 

mottar tjenesten. 

- Dersom det viser seg at det vil bli varig 

behov for arbeidskraft som nevnt, eller 

dersom det i løpet av de siste seks måneder 

er gitt tillatelse til å utføre samme type 

arbeid for den samme tjenestemottakeren, 

skal det ikke gis tillatelse. 

- Alle øvrige krav med hensyn til innreise, 

opphold, lønn, arbeidsvilkår og trygde-

ytelser skal fortsatt gjelde.  
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II. SEKTORSPESIFIKKE 

FORPLIKTELSER 

   

1. FORRETNINGS-

TJENESTER 

 

   

A. Yrkestjenester 

 

   

a) Juridiske tjenester – retts-

hjelp i fremmed rett (berørte 

deler av CPC 861) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Advokaten er personlig ansvarlig for sin 

virksomhet. Det er bare mulig å eie andeler 

og/eller være styremedlem i et norsk advokat-

firma dersom man utøver en vesentlig del av sin 

yrkesaktivitet i foretakets tjeneste. 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Utenlandske advokater kan etter søknad gis 

tillatelse til å yte rettshjelp i fremmed rett og 

folkerett. Visse restriksjoner med hensyn til 

samarbeid med norske advokater som følge av 

lovgivning om hvordan norske advokaters 

virksomhet kan organiseres. 

   

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. Som for 3), men ingen 

restriksjoner med hensyn til rettshjelp på rent 

leilighetsvis basis. 

 

 

b) Regnskaps-,   revisjons- og 

 bokføringstjenester (CPC 

 862) 

 

   

- Revisjonstjenester utført av 

registrerte og statsauto-

riserte revisorer 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Det kreves offentlig autorisasjon basert på norsk 

eksamen og to års praksis i Norge. 

Revisjonsberetninger må utarbeides på norsk. 

Det kreves fast bopel i Norge. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.  Som 3). 
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- Regnskaps- og bokførings-

tjenester 

1) Regnskapsføringen skal skje i Norge. Kongen 

kan bestemme at regnskapsføringen skjer i 

utlandet. 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

 

 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. For autoriserte 

regnskapsførere kreves det fast bopel i Norge og 

minst to års praksis i Norge i løpet av de fem 

foregående år. 

 

 

c) Skatterådgivningstjenester 

 (CPC 863) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

d) Arkitekttjenester 

 (CPC 8671) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

e) Ingeniørtjenester 

 (CPC 8672) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

f) Integrerte ingeniørtjenester 

(CPC 8673) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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g) Byplanlegging og land-

skapsarkitekttjenester  

 (CPC 8674) 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

h) Medisinske- og tannmedi-

sinske tjenester (CPC 9312) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Det kreves autorisasjon eller lisens. Må snakke 

norsk og ha bestått visse nasjonale eksamener 

på ulike områder for å få lisens eller 

autorisasjon. Utenlandske eksamener som gir 

tilsvarende kompetanse, kan bli godkjent. 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. Som 3). 

 

 

i) Veterinærtjenester  

 (CPC 932) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.  Utenlandske eksame-

ner på tilsvarende nivå kan bli godkjent. 

 

 

j) Fødselshjelp og tilhørende 

tjenester, sykepleietjenester, 

fysioterapi og para-

medisinske tjenester  

 (CPC 93191) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. Det kreves 

autorisasjon eller lisens. Må snakke norsk og ha 

bestått visse nasjonale eksamener på ulike 

områder for å få lisens eller autorisasjon. 

Utenlandske eksamener som gir tilsvarende 

kompetanse, kan bli godkjent. 
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B. Datatjenester og tilhørende 

tjenester 

 

   

- CPC 84 i henhold til beskri-

velse av sektordekningen i 

Tilleggsdokument I 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

C. Forsknings- og utviklings-

tjenester 

 

   

b) FoU-tjenester innen 

samfunnsvitenskapelige og 

humanistiske fag 

 (CPC 852) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

D. Tjenester knyttet til fast 

eiendom 

 

   

b) Tjenester knyttet til fast 

eiendom utført mot fast 

godtgjørelse eller etter 

avtale (CPC 822) 

 

   

- Eiendomsmeklerfirma 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.  Utdanning/eksamen 

fra utlandet kan godkjennes etter søknad. 

 

- Eiendomsmekler 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.  Utdanning/eksamen 

fra utlandet kan eventuelt bli godkjent. 
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E. Leie- og leasingtjenester 

uten operatør 

 

   

a), b), c) I tilknytning til skip(6), 

 luftfartøyer, annet  

 transportmateriell  

  (CPC 83102, CPC 

 83103, CPC 83104, 

 CPC 83105) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen, med unntak av: 

 Luftfartøyer: For å kunne registreres i det 

norske luftfartsregisteret, må luftfartøyet være 

eid av norske statsborgere eller av norske 

juridiske personer. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

c) Bilutleie (CPC 83101) 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

d) I tilknytning til annet 

 maskineri og utstyr (CPC 

 83106-83109) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

    

F. Andre forretningstjenester  

 

a) Reklametjenester 

 (CPC 871) 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

                                                 
(6)  Vilkår for registrering av skip i norske skipsregistre (NIS og NOR) er beskrevet i avsnitt 11A - Sjøtransport. 
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b) Markedsundersøkelser og 

meningsmålinger (CPC 

864) 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

c), d) Ledelse og administra-

tive tjenester (inkludert 

konsulenttjenester) 

  (CPC 865, CPC 866) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

e) Teknisk prøving og analyse 

(CPC 8676), unntatt 

offentlige tjenester som 

lovpålagt klassifisering av 

skip og flytende innret-

ninger registrert i NIS og 

NOR. 

. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

f)  Rådgivende tjenester og 

konsulenttjenester knyttet til 

jordbruk, jakt og skogbruk 

(berørte deler av CPC 881) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

g)  Rådgivende tjenester og 

konsulenttjenester knyttet 

til fiske (berørte deler av 

CPC 882) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

h) Tjenester knyttet til 

bergverk (CPC 883 + 5115) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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i) Rådgivnings- og konsulent-

 tjenester knyttet til industri-

 produksjon 

 (CPC 884, CPC 885) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

k)  Arbeidsformidling    

- Rekruttering og formidling 

av personell (innlendinger 

og utlendinger med bopel 

og arbeidstillatelse i Norge) 

(berørte deler av CPC 872) 

1) Krever registrering, utpeking av representant i 

Norge og en bankgaranti på et beløp som 

tilsvarer minste tillatte kapital for et aksje-

selskap (selskap med begrenset ansvar).  

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

 

 

 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

- Lederutvelgelse og 

lederrekruttering 

 (CPC 87201) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

l) Etterforsknings- og 

sikkerhetsvirksomhet  

 (CPC 873) 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Daglig leder må være norsk statsborger bosatt i 

Norge. 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.  Som 3). 

 

 

m) Tilhørende teknisk og 

vitenskapelig rådgivnings-

tjeneste 

 (CPC 8675)  

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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n) Vedlikehold og reparasjon 

av utstyr (ikke inkludert 

skip, fly eller andre 

transportmidler) (CPC 633 

og CPC 8861-8866) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

o) Renhold av bygninger 

(CPC 874) 
1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

p) Fotograferingsvirksomhet  

 (CPC 875) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

q) Emballeringstjenester  

 (CPC 876) 

1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

5)  

 

r) Trykking og publisering 

(CPC 88442) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

s) Konferanse- og messe-

tjenester 

 (CPC 87909) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

                                                 
 Ubundet – teknisk ugjennomførbart 
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t) Andre 

 

   

- Utstillingstjenester  

 (deler av CPC 87909) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

- Interiørdesign (berørte 

deler av CPC 87907) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.  
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2. KOMMUNIKASJONS-

TJENESTER 

 

   

B. Kurertjenester 

 (CPC 7512) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen restriksjoner, med unntak av det som er 

spesifisert for transporttjenester. 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

C. Teletjenester 

 

   

a) Taletelefoni 

b) Pakkesvitsjet 

dataoverføring 

c) Linjesvitsjet dataoverføring  

d) Telekstjenester 

e) Telegraftjenester 

f) Telefakstjenester 

g) Leide samband 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

  

o) Annet 

- Mobil- og personkommuni-

kasjonstjenester og  

 -systemer 

 

   

- Verdiøkende tjenester 

(omfatter ikke taletelefoni, 

telegrafi og teleks, pakke- 

og linjesvitsjede datatjenes-

ter, mobiltelefoni, person-

søking og satellittjenester) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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3. BYGG OG ANDRE 

RELATERTE 

INGENIØRTJENESTER 

 

   

A. Generell konstruksjon 

 (CPC 512) 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.   

 

 

B. Generelt ingeniørarbeid  

 (CPC 513) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

C. Installasjon og montering 

 (CPC 514, CPC 516) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. For installasjons-

arbeider o.l. innenfor elektrisitet, rørlegger-

virksomhet og vvs kan utenlandske eksamener 

som gir tilsvarende kompetanse, bli godkjent 

etter en konkret vurdering i den enkelte saken. 

 

 

D. Byggferdigstillelse  

 (CPC 517) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.  
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E. Andre    

- Forarbeider på byggetomter  

 (CPC 511) 

- Bygningsarbeid for spesial-

yrker (CPC 515) 

- Utleietjenester knyttet til 

utstyr for bygging/riving av 

bygninger/ingeniørarbeid, 

med operatør 

 (CPC 518) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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4. DISTRIBUSJONS-

TJENESTER 

Førstehåndsomsetning av rå 

fisk og privat import av 

alkohol er unntatt.  

 

   

A. Kommisjonsagenttjenester 

(CPC 621) (Handel med 

våpen, alkohol og farma-

søytiske produkter er 

unntatt.) 

1) Ingen, men ubundet for elektrisitet.  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen, men ubundet for elektrisitet. 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

B. Grossistforretninger (CPC 

622) (Import og handel 

med våpen og farmasøy-

tiske produkter er unntatt.) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

B.  Detaljvarehandel 

 (CPC 631+632+6111+ 

6113+6121) (Handel med 

farmasøytiske produkter, 

alkohol og våpen er 

unntatt.) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

D. Franchising 

(CPC 8929) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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5. UTDANNINGS-

TJENESTER 

   

  Utdanningstjenester  som 

  fører fram til offentlig 

  godkjente eksamener   

  og/eller grader 

 

 

- Tjenester innenfor grunn-

skolens barnetrinn og ung-

domstrinn 

 

- Tjenester innenfor 

videregående opplæring 

 

- Tjenester innenfor høyere 

utdanning 

 

- Voksenopplæring 

 

1) Som 3) 

2) Ingen 

3) Grunnskoleutdanning og videregående opplæ-

ring er offentlige tjenesteytelser. Stiftelser og 

andre rettssubjekter kan tildeles godkjenning 

slik at de kan tilby supplerende parallell eller 

spesialisert utdanning. 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.. Lærerutdanning fra 

utlandet kan godkjennes, og en prøve må 

avlegges og bestås. 

 

 

 Utdanningstjenester  som 

ikke fører fram til offentlig 

godkjente eksamener 

og/eller grader 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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6. MILJØTJENESTER
 

 Med unntak av offentlige tjenestefunksjoner som enten eies og drives av lokale, regionale eller statlige myndigheter eller er satt ut til andre av nevnte myndigheter. 
 

A. Avløpstjenester  

 (CPC 9401) 

 

1) Ubundet, unntatt for rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet, unntatt for rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

B. Håndtering av fast/farlig 

avfall 

 

- Avfallshåndteringstjenester 

 (CPC 9402) 

 

- Renhold og liknende 

tjenester  

(CPC 9403) 

 

1) Ubundet, unntatt for rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet, unntatt for rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

C. Beskyttelse av omgivelses-

luft og klima  

   

- Tjenester for å redusere 

eksos og andre utslipp og 

forbedre luftkvalitet 

 (CPC 94040) 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen  

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

D. Behandling og rensing av 

jord og vann  

 

- Behandling og rensing av 

forurenset grunn og vann 

(del av CPC 94060) 

1) Ubundet, unntatt for rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet, unntatt for rådgivningstjenester 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

E. Reduksjon av støy og 

vibrasjon 

 

- Støyreduksjonstjenester 

(CPC 94050)  

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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F. Vern av biologisk mangfold 

og landskapsvern 

 

- Natur- og landskapsvern-

tjenester (del av CPC 

94060) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

G. Andre miljøtjenester og 

tilleggstjenester 

 

- Andre miljøtjenester som 

ikke er klassifisert annet 

sted (CPC 94090) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 



2. - 202 - 

3.  

 

7. FINANSIELLE TJENESTER 

 

 

i. Norge påtar seg forpliktelser i forbindelse med finansielle tjenester i samsvar med «Forståelse om forpliktelser i forbindelse med finansielle tjenester» (heretter kalt 

«Forståelsen») i WTO-avtalen om handel med tjenester (GATS). 

 

ii. Forpliktelser med hensyn til markedsadgang i henhold til ytelsesmåte 1) og 2) får anvendelse på transaksjoner angitt i henholdsvis punkt B.3 og B.4 i Forståelsens avsnitt 

om markedsadgang. 

 

iii.   Restriksjoner og begrensninger oppført i listen under ytelsesmåte 1) får anvendelse på reguleringsmessige tiltak rettet mot utenlandske finansielle tjenesteytere som er 

etablert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Begrensningene oppført i listen under ytelsesmåte 2) får anvendelse på reguleringsmessige tiltak rettet 

mot forbrukere av finansielle tjenester som er bosatt i Norge. 

 

iv. Følgende restriksjoner og begrensninger får anvendelse: 

 

A. Forsikringsvirksomhet og 

forsikringsrelaterte tjenester 

 

1) I tillegg til tjenester oppført i punkt B.3 a) i 

Forståelsen kan utenlandske forsikrings-

foretak tilby forsikring knyttet til passasjer-

skip (herunder cruiseskip), havgående 

fiskefartøyer og letevirksomhet til havs 

eller forsikringsavtaler vedrørende innen-

landske foretak som driver virksomhet som 

utgjør minst 10 årsverk, eller har en årlig 

omsetning over en bestemt terskelverdi. Per 

2005 var denne terskelverdien 50 millioner 

norske kroner. 

 

Forsikringsforetak som ikke er etablert i Norge, 

må yte tjenestene angitt over og i punkt B.3 a) i 

Forståelsen gjennom en forsikringsmekler 

godkjent i Norge. 

 

2) Ingen 

1) Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ingen 
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 3) Ingen enkeltinvestor eller samarbeidende 

gruppe av investorer kan erverve eller inneha 

mer enn 10 prosent av aksjekapitalen i et norsk 

forsikringsforetak. En utenlandsk eller norsk 

finansinstitusjon kan imidlertid få tillatelse til å 

erverve og inneha inntil 25 prosent av 

aksjekapitalen dersom dette er en del av et 

strategisk samarbeid. Finans- og toll-

departementet kan i særlige tilfeller gjøre 

unntak fra begrensningene på enkeltinvestorers 

eierskap. 

 

 Uten hensyn til ovenstående kan utenlandske 

forsikringsforetak etablere del- eller heleide 

datterforetak i Norge. De øvrige eiere av slike 

deleide datterforetak må være utenlandske eller 

norske finansinstitusjoner.  

   

 For datterforetak eller filialer av finans-

institusjoner som ikke er hjemmehørende i 

Norge, kreves det at livsforsikring, 

skadeforsikring og kredittforsikring drives i 

atskilte enheter. 

 

 Forsikringsforetak som er hjemmehørende i 

Norge, må være organisert som aksjeselskap 

eller gjensidig foretak. Forsikringsmekler-

foretak som er hjemmehørende i Norge, må 

være organisert som aksjeselskap. 

 

3) Med hensyn til gjensidige forsikringsforetak må 

daglig leder, minst halvdelen av 

styremedlemmene og halvdelen av medlem-

mene av bedriftsforsamlingen ha fast bopel i 

Norge. Nærings- og handelsdepartementet kan 

gjøre unntak fra disse reglene. 

 

 4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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B. Bankvirksomhet og øvrige 

finansielle tjenester (unntatt 

forsikring) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen enkeltinvestor eller samarbeidende 

gruppe av investorer kan erverve eller inneha 

mer enn ti prosent av aksjekapitalen i 

forretningsbanker, verdipapirregistre eller 

finansieringsforetak, eller mer enn ti prosent av 

grunnfondskapitalen i sparebanker.  En uten-

landsk eller norsk finansinstitusjon kan 

imidlertid få tillatelse til å erverve og inneha 

inntil 25 prosent av nevnte aksjer, unntatt for 

oppgjørssentraler, eller grunnfondsbevis 

dersom dette er en del av et strategisk 

samarbeid. I tillegg kan Finans- og toll-

departementet i særlige tilfeller gjøre unntak fra 

de nevnte begrensningene på enkeltinvestorers 

eierskap i slike institusjoner. 

 

 Uten hensyn til ovenstående kan utenlandske 

banker og finansieringsforetak etablere del- 

eller heleide datterforetak i Norge. De øvrige 

eiere av slike deleide datterforetak må være 

henholdsvis banker eller finansinstitusjoner. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen  

 

  Forretningsbanker, verdipapirregistre, verdi-

papirforetak og forvaltningsselskaper for 

verdipapirfond som er hjemmehørende i Norge, 

må være organisert som aksjeselskap. 

 

 

 I sparebanker og finansieringsforetak som ikke 

er organisert som aksjeselskap, må medlemmer 

av beslutningsorganer være norske borgere og 

ha fast bopel i Norge. Finans- og tolldeparte-

mentet kan gjøre unntak fra disse reglene. 

 

 

 4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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9. TURISME OG REISETJENESTER 

 

A. Hoteller og restauranter 

 

   

 Hoteller, campingplasser og 

annen kommersiell inn-

kvartering, restauranter, 

kaféer, puber, barer (CPC 

641, CPC 642, CPC 643) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

B. Reisebyrå- og turoperatør-

tjenester 

 (CPC 7471) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

C. Turistguiding 

 (CPC 7472) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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10. TJENESTER FOR FRITID, KULTUR OG SPORT 

 

 

B. Nyhetsbyråtjenester 

 (CPC 962) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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11. TRANSPORTTJENESTER 

 

A. Sjøtransport(7) 

 

   

 Internasjonal transport 

(gods og passasjerer) (CPC 

7211 og 7212 samt CPC 

7213 der de kommer til 

anvendelse) 

 Internasjonal slepe- og 

bukseringsvirksomhet (del 

av CPC 7214) 

Unntatt innenriksfart (1) og 

innenriks slepe- og 

bukseringsvirksomhet 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) a) Skip i det ordinære norske skipsregisteret 

(NOR). Skipene må eies av norske 

statsborgere eller av et norsk foretak der 

norske  statsborgere eier minst 60 prosent 

av kapitalen. Det kan gjøres unntak fra 60-

prosentregelen. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) a) NOR: Dersom skipet eies av et selskap 

 med begrenset ansvar, må selskapet ha 

 hovedkontor i Norge. Flertallet av  styrets 

 medlemmer, herunder styrets leder, 

 må være norske statsborgere bosatt i EØS-

 området og må ha bodd i Norge i de 

 foregående to år. 

 

 

  b) Skip i Norsk internasjonalt skipsregister 

 (NIS): Ingen 

 b) NIS: Skip som ikke-norske interesser eier 

 mer enn 40 prosent av, må ha en 

 driftsfunksjon i Norge. Denne kan ivaretas 

 av et norsk rederi med hovedkontor i 

 Norge eller av et norsk driftsselskap eller, 

 dersom skipet er registrert direkte i NIS av 

 et utenlandsk foretak, ha en norsk 

 representant. Representanten må være bo-

 satt i Norge og ha fullmakt til å motta 

 søksmål på vegne av skipets eier. 

 

 

  c) Andre former for kommersiell tilstede- 

 værelse (2): Ingen 

 c) Andre former for kommersiell tilstede- 

 værelse (2): Ingen 

 

 

                                                 
(7) Se Tilleggsdokument II: Merknader til sjøtransport. 
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 4) a) Mannskap på NOR-skip: Ubundet, unntatt 

 som angitt i delen om horisontale 

 forpliktelser. 

 

 b) Mannskap på NIS-skip: Ubundet, unntatt 

 som angitt i delen om horisontale 

 forpliktelser. 

 

 c) Personell på land: Ubundet, unntatt som 

  angitt i delen om horisontale forpliktelser. 

4) a) NOR: Ubundet, unntatt som angitt i delen 

 om horisontale forpliktelser. 

 

 b) NIS: Ingen, unntatt for kapteinen, som må 

være norsk statsborger. Det kan gjøres 

unntak  fra denne regelen. 

 

 c) Personell på land: Ubundet, unntatt som 

  angitt i delen om horisontale forpliktelser. 

 

 

 

Innenriks sjøtransport av gods 

(del av CPC 7212), begrenset til 

følgende tjenester: 

 

   

- Tilbringertjenester knyttet 

til internasjonal frakt 

 

- Transport av tomme contai-

nere brukt i internasjonal 

handel 

 

- Sjøtransport knyttet til 

petroleumsleting og  

 petroleumsproduksjon i 

 havområder 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) a) Skip i det ordinære norske skipsregisteret 

(NOR). Skipene må eies av norske 

statsborgere eller av et norsk foretak der 

norske  statsborgere eier minst 60 prosent 

av kapitalen. Det kan gjøres unntak fra 60-

prosentregelen. 

 

 b) Andre former for kommersiell tilstede- 

  værelse: Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) a) NOR: Dersom skipet eies av et selskap 

 med begrenset ansvar, må selskapet ha 

 hovedkontor i Norge. Flertallet av  styrets 

 medlemmer, herunder styrets leder, må 

 være norske statsborgere bosatt i Norge og 

 må ha bodd i Norge i de foregående to år.  

 

b) Andre former for kommersiell tilstede- 

 værelse: Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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Innenriks sleping og buksering, 

inkludert ankerhåndtering, knyt-

tet til petroleumsleting og petro-

leumsproduksjon 

(del av CPC 7214) 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) a) Skip i det ordinære norske skipsregisteret 

(NOR). Skipene må eies av norske 

statsborgere eller av et norsk selskap der 

norske  statsborgere eier minst 60 prosent 

av kapitalen. Det kan gjøres unntak fra 60-

prosentregelen. 

 

 b) Andre former for kommersiell tilstede- 

 værelse: Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) a) NOR: Dersom skipet eies av et selskap 

 med begrenset ansvar, må selskapet ha 

 hovedkontor i Norge. Flertallet av  styrets 

 medlemmer, herunder styrets leder, må 

 være norske borgere bosatt i Norge og 

 må ha bodd i Norge i de foregående to år. 

 

 b) Andre former for kommersiell tilstede- 

 værelse: Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

Hjelpetjenester i forbindelse 

med sjøtransport: 

   

- Håndtering av sjøgods (3) 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

- Lagringstjenester  

 CPC 742) 

Tollklareringstjenester (4) 

Containerdepottjenester (5) 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

                                                 
 Ubundet – teknisk ugjennomførbart 
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- Skipsagenturtjenester (6) 

Spedisjonstjenester (7) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

- Andre støtte- og hjelpe-

tjenester i forbindelse med 

transport (8) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

Hjelpetjenester som rederier og 

skip må ha tilgang til etter 

behov: 

  Følgende tjenester gjøres  

tilgjengelige for tilbydere 

av internasjonale sjøtrans-

porttjenester på rimelige 

og likebehandlende vilkår: 

 

1. Lostjenester 

2. Slepe- og taubåt-

assistanse 

3. Proviantering og 

bunkring av drivstoff 

og vann 

   4. Avfalls- og ballast-

håndtering 

5. Havnekapteintjenester 

6. Navigasjons-

hjelpemidler 

7. Landbaserte drifts-

tjenester av avgjør-

ende betydning for 

driften av skip, herun-

der kommunikasjoner, 

vann og strømforsy-

ning 
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   8. Anlegg og utstyr for 

nødreparasjoner 

9. Tjenester i tilknytning 

 til oppankring, kai-

 plass og fortøyning 

10. Containerhåndtering, 

 lagring, godstransport 

 

   Dersom vei-, jernbane-, 

kystfartstjenester samt til-

knyttede hjelpetjenester 

ikke er fullt ut dekket av 

denne bindingslisten, skal 

multimodale transportører 

ha anledning til å leie, leie 

ut eller befrakte lastebiler, 

jernbanevogner og lik-

nende materiell for å kunne 

videretransportere inter-

nasjonale laster som 

kommer sjøveien, eller ha 

tilgang til, og adgang til å 

bruke, disse formene for 

transporttjenester for å 

kunne tilby multimodale 

transporttjenester. 

 

Vedlikehold og reparasjon av 

skip (CPC 8868**) 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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C. Lufttransporttjenester  

(Tjenestene er definert i 

vedlegget om lufttransport 

til GATS) 

 

   

- Edb-baserte reservasjons-

systemer (CRS)  

1) Ingen 

 

 

 

2) Ingen 

1) Ubundet med hensyn til morforetakets eller 

deltakende foretaks forpliktelser overfor et CRS 

kontrollert av et luftfartsselskap fra ett eller flere 

tredjeland 

2) Ingen 

 

 3) Ingen 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

3) Ubundet med hensyn til morforetakets eller 

deltakende foretaks forpliktelser overfor et CRS 

kontrollert av et luftfartsforetak fra ett eller flere 

tredjeland 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

- Salg og markedsføring av 

lufttransporttjenester 

1) Ingen 

 

 

2) Ingen 

3) Ingen 

 

1) Ubundet for distribusjon gjennom et CRS av 

lufttransporttjenester tilbudt av foretaket som 

eier CRS-et. 

2) Ingen 

3) Ubundet for distribusjon gjennom et CRS av 

lufttransporttjenester tilbudt av foretaket som 

eier CRS-et. 

 

 4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.  

 

- Reparasjons- og vedlike-

holdstjenester for 

luftfartøyer 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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- Bakketjenester 1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen, bortsett fra at tjenestekategoriene 

avhenger av lufthavnens størrelse. Antallet 

tjenesteytere ved hver lufthavn kan være 

begrenset på grunn av plassmangel, og kan av 

andre grunner være begrenset til et minimum på 

to. Likebehandlende forhåndsgodkjenning kan 

gjelde. 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

E. Jernbanetransporttjenester 

 

   

c) Skiftetjenester (CPC 7113) 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

d) Vedlikeholds- og 

reparasjonstjenester for 

jernbanemateriell 

 (CPC 8868)(8) 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

e) Støttetjenester for jern-

banetransporttjenester 

 (CPC 743) 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.  

 

 

                                                 
(8)  De nevnte tjenestene utgjør bare en del av det totale spekteret av aktiviteter som omfattes av CPC-forståelsen.  
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F. Veitransporttjenester 

 

   

a),b) Passasjer- og gods-

transport  

 (CPC 7121, CPC 7122, 

CPC 7123; omfatter 

ikke kabotasje) 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen, unntatt for passasjertransport, der 

rutetrafikk og pendeltransport forutsetter en 

vurdering av markedsbehovet basert på 

trafikkriteriene. 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen  

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

 horisontale forpliktelser. 

 

d) Vedlikeholds- og repara-

sjonstjenester for veitrans-

portmateriell (CPC 

6112+8867) 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

e) Støttetjenester for 

veitransporttjenester 

 (CPC 744) 

1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

G. Rørledningstransport 

 

   

- Oppstrøms rørlednings-

transport av olje og natur-

gass fra felt i havområder. 

Omfatter ikke tjenester 

knyttet til sentral kontroll 

og overvåking av rørled-

ningsnett (berørte deler av 

CPC 71310) 

 

 

 

 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ubundet 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 

2) Ingen 

3) Ubundet  

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

    



2. - 215 - 

3.  

 

H. Tjenester i tilknytning til 

alle typer transport 

 

a) Håndtering av last 

 (CPC 741) 

 

 

 

 

1) Ubundet 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

 

 

1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

 

 

b) Lagringstjenester (CPC 

742) 

 

 

1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

1) Ubundet* 

2) Ingen 

3) Ingen 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

 

 

 

 

                                                 
 Ubundet – teknisk ugjennomførbart 



 

TILLEGGSDOKUMENT I 

 

Forståelse om hva som omfattes av CPC 84 – Datatjenester og 

tilhørende tjenester  

 

1. CPC 84 omfatter alle datatjenester og tilknyttede tjenester.   

 

2. Den teknologiske utviklingen har ført til et økt tilbud av tjenester som nevnt i form 

av bunter eller pakker av tilknyttede tjenester, som kan omfatte alle de grunnleggende 

funksjonene oppført på listen i nr. 3, eller bare noen av dem. For eksempel består tjenester 

som nett- eller domenehoteller, datautvinningstjenester og grid-basert databehandling 

(samkjørt datakraft) alle av en kombinasjon av grunnleggende 

databehandlingsfunksjoner. 

 

3. Uansett om tjenestene ytes via nettverk, herunder internett, omfatter alle 

datatjenester og tilknyttede tjenester alle tjenester som dekker en hvilken som helst av 

følgende oppgaver eller en hvilken som helst kombinasjon av dem:  

 

 rådgivning, tilpasning, strategi, analyse, planlegging, spesifisering, design 

(utforming), utvikling, installasjon, implementering, integrering, testing, 

feilsøking, oppdatering, støtte, teknisk bistand eller styring av eller for 

datamaskiner eller datasystemer,  

 

 rådgivning, strategi, analyse, planlegging, spesifisering, design (utforming), 

utvikling, installasjon, implementering, integrering, testing, feilsøking, 

oppdatering, tilpasning, vedlikehold, støtte, teknisk bistand, styring eller bruk av 

eller for programvare(9),  

 

 databehandling, datalagring, vertstjenester eller databasetjenester,  

 

 vedlikeholds- og reparasjonstjenester for kontormaskiner og -utstyr, herunder 

datamaskiner, og 

 

 tjenester knyttet til opplæring av kunders ansatte i bruk av programvare, 

datamaskiner eller -systemer, og ikke klassifisert annet sted.  

 

4. I mange tilfeller kan datatjenester og tilknyttede tjenester åpne for annen tjenes-

teyting(10), både elektronisk og på andre måter. Imidlertid er det i slike tilfeller en 

vesentlig forskjell mellom datatjenesten og den tilknyttede tjenesten (f.eks. nett- eller 

applikasjonshotell) og den andre tjenesten(2), som datatjenesten og den tilknyttede 

tjenesten gjør tilgjengelig. Den andre tjenesten hører ikke under CPC 84 selv om den 

gjøres tilgjengelig via en datatjeneste og dens tilknyttede tjeneste. 

                                                 
(9)  Med «programvare» menes settene av instruksjoner som datasystemer må utføre for å virke og 

kommunisere. En rekke forskjellige programmer kan utvikles for spesifikke applikasjoner 

(applikasjonsprogramvare), og kunden kan velge mellom å bruke ferdige programmer 

(programvarepakker) eller å utvikle spesifikke programmer for spesifikke krav (kundetilpasset 

programvare) eller en kombinasjon av disse to løsningene. 

(10)  For eksempel W/120.1.A.b. (regnskapførings-, revisjons- og bokføringstjenester), W/120.1.A.d. 

(arkitekttjenester), W/120.1.A.h. (medisinske og tannmedisinske tjenester), W/120.2.D (audio-

visuelle tjenester) og W/120.5. (utdanningstjenester). 



 

TILLEGGSDOKUMENT II 

 

MERKNADER TIL SJØTRANSPORT 

 

 

Med «rimelige og likebehandlende vilkår» for multimodal transportvirksomhet menes at 

multimodale transportforetak har mulighet til å sørge for videreforsendelse av varer uten 

unødig opphold og med prioritet foran andre varer som er ankommet havnen på et senere 

tidspunkt. Med «multimodalt transportforetak» menes den som et konnossement, et 

multimodalt transportdokument eller en annen type dokument som godtgjør at det 

foreligger en avtale om multimodal transport, er utstedt på vegne av, og som er ansvarlig 

for at varetransporten skjer i samsvar med fraktavtalen. 

 

1. Med «innenriksfart» menes sjøtransport av varer og passasjerer mellom havner i 

Norge, herunder steder på kontinentalsokkelen der det letes etter petroleum eller produseres 

petroleum. 

 

2. Med «andre former for kommersiell tilstedeværelse for å tilby internasjonale 

sjøtransporttjenester» menes at tilbydere av internasjonale sjøtransporttjenester 

hjemmehørende i andre medlemsland har mulighet til å utføre lokalt all virksomhet som 

er nødvendig for å kunne yte en delvis eller helt integrerte transporttjeneste som 

sjøtransport utgjør en vesentlig del av. (Denne forpliktelsen skal imidlertid ikke forstås 

slik at den på noen måte innebærer en begrensning av de forpliktelser som er avtalt for 

den grenseoverskridene leveringsmåten). 

 

Virksomhet som nevnt omfatter, men er ikke begrenset til:  

  

a) å markedsføre og selge sjøtransporttjenester og tilknyttede tjenester gjennom 

direkte kontakt med kundene, fra tilbudsfase til fakturering; disse tjenestene 

er tjenester som drives eller tilbys av tjenesteyteren selv, eller av tjenesteytere 

som den som selger tjenesten, har et løpende forretningsforhold med, 

 

b) å foreta anskaffelse, på egne vegne eller på vegne av kunder, (og drive 

videresalg til kundene) av transporttjenester og tilknyttede tjenester, herunder 

transporttjenester innenlands med alle typer transportmidler, særlig på 

innlands vannveier, på innenlandsk vei og med innenlandsk jernbane, noe som 

er nødvendig for å kunne tilby integrerte transporttjenester, 

 

c) å utferdige dokumentasjon i forbindelse med transportdokumenter, toll-

dokumenter eller andre dokumenter som omhandler de transporterte varenes 

opprinnelse og beskaffenhet, 

 

d) å formidle foretaksopplysninger og forretningsinformasjon på ulike måter, 

herunder via elektroniske informasjonssystemer og elektronisk datautveksling 

(med forbehold for bestemmelsene i vedlegg XI), 

 

e) å inngå forretningsavtaler med lokalt etablerte skipsagenter (herunder 

deltakelse som aksjeeier) og ansette lokalt rekruttert personell (eller 

utenlandsk personell, med forbehold for den horisontale forpliktelsen om 

bevegelighet for arbeidstakere), 
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f) å handle på vegne av foretakene og, når det er påkrevd, tilrettelegge skipsanløp 

eller overtakelse av last. 
 

3. «Håndtering av sjøgods» er oppgaver som utføres av laste- og losseforetak, 

herunder terminaloperatører, men omfatter ikke oppgaver som utføres direkte av 

havnearbeidere når denne arbeidsstyrken er organisert uavhengig av laste- og 

losseforetakene eller terminalforetakene. Virksomheten som omfattes, inkluderer 

tilrettelegging av, og tilsyn med: 

 

- lasting og lossing av skip 

- surring og løsing av gods 

- mottak/levering og oppbevaring av gods før avskiping og etter lossing. 

 

4. «Tollklareringstjenester» (alternativt «tollmeklertjenester») er virksomhet som 

består i å utføre tollformaliteter på vegne av en annen part i forbindelse med innførsel, 

utførsel eller transitt av gods, enten denne tjenesten er tjenesteyterens hovedvirksomhet 

eller et vanlig tillegg til hans hovedvirksomhet. 

 

5. «Containerdepottjenester» er virksomhet som består i å lagre containere, enten i 

havneområdet eller inne i landet, slik at de kan fylles/tømmes, repareres og klargjøres for 

avskiping. 

 

5. «Skipsagenturtjenester» er virksomhet som består i å representere, i egenskap av 

agent, ett eller flere linjerederiers eller rederiers forretningsinteresser i et gitt 

geografisk område, for følgende formål: 

 

- å markedsføre og selge sjøtransporttjenester og tilknyttede tjenester, fra 

tilbudsfase til fakturering, og utstede konnossementer på vegne av 

foretakene; å anskaffe og videreselge nødvendige tilknyttede tjenester; å 

utferdige dokumenter og formidle foretaksopplysninger og forretnings-

informasjon, 

  

- å handle på vegne av foretakene og, når det er påkrevd, tilrettelegge 

skipsanløp eller overtakelse av gods. 

 

7. «Spedisjonstjenester» er virksomhet som består i å tilrettelegge og overvåke 

forsendelser på vegne av avskipere, gjennom anskaffelse av transporttjenester og 

tilknyttede tjenester, utferdigelse av dokumenter og formidling av foretaksopplysninger 

og forretningsinformasjon. 

 

8. «Andre støtte- og hjelpetjenester i forbindelse med transport» er fraktmekler-

tjenester, fakturakontroll og informasjon om fraktrater, tjenester knyttet til utferdigelse 

av transportdokumenter, pakking og emballering, utpakking og avemballering, 

inspeksjon av last, veiing og stikkprøvetaking, samt tjenester i forbindelse med 

overtakelse og godkjenning av last (herunder lokal henting og utlevering). 

 

________________ 
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VEDLEGG IX 
 

 

NEVNT I ARTIKKEL 5.4 

 

LISTE OVER MFN-UNNTAK 

 

 

 
TILLEGG 1: Georgia 

 

TILLEGG 2: Island 

 

TILLEGG 3: Liechtenstein 

 

TILLEGG 4: Norge 

 

TILLEGG 5:  Sveits 

 
 



 

 

 

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG IX 

 

GEORGIA – LISTE OVER UNNTAK FRA BESTEVILKÅRSKLAUSULEN (MFN-UNNTAK) NEVNT I ARTIKKEL 5.4 

 
 

Sektor eller 
undersektor 

 

Beskrivelse av tiltak med angivelse av avvik fra  
artikkel 5.4 

 
Land omfattet av 

tiltaket 

 
Tilsiktet
varighet 

 

Forhold som skaper behov for 
unntak 

Transport-

tjenester 

 

 

 

 

Fiskerelaterte 

tjenester 

 

 

Kinofilm- og 

videogram-

produksjon 

Bilaterale veitransportavtaler som er basert på gjensidighet 

og gir de respektive landene adgang til å utøve internasjonal 

transport av passasjerer og gods. 

 

 

 

Tilgang til georgiske farvann med sikte på fiskefangster 

innrømmes på grunnlag av gjensidighet. 

 

 

Bilateral avtale mellom Frankrike og Georgia om 

filmproduksjon. Ifølge avtalen kan filmer laget av Georgia 

og Frankrike i fellesskap produseres bare med deltakelse av 

borgere av Georgia, Frankrike og andre EU-land eller med 

deltakelse av personer som har georgisk eller fransk 

nasjonalitet. 

 

 

 

 

Alle land som det er 

avtaler i kraft med, 

nå eller senere 

 

 

 

Alle land 

 

 

 

Frankrike og andre 

land i Den euro-

peiske union 

 

 

 

 

 

 

 Ubegrenset 

 

 

 

 

 

 Ubegrenset 

 

 

 

 Ubegrenset 

Styrking av forbindelser i transport-

sektoren. Miljøvern og regulering av 

trafikkrettigheter på georgisk territorium 

 

 

 

Behov for å regulere utnyttingen av natur-

ressurser 

 

 

Behov for å tilrettelegge og utdype 

innholdet i kulturforbindelsene og for å 

utvikle utvekslingen av kinematografiske 

produkter 

 

________________ 

  



5. - 2 - 

 

 
P

ag
e - 2

 - 

TILLEGG 4 TIL VEDLEGG IX 

 

NORGE – LISTE OVER UNNTAK FRA BESTEVILKÅRSKLAUSULEN (MFN-UNNTAK) NEVNT I ARTIKKEL 5.4 

 

Sektor eller undersektor 

Beskrivelse av tiltak med 

angivelse av avvik fra  

artikkel 5.4 

Land omfattet av tiltaket Tilsiktet varighet 
Forhold som skaper behov 

for unntak 

Veitransport: 

Passasjerer og gods 

 

 

Bestemmelser i eksisterende og 

fremtidige veitransportavtaler 

med ett eller flere land for å 

reservere trafikale rettigheter i 

transport til/fra Norge og mellom 

berørte tredjeland. Veikabotasje 

kan også tillates for visse land. 

 

Alle land 

 

Ubegrenset 

 

Regional særegenhet ved veitransport-

tjenester 

 

Audiovisuelle tjenester:  

Sending av audiovisuelle 

programmer til allmenn-

heten 

 

Gjennomføringstiltak som er 

vedtatt i samsvar med regler som 

EFs fjernsynsdirektiv (nr. 

89/552), og som definerer pro-

grammer av europeisk opprin-

nelse for å utvide nasjonal 

behandling til å omfatte audio-

visuelle programmer som opp-

fyller bestemte opprinnelses-

kriterier 

 

Parter i Europarådets konven-

sjon om fjernsyn over lande-

grensene eller andre europeiske 

land som det kan inngås avtale 

med 

 

Ubegrenset 

 

Fremming av kulturell identitet innen 

kringkastingssektoren i Europa, samt 

oppnåelse av bestemte språkpolitiske 

målsettinger 

Audiovisuelle tjenester:  

Kinofilm- og videogram-

produksjon og tilhørende 

distribusjonstjenester 

 

Å sikre audiovisuelle verker 

nasjonal behandling gjennom 

bilaterale rammeavtaler («G2G-

avtaler») om samproduksjon av 

film.  Verker som nevnt kan i 

noen tilfeller få tilgang til støtte 

når støtte ellers ikke ville være 

tilgjengelig for samproduk-

sjoner. 

Alle land  

 

Ubegrenset 

 

Målet med avtaler som nevnt er å 

fremme kulturelle forbindelser mel-

lom de berørte landene 
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Sektor eller undersektor 

Beskrivelse av tiltak med 

angivelse av avvik fra  

artikkel 5.4 

Land omfattet av tiltaket Tilsiktet varighet 
Forhold som skaper behov 

for unntak 

Audiovisuelle tjenester:  

Produksjon og distribusjon 

av kinematografiske verk 

og fjernsynsprogrammer i 

de nordiske land  

Tiltak vedtatt for å gjennomføre 

støtteordninger i samsvar med 

støtteprogrammer som NOR-

DISK FILM- OG FJERNSYNS-

FOND med sikte på å øke 

produksjon og distribusjon av 

audiovisuelle verk produsert i 

nordiske land 

 

Finland, Norge, Sverige, Island 

og Danmark 

 

Ubegrenset 

 

Bevaring og fremming av den 

regionale identiteten i de aktuelle 

landene  

Audiovisuelle tjenester:  

Produksjon og distribusjon 

av kinematografiske verk 

og fjernsynsprogrammer 

 

Tiltak vedtatt for å gjennomføre 

støtteordninger i samsvar med 

støtteprogrammer som MEDIA 

og EURIMAGES til fordel for 

audiovisuelle programmer og 

leverandører til slike program-

mer, som må oppfylle bestemte 

europeiske opprinnelseskriterier 

 

Europeiske land 

 

Ubegrenset 

 

Bevaring og fremming av den 

regionale identiteten i de aktuelle 

landene  

Alle sektorer 

 

Tiltak med formål å fremme 

nordisk samarbeid, slik som: 

 

- garantier og lån for investe-

ringsprosjekter og eksport 

(Den nordiske investerings-

bank), 

 

- økonomisk støtte til FoU-

prosjekter (Nordisk Indu-

strifond), 

 

Danmark, Sverige, Finland, 

Island og Norge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubegrenset 

 

Behov for å opprettholde og videre-

utvikle nordisk samarbeid 

 

http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc
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Sektor eller undersektor 

Beskrivelse av tiltak med 

angivelse av avvik fra  

artikkel 5.4 

Land omfattet av tiltaket Tilsiktet varighet 
Forhold som skaper behov 

for unntak 

 - finansiering av forunder-

søkelser knyttet til inter-

nasjonale prosjekter (Nor-

disk prosjekteksportfond, 

NOPEF), 

 

- finansieringsbistand til fore-

tak(*) som benytter miljø-

teknologi (Nordisk miljø-

finansieringsselskap, 

NEFCO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Får anvendelse på østeuro-

peiske foretak som samarbeider 

med ett eller flere nordiske 

foretak. 

 

  

Edb-baserte reservasjons-

systemer (CRS) samt salg 

og markedsføring av luft-

transporttjenester 

 

 

Forpliktelsene som leverandører 

av edb-baserte reservasjons-

systemer eller eierluftfarts-

foretak og deltakende luftfarts-

foretak har inngått, får ikke 

anvendelse dersom tilsvarende 

behandling ikke blir gitt i hjem-

staten til eierluftfartsforetaket 

eller leverandøren av det edb-

baserte reservasjonssystemet. 

 

Alle land som en leverandør av 

et edb-basert reservasjonssystem 

eller et eierluftfartsforetak er 

hjemmehørende i. 

 

Ubegrenset 

 

Behovet for unntak skyldes utilstrek-

kelig utvikling av et multilateralt 

regelverk for drift av edb-baserte 

reservasjonssystemer  
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Sektor eller undersektor 

Beskrivelse av tiltak med 

angivelse av avvik fra  

artikkel 5.4 

Land omfattet av tiltaket Tilsiktet varighet 
Forhold som skaper behov 

for unntak 

Sjøtransport Norge forbeholder seg rett til å 

vedta eller opprettholde tiltak 

som tilstår enkelte land sær-

behandling i henhold til en 

bilateral eller multilateral inter-

nasjonal avtale som er i kraft 

eller er undertegnet etter tids-

punktet for ikrafttredelsen av 

denne avtalen, som omfatter 

tjenester innen sjøtransport. 

 

Alle land Ubegrenset 

 

 

 

________________ 
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VEDLEGG X  

 

NEVNT I ARTIKKEL 5.21 

 

FINANSIELLE TJENESTER 

 

 

Artikkel 1 

 

Virkeområde og definisjoner 

 

1. Dette vedlegg får anvendelse på tiltak avtalepartene treffer som har innvirkning 

på handel med finansielle tjenester(11). 

 

2. I dette vedlegg menes med: 

 

a) «finansiell tjeneste», enhver tjeneste av finansiell art som tilbys av en 

finansiell tjenesteyter fra en avtalepart. Finansielle tjenester omfatter alle 

forsikringstjenester og forsikringsrelaterte tjenester og alle banktjenester 

og øvrige finansielle tjenester (unntatt forsikring). Finansielle tjenester 

omfatter følgende typer virksomhet: 

 

Forsikringstjenester og forsikringsrelaterte tjenester 

 

i) direkte forsikring (herunder koassuranse): 

 

aa) livsforsikring, 

 

bb) skadeforsikring, 

 

ii) gjenforsikring og retrocesjon (gjenforsikring av gjenforsikring),   

 

iii) forsikringsformidling, som meklervirksomhet og agentur, 

 

iv) hjelpetjenester innen forsikring, som rådgivning, aktuartjenester, 

risikovurdering og kravoppgjørstjenester, 

 

Banktjenester og øvrige finansielle tjenester (unntatt forsikring) 

 

v) mottak fra allmennheten av innskudd og andre midler som skal 

tilbakebetales, 

 

vi) alle typer utlånsvirksomhet, herunder forbrukerkreditt, pantelån, 

faktoring og finansiering av forretningstransaksjoner,  

 

vii) finansiell leasing, 

 

                                                 
(11) I dette vedlegg skal «handel med finansielle tjenester» forstås i samsvar med definisjonen i artikkel 

5.3 bokstav a) i) i denne avtale. 
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viii) alle betalings- og pengeoverføringstjenester, herunder kreditt-, 

betalings- og debetkort, reisesjekker og bankremisser,  

 

ix) garantier og forpliktelser, 

 

x) handel for egen eller for kunders regning, på børs, utenom børs 

eller på annen måte, med følgende: 

 

aa) pengemarkedsinstrumenter (herunder sjekker, veksler og 

innskuddsbevis), 

 

bb) utenlandsk valuta, 

 

cc) avledede produkter (derivater), inkludert, men ikke 

begrenset til, terminforretninger og opsjoner, 

 

dd) valuta- og renteinstrumenter, herunder produkter som 

avtaler om rente- og valutabytte (swaps) og fremtidige 

renteavtaler, 

 

ee) omsettelige verdipapirer, 

 

ff) andre omsettelige instrumenter og finansaktiva, herunder 

umyntet gull/edelmetall, 

 

xi) deltakelse i utstedelse av alle slags verdipapirer, herunder fulltegn-

ingsgaranti og plassering som agent (enten dette skjer offentlig 

eller privat) samt ytelse av tjenester i forbindelse med utstedelser 

som nevnt, 

 

xii) pengemekling, 

 

xiii) formuesforvaltning, slik som kontant- eller porteføljeforvaltning, 

alle former for forvaltning av kollektive investeringer, pensjons-

fondforvaltning og forvarings-, deponerings- og forvaltnings-/ 

tillitsmannstjenester, 

 

xiv) oppgjørs- og avregningstjenester for finansielle fordringer, 

herunder verdipapirer, avledede produkter og andre omsettelige 

instrumenter, 

 

xv) fremskaffelse og overføring av finansiell informasjon og 

behandling av finansiell informasjon, samt tilknyttet programvare 

fra tilbydere av andre finansielle tjenester, 

 

xvi) rådgivnings- og mellommannsvirksomhet samt andre finansielle 

hjelpetjenester i tilknytning til all virksomhet oppført i punkt v) til 

xv), herunder kredittopplysning og kredittvurdering, undersøkelser 

og rådgivning med hensyn til investeringer og porteføljer, 

rådgivning om oppkjøp og om foretaks restrukturering og strategi. 
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b) «finansiell tjenesteyter», enhver fysisk eller juridisk person fra en avtale-

part som ønsker å yte eller som yter finansielle tjenester; begrepet 

«finansiell tjenesteyter» omfatter likevel ikke offentlige institusjoner, 

 

c) «offentlig institusjon», 

  

i) staten, en sentralbank eller en pengepolitisk myndighet i en avtale-

part, eller en institusjon som eies eller kontrolleres av en avtalepart, 

og som i det vesentlige utfører statsfunksjoner eller oppgaver for 

statlige formål; derimot omfattes ikke en institusjon som i det 

vesentlige yter finansielle tjenester på kommersielle vilkår, eller 

 

ii) et privat foretak som utfører oppgaver som vanligvis utføres av en 

sentralbank eller en pengepolitisk myndighet, når foretaket utfører 

oppgaver som nevnt. 

 

d) I artikkel 5.3 bokstav a) ii) i avtalen menes med «tjenester som ytes under 

utøvelse av statsmyndighet»: 

 

i)  virksomhet som utøves av en sentralbank eller en pengepolitisk 

myndighet eller av en hvilken som helst annen offentlig institusjon 

under utøvelse av penge- eller valutapolitikk,  

 

ii)  virksomhet som utgjør en del av en lovfestet ordning om sosial-

trygd eller offentlig pensjonsordning, og  

 

iii)  annen virksomhet som utøves av en offentlig institusjon for statens 

regning eller med statsgaranti, eller som gjør bruk av statens 

økonomiske ressurser. 

 

e) Dersom en avtalepart tillater at virksomhet nevnt i bokstav d) ii) eller d) 

iii) i dette nummer utøves av dens finansielle tjenesteytere i konkurranse 

med en offentlig institusjon eller en finansiell tjenesteyter, skal «tjenester» 

for formålene i artikkel 5.3 bokstav a) ii) i denne avtale omfatte slik 

virksomhet. 

 

f) Artikkel 5.3 bokstav a) iii) i denne avtale får ikke anvendelse på tjenester 

omfattet av dette vedlegg. 

 

 

Artikkel 2 

 

Nasjonal behandling 

 

1. Hver avtalepart skal i samsvar med prinsippet om nasjonal behandling gi enhver 

annen avtaleparts finansielle tjenesteytere som er etablert på dens territorium, adgang til 

betalings- og avregningssystemer drevet av offentlige institusjoner samt til offentlige 

finansierings- og refinansieringsordninger som er tilgjengelige i ordinær forretningsdrift. 

Bestemmelsene i dette nummer er ikke ment å gi adgang til avtalepartens ordninger av 
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typen långiver i siste instans («lender of last resort»). 

 

2. Dersom en avtalepart 

 

a) krever at en annen avtaleparts finansielle tjenesteytere skal være medlem 

av, delta i eller ha adgang til en selvregulerende institusjon, en børs eller 

et marked for verdipapirer eller terminkontrakter, en oppgjørssentral eller 

en annen organisasjon eller sammenslutning for å kunne yte finansielle 

tjenester på lik linje med avtalepartens finansielle tjenesteytere, eller 

 

b) direkte eller indirekte gir institusjoner som nevnt privilegier eller fordeler 

i forbindelse med finansiell tjenesteyting,  

 

skal den påse at institusjoner som nevnt tilstår finansielle tjenesteytere fra en annen 

avtalepart, forutsatt at de er etablert på dens territorium, nasjonal behandling i de sekto-

rene som er oppført i dens bindingsliste, med forbehold for eventuelle vilkår og kom-

petansekrav fastsatt i bindingslisten. 

 

 

Artikkel 3 

 

Åpenhet og innsyn 

 

1. Hver avtalepart skal fremme åpenhet og innsyn i regelverket for finansielle 

tjenester, slik at det tas hensyn til: 

 

a) det arbeid avtalepartene har påtatt seg innen rammen av GATS og andre 

fora med hensyn til handel med finansielle tjenester, 

 

b) betydningen av åpenhet og innsyn i regelverket og identifiserbare mål for 

den politiske kursen som følges for arbeidet, samt klare og konsekvent 

anvendte prosesser i myndighetenes saksbehandling, 

 

c) konsultasjoner som avtalepartene eventuelt kan ha seg imellom. 

 

2. Vedkommende myndighet i hver avtalepart skal, med hensyn til utarbeiding av 

søknader i tilknytning til finansiell tjenesteyting, gjøre nasjonale krav og behandlings-

prosesser tilgjengelige for interesserte personer. 

 

3. Dersom det kreves tillatelse for å yte en finansiell tjeneste, skal vedkommende 

myndighet i en avtalepart offentliggjøre kravene som må oppfylles for å få tillatelse. 

Tiden det normalt tar for å avgjøre en søknad om tillatelse, skal:  

 

a)  på anmodning gjøres kjent for søkeren,  

 

b)  gjøres offentlig kjent, eller 

 

c)       gjøres kjent ved en kombinasjon av begge de to nevnte måtene. 
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Artikkel 4 

 

Hurtige prosesser ved behandling av søknader 

 

1. Vedkommende myndighet i hver avtalepart skal raskt behandle søknader i tilknyt-

ning til finansiell tjenesteyting fremmet av de øvrige avtaleparters tjenesteytere.  

 

2. Dersom vedkommende myndighet i en avtalepart krever tilleggsopplysninger fra 

søkeren for å kunne behandle søknaden hans, skal myndigheten underrette søkeren uten 

ugrunnet opphold.  

 

3. På anmodning fra søkeren skal vedkommende myndighet i en avtalepart uten 

ugrunnet opphold opplyse ham om søknadens status. 

 

4. Dersom det kreves tillatelse for å yte en finansiell tjeneste og gjeldende krav er 

oppfylt, skal vedkommende myndighet i en avtalepart vanligvis gi søkeren tillatelse innen 

seks måneder etter at han har innlevert en søknad som anses for å være fullstendig i 

henhold til den aktuelle avtalepartens egne lover og forskrifter. 

 

5. Vedkommende myndighet i en avtalepart skal underrette søkeren om utfallet av 

søknaden hans umiddelbart etter at den er avgjort. I tilfelle en søknad blir avslått, skal 

begrunnelsen for avslaget gjøres kjent for søkeren. 

 

 

Artikkel 5 

 

Innenlandsk regulering 

 

1. Uten hensyn til de øvrige bestemmelser i kapittel 5 i denne avtale skal en avtale-

part ikke hindres i å innføre eller opprettholde rimelige tiltak av forsiktighetshensyn, 

herunder  

 

a) for å beskytte investorer, innskytere, forsikringstakere, personer som 

fremmer krav mot en forsikringsgiver i henhold til en forsikringsavtale, 

personer som en finansiell tjenesteyter har et forvaltningsoppdrag 

(fiduciary duty) for, eller andre tilsvarende aktører i finansmarkedet, eller 

 

b) for å sikre integriteten og stabiliteten i sitt finansielle system. 

 

Avtaleparten skal ikke bruke tiltak som nevnt som et middel til å unndra seg forpliktelser 

eller plikter etter kapittel 5 i denne avtale. 

 

2. Tiltak nevnt i nr. 1 skal ikke være mer bebyrdende enn nødvendig for å oppnå det 

som er hensikten med dem; de skal heller ikke utgjøre en skjult restriksjon på handelen 

med tjenester eller innebære forskjellsbehandling av en annen avtaleparts finansielle 

tjenester eller finansielle tjenesteytere sammenliknet med avtalepartens egne likeverdige 

finansielle tjenester eller likeverdige finansielle tjenesteytere. 
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3. Hver avtalepart skal benytte alle rimelige midler for å sikre at Baselkomitéens 

kjerneprinsipper for effektivt banktilsyn (Core Principles for Effective Banking Super-

vision), standardene og prinsippene til Den internasjonale organisasjonen for forsik-

ringstilsyn (International Association of Insurance Supervisors, IAIS) og Objectives and 

Principles of Securities Regulation utarbeidet av Den internasjonale organisasjon for 

tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet  (International Organisation of Securities 

Commissions) gjennomføres og anvendes på dens territorium. 
 

4. Ingen bestemmelse i kapittel 5 i denne avtale skal fortolkes slik at en avtalepart 

kan pålegges å gi videre opplysninger om enkeltkunders forretninger og regnskaper eller 

fortrolig eller beskyttet informasjon i offentlige institusjoners besittelse. 

 

 

Artikkel 6 

 

Godkjenning av tilsynstiltak 

 

 Dersom en avtalepart, gjennom en avtale eller ordning, godkjenner tilsynstiltak 

truffet av en ikke-avtalepart når den bestemmer hvordan skal anvende sine egne tiltak i 

tilknytning til finansielle tjenester, skal denne avtaleparten gi en annen avtalepart 

tilstrekkelig mulighet til å forhandle om tiltredelse til en slik avtale eller ordning eller til 

å forhandle om en tilsvarende avtale eller ordning med vedkommende avtalepart, under 

omstendigheter der det ville være likeverdig regulering, tilsyn, iverksettelse av regulering 

som nevnt og, dersom det er hensiktsmessig, fremgangsmåter for utveksling av 

informasjon mellom partene i avtalen eller ordningen. Dersom en avtalepart gir slik 

godkjenning på uavhengig grunnlag, skal den gi enhver annen avtalepart tilstrekkelig 

mulighet til å påvise at det foreligger slike omstendigheter. 

 

 

Artikkel 7 

 

Informasjonsoverføring og informasjonsbehandling 

 

 Ingen avtalepart skal treffe tiltak som hindrer overføring av informasjon inn til, 

eller ut fra, dens territorium eller behandling av finansiell informasjon, herunder elektro-

niske overføring av data, eller som, med forbehold for importregler i samsvar med 

internasjonale avtaler, hindrer flytting av utstyr, dersom overføring av informasjon, 

behandling av finansiell informasjon eller flytting av utstyr som nevnt er nødvendig for 

at en finansiell tjenesteyter fra en annen avtalepart skal kunne drive normal forretnings-

virksomhet. Ingen bestemmelse i denne artikkel innskrenker en avtaleparts rett til å 

beskytte personopplysninger og privatlivets fred samt til å sikre fortrolig behandling av 

personlige arkiver og regnskaper så lenge denne retten ikke utnyttes til å omgå 

bestemmelsene i kapittel 5 i avtalen. 

 

________________ 
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VEDLEGG XI 

 

NEVNT I ARTIKKEL 5.21 

 

TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER 

 

 

Artikkel 1 

 

Virkeområde og definisjoner 

 

1. Dette vedlegg får anvendelse på tiltak partene treffer som har innvirkning på 

handel med telekommunikasjonstjenester(12). Det får ikke anvendelse på tiltak en part 

treffer med hensyn til kringkasting eller kabeldistribusjon av radio- eller fjernsyns-

programmer(13). 

 

2. I dette vedlegg menes med: 

 

a) «telekommunikasjonstjenester», overføring og mottak av signaler ved et 

hvilket som helst elektromagnetisk hjelpemiddel. Sektoren telekom-

munikasjonstjenester omfatter ikke økonomisk virksomhet som består i å 

levere innhold som krever telekommunikasjonstjenester for å bli overført, 

 

b) «reguleringsmyndighet», det organ eller de organer som er tillagt 

reguleringsoppgaver forbundet med spørsmål nevnt i dette vedlegg, 

 

c) «nødvendige fasiliteter», fasiliteter i et offentlig telenett eller en offentlig 

tjeneste: 

 

i) som utelukkende eller hovedsakelig tilbys av én enkelt tjenesteyter 

eller et begrenset antall tjenesteytere, 

 

ii) som det er verken økonomisk eller teknisk mulig å erstatte for å 

yte en tjeneste, 

 

d) «betydelig tjenesteyter», tjenesteyter som er i stand til i vesentlig grad å 

påvirke vilkårene for deltakelse (idet det tas hensyn til pris og levering) i 

det relevante markedet for basis telekommunikasjonstjenester som følge 

av: 

 

i) kontroll over nødvendige fasiliteter, eller 

 

ii) utnyttelse av en markedsstilling. 

 

 

 

                                                 
(12) I dette vedlegg skal «handel med telekommunikasjonstjenester» forstås i samsvar med 

definisjonen i artikkel 5.3 bokstav a) i) i avtalen. 

(13) I dette vedlegg defineres «kringkasting» som fastlagt i hver parts nasjonale lov- og regelverk. 
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Artikkel 2 

 

Tiltak for å ivareta konkurransen 

 

1. Hver part skal opprettholde egnede tiltak for å hindre tjenesteytere som alene eller 

sammen utgjør en betydelig tjenesteyter, i å delta i konkurransebegrensende praksis eller 

å videreføre slik praksis. 

 

2. Konkurransebegrensende praksis nevnt i nr. 1 skal omfatte særlig: 

 

a) konkurransebegrensende kryssubsidiering, 

 

b) bruk av opplysninger fra konkurrenter på en slik måte at det virker konkur-

ransebegrensende, 

 

c) det å unnlate å gi andre tjenesteytere, når det er aktuelt, tekniske opplys-

ninger om nødvendige fasiliteter og kommersielt relevante opplysninger 

som er nødvendige for at de skal kunne yte tjenester. 

 

 

Artikkel 3 

 

Samtrafikk 

 

1. Denne artikkel får anvendelse på sammenkopling med tjenesteytere som tilbyr 

offentlige telenett eller offentlige telekommunikasjonstjenester slik at en tjenesteyters 

brukere kan kommunisere med en annen tjenesteyters brukere og få tilgang til tjenester 

tilbudt av en annen tjenesteyter, i tilfeller der spesifikke forpliktelser inngås. 

 

2. Hver part skal sikre at en betydelig tjenesteyter sørger for samtrafikk på ethvert 

punkt i nettet der det er teknisk mulig. Samtrafikk som nevnt skal tilbys:  

 

a) til likebehandlende vilkår, betingelser (herunder tekniske standarder og 

spesifikasjoner) og satser og til en kvalitet som ikke er mindre gunstig enn 

kvaliteten som blir tilbudt for partens egne likeverdige tjenester eller for 

likeverdige tjenester fra ikke-tilknyttede tjenesteytere eller for partens 

datterforetak eller andre tilknyttede foretak,  

 

b) når det er aktuelt, til vilkår, betingelser (herunder tekniske standarder og 

spesifikasjoner) og kostnadsorienterte satser som sikrer innsyn, er rimelige 

i betraktning av hva som er økonomisk mulig, og er tilstrekkelig atskilt 

slik at tjenesteyteren ikke behøver å betale for nettkomponenter og eller 

fasiliteter han ikke trenger for å kunne yte tjenestene,  

 

c) etter anmodning, på punkter i tillegg til nettermineringspunktene som 

tilbys et flertall av brukerne, idet dette er slik å forstå at gebyrene skal 

gjenspeile kostnaden ved å sette opp nødvendige tilleggsfasiliteter. 

 

3. Hver part skal sikre at fremgangsmåtene som får anvendelse for samtrafikk-

forhandlinger med en betydelig tjenesteyter, gjøres allment tilgjengelige. 
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4. Hver part skal sikre at betydelige tjenesteytere enten gjør sine egne samtrafikk-

avtaler tilgjengelige for tjenesteytere fra en annen part eller kunngjør standard samtrafikk-

tilbud. 

 

5. Dersom tjenesteytere er ute av stand til å løse tvister knyttet til forhandlingene om 

en samtrafikkavtale med en betydelig tjenesteyter innen rimelig tid, skal hver part påse at 

tjenesteyterne søker bistand fra et uavhengig nasjonalt organ, som kan være 

reguleringsmyndigheten nevnt i artikkel 6, for å få løst tvister om hensiktsmessige vilkår, 

betingelser og satser for samtrafikk innen et rimelig tidsrom. Organet eller myndigheten 

skal fastsette vilkårene for samtrafikk i samsvar med vanlige prinsipper for det aktuelle 

markedet og den aktuelle sektoren, og i samsvar med prinsippene fastlagt i dette vedlegg. 

Bistanden kan omfatte særlige fremgangsmåter ved mekling. 

 

 

Artikkel 4 

 

Leveringspliktige tjenester 

 

1. Hver part har rett til å fastsette hvilke plikter til å tilby leveringspliktige tjenester 

den ønsker å opprettholde. 

 

2. Tiltak partene treffer for leveringspliktige tjenester skal sikre innsyn og være 

objektive og uten forskjellsbehandling. De skal også være nøytrale med hensyn til 

konkurranse og ikke være mer bebyrdende enn nødvendig. 

 

 

Artikkel 5 

 

Fremgangsmåte for tildeling av tillatelse 

 

1. Når det kreves tillatelse for å yte en telekommunikasjonstjeneste, skal vedkom-

mende myndighet i en part gjøre følgende allment tilgjengelig:  

 

a) vilkårene og betingelsene knyttet til tillatelsen, 

 

b) vanlig saksbehandlingstid for å avgjøre en søknad om tillatelse, 

 

c) kriteriene for tildeling av begrensede ressurser, herunder kriterier for 

tildeling av frekvens når etterspørselen er usedvanlig stor. 

 

2. Med unntak av tillatelser knyttet til bruk av frekvensspekter, skal vedkommende 

myndighet i en part, dersom det kreves tillatelse for å yte en telekommunikasjonstjeneste 

og vilkårene som får anvendelse, er oppfylt, gi søkeren tillatelse, vanligvis innen seks 

måneder etter at det er inngitt søknad som anses for å være fullstendig i henhold til den 

aktuelle partens nasjonale lover og forskrifter. 

 

3. Vedkommende myndighet i en part skal underrette søkeren om utfallet av 

søknaden umiddelbart etter at den er avgjort. I tilfelle en søknad om tillatelse blir avslått, 
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skal vedkommende myndighet i en part på anmodning gjøre søkeren kjent med 

begrunnelsen for avslaget. 

 

 

Artikkel 6 

 

Reguleringsmyndighet 

 

1. Hver parts reguleringsmyndighet for telekommunikasjonstjenester skal være 

atskilt fra enhver tjenesteyter som tilbyr basis telekommunikasjonstjenester, og skal ikke 

være ansvarlig overfor en tjenesteyter som nevnt. 

 

2. Hver part skal påse at dens reguleringsmyndighets vedtak og fremgangsmåter er 

nøytrale med hensyn til samtlige markedsdeltakere. 

 

3. Hver part skal påse at en annen parts tjenesteytere som berøres av vedtak truffet 

av dens egen reguleringsmyndighet, skal ha adgang til å klage til et uavhengig forvalt-

ningsorgan eller en domstol i samsvar med dens egne lover og forskrifter. 

 

 

Artikkel 7 

 

Begrensede ressurser 

 

Hver part skal gjennomføre sine ordninger for tildeling og bruk av begrensede 

ressurser, herunder frekvenser, nummer og fremføringsrett, objektivt, rettidig og på en 

måte som sikrer innsyn og likebehandling. Hver part skal kunngjøre aktuell status med 

hensyn til tilordnede frekvensbånd. 

 

________________ 
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VEDLEGG XII 

 

NEVNT I ARTIKKEL 5.21 

 

SJØTRANSPORT OG TILKNYTTEDE TJENESTER 

 

 

Artikkel 1 

 

 Dette vedlegg får anvendelse på tiltak avtalepartene treffer som har innvirkning 

på handel innen sjøtransport og tilknyttede tjenester. 

 

 

Artikkel 2 

 

Definisjoner 

 

I dette vedlegg menes med: 

 

a) «internasjonale sjøtransporttjenester», utøving av internasjonal sjøtransport av 

last og passasjerer, herunder transportoppdrag fra dør til dør og multi-modale 

transportoppdrag, 

 

b) «transport fra dør til dør og multimodal transport», godstransport ved bruk av 

flere enn én transportform; innbefatter en internasjonal strekning til sjøs i 

henhold til et kombinert transportdokument, og utøving av, eller tilgang til, 

andre former for transport (14),  

 

c) «hjelpetjenester i forbindelse med sjøtransport», følgende tjenester:  

  

i) «håndtering av sjøgods» er oppgaver som utføres av laste- og losse-

foretak, herunder terminaloperatører, men omfatter ikke oppgaver 

som utføres direkte av havnearbeidere når denne arbeidsstyrken er 

organisert uavhengig av laste- og losseforetak eller 

terminaloperatører. Virksomheten som omfattes, inkluderer 

tilrettelegging av, og tilsyn med: 

 

aa) lasting/lossing av last om bord i/fra et fartøy, 

 

bb) surring og løsing av last, og 

 

cc) mottak/levering og oppbevaring av gods før avskiping 

eller etter lossing, 

 

ii) «tollklareringstjenester» (alternativt «tollmeklertjenester») er virk-

somhet som består i å ivareta tollformaliteter på vegne av en annen 

avtalepart i forbindelse med innførsel, utførsel eller transitt av last, 

                                                 
(14) I denne definisjon viser «kombinert transportdokument» til et dokument som gjør det mulig for 

kundene å inngå én enkelt kontrakt med et rederi for et transportoppdrag fra dør til dør. 
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enten denne tjenesten er tjenesteyterens hovedvirksomhet eller et 

vanlig tillegg til hans hovedvirksomhet, 

 

iii) «containerdepottjenester» er virksomhet som består i å lagre 

containere, enten i havneområder eller inne i landet, med sikte på 

fylling/tømming, istandsetting og klargjøring for avskiping, 

 

iv) «skipsagenturtjenester» er virksomhet som består i å representere, 

i egenskap av agent, i et gitt geografisk område, ett eller flere 

linjerederiers eller rederiers forretningsinteresser, for følgende 

formål: 

 

aa) markedsføring og salg av sjøtransport og tilknyttede 

tjenester, fra tilbudsfase til fakturering, og utstedelse av 

konnossementer på vegne av rederiene; kjøp og salg av 

nødvendige tilknyttede tjenester; utferdigelse av doku-

menter og formidling av forretningsopplysninger og 

forretningsinformasjon, 

 

bb) opptreden på vegne av rederiene og, når det er påkrevd, 

tilrettelegging av skipsanløp eller mottak av last, 

 

v) «spedisjonstjenester» er virksomhet som består i å tilrettelegge og 

overvåke forsendelser på vegne av avskipere, gjennom anskaffelse 

av transport og tilknyttede tjenester, utferdigelse av dokumenter og 

formidling av forretningsopplysninger og forretningsinformasjon, 

 

d) «tilbringertjenester», fortransport og viderebefordring til sjøs, mellom 

havner beliggende i en avtalepart, av internasjonal last, herunder 

containerlast, underveis til et bestemmelsessted eller fra en 

avskipningshavn, utenfor denne avtalepartens territorium, 

 

e) «mannskap», skipsføreren og enhver annen person ansatt om bord på 

fartøyet under en sjøreise for å utøve funksjoner knyttet til ledelsen, driften 

og vedlikeholdet av fartøyet, samt enhver annen person oppført i nevnte 

fartøys mannskapsfortegnelse, 

 

f)  «havn», et sted der fartøyer kan ankre opp eller fortøye for å søke ly, for 

reparasjon, for lasting eller lossing av last, for ombordtaking og iland-

setting av passasjerer eller for annen virksomhet knyttet til handel med 

varer fraktet på skip, og som omfatter hele området på land og på vann 

samt byggverk, utstyr og bekvemmeligheter i tilknytning til disse 

funksjonene. 

 

 

Artikkel 3 

 

Likebehandlende markedsadgang(15) 

                                                 
(15) Denne artikkel får ikke anvendelse for Sveits. 
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1. Tilbydere av internasjonale sjøtransporttjenester hjemmehørende i en avtalepart 

skal ha uinnskrenket adgang til internasjonale maritime markeder og fartsområder på 

kommersielt og likebehandlende grunnlag.  

 

2. Avtalepartene skal oppheve, og avstå fra å innføre, ensidige tiltak og 

administrative, tekniske eller andre hindringer som kan virke diskriminerende på det frie 

tilbudet av internasjonale sjøtransporttjenester. 

 

 3. Hver avtalepart skal innrømme fartøyer som fører en annen avtaleparts flagg, eller 

som drives av tjenesteytere fra en annen avtalepart, en behandling som ikke er mindre 

gunstig enn den som innrømmes avtalepartens egne fartøyer eller fartøyer fra en ikke-

avtalepart, avhengig av hva som er mest fordelaktig, med hensyn til blant annet adgang 

til havner, bruk av infrastruktur og havnetjenester(16) som: 

 

a) lostjenester, 

 

b) slepe- og taubåtassistanse, 

 

c) proviantering, 

 

d) bunkring av drivstoff og vann, 

 

e) håndtering av avfall og ballastvann, 

 

f) havnekapteintjenester, 

 

g) navigasjonshjelpemidler, 

 

h) landbaserte driftstjenester av avgjørende betydning for driften av skip, 

herunder kommunikasjon samt vann- og strømforsyning, 

 

 i) anlegg og utstyr for nødreparasjoner, 

j) tjenester i tilknytning til oppankring, kaiplass og fortøyning, 

 

og bruk av hjelpe- og støttetjenester i forbindelse med sjøtransport, samt tilknyttede 

gebyrer og avgifter, tollvesenets innretninger og ordninger samt tildeling av plass ved kai 

og laste- og losseanlegg. 

 

4. En avtalepart skal ikke innføre ordninger om lastdeling i fremtidige avtaler med 

andre land om internasjonale sjøtransporttjenester. I tilfelle ordninger som nevnt 

foreligger i tidligere avtaler, skal ordningene bringes til opphør når denne avtalen trer i 

kraft.  

 

5. Med hensyn til virksomhet omfattet av dette vedlegg skal en avtalepart tillate at 

foretak fra en annen avtalepart har kommersiell tilstedeværelse på dens territorium i form 

                                                 

(16) Som omhandlet i Verdens handelsorganisasjons mal for bindingsliste over 

sjøtransporttjenester – Tilleggsforpliktelser (WTO Maritime Model Schedule – Additional 

Commitments). 
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av datterforetak, filialer eller representasjonskontorer. Kommersiell tilstedeværelse som 

nevnt skal være underlagt vilkår for etablering og drift som ikke er mindre gunstige enn 

vilkårene som innrømmes datterforetak, filialer eller representasjonskontorer tilhørende 

vertsavtalepartens foretak. 

 

6. Virksomhet som datterforetak, filialer og representasjonskontorer kan utøve, skal 

være i samsvar med vertsavtalepartens lover og forskrifter. 

 

7. En avtalepart skal ikke treffe eller opprettholde tiltak som hindrer tilbydere av 

internasjonale sjøtransporttjenester hjemmehørende i en annen avtalepart fra å inngå 

kontrakter direkte med tilbydere av andre transportformer for å kunne yte multimodale 

transporttjenester.  

 

8. Tilbydere av internasjonale sjøtransporttjenester hjemmehørende i en avtalepart 

skal ha adgang til å omplassere eid eller leid transportutstyr som tomme containere 

mellom havner i en annen avtalepart uten at utstyret fraktes som last mot betaling.  

 

9. Hver avtalepart skal gi tilbydere av internasjonale sjøtransporttjenester 

hjemmehørende i en annen avtalepart adgang til å yte tilbringertjenester mellom havner 

beliggende i denne avtaleparten. 

 

 

Artikkel 4 

 

Anvendelse av nasjonale lover og forskrifter 

 

1. Fartøyer og mannskaper fra en avtalepart skal rette seg etter en annen avtaleparts 

relevante lover og forskrifter under sitt opphold, herunder i sistnevntes territorialfarvann, 

innlands vannveier og havner. 

 

2. En avtaleparts kompetente myndigheter skal ikke gripe inn i interne forhold på en 

annen avtaleparts fartøyer i dens havner, unntatt: 

 

a) når dette skjer på anmodning av, eller med samtykke fra, den berørte 

avtaleparts diplomatiske eller konsulære myndigheter,   

 

b) når ro og offentlig orden i havnen eller på land er blitt påvirket eller 

offentlig sikkerhet er blitt forstyrret ved hendelser om bord i fartøyet, eller 

som en konsekvens av dem, 

 

c) når de som er innblandet i saken, ikke tilhører mannskapet. 

 

3. Denne artikkel begrenser ikke en avtaleparts rettigheter til å håndheve sine regler 

for havnestatkontroll, innvandring, toll, folkehelse, vern av liv, fartøyers sikkerhet og 

sikkerhet i havner, farlig last og miljøforurensning. 
 

4. Denne artikkel får ikke anvendelse på begjæringer om arrest i fartøy ved 

forfølgelse av krav som kan sikres ved pant. 
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Artikkel 5 

 

Anerkjennelse av skipsdokumenter 

 

1. Dokumenter for et fartøy fra en avtalepart skal anerkjennes av de øvrige 

avtaleparter når de er utstedt eller anerkjent i samsvar med relevante internasjonale 

konvensjoner. 

 

2. Avtalepartene anerkjenner Internasjonalt Målebrev (1969) behørig utstedt i 

samsvar med Den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer, 1969. I tilfeller der 

tonnasje legges til grunn for innkreving av havneavgifter og -utgifter, skal nevnte 

målebrev (1969) utgjøre grunnlaget for beregningen. 

 

 

Artikkel 6 

 

Mannskapers identitetsdokumenter, innreise og transitt 
 

1. For å underlette internasjonale sjøtransporttjenester skal en avtalepart anerkjenne 

gyldige identifikasjonsdokumenter for sjømenn og mannskap når dokumentene er 

behørig utstedt av kompetente myndigheter i en annen avtalepart. 

 

Disse dokumentene er:  

 

a) for Georgias del, «pass» og «sjømannsbok», 

 

b) for Islands del, «pass» og «sjøfartsbok», 

 

c) for Norges del, «pass» og «sjøfartsbok», 

 

d) for Sveits’ del, «pass» og «sjømannsbok». 

 

2. For en ikke-avtaleparts borgere som arbeider om bord på fartøyer fra en avtalepart, 

er identitetsdokumentene de dokumenter som er utstedt av kompetente myndigheter i 

ikke-avtaleparten. 

 

3. Uten at en avtaleparts lover og forskrifter om innvandring berøres, skal et medlem 

av mannskap om bord på et fartøy fra en annen avtalepart, når vedkommende innehar 

gyldige identitetsdokumenter som nevnt i nr. 1, 

 

a) gis adgang til førstnevnte avtaleparts territorium for midlertidig landlov 

forutsatt at mannskapsfortegnelsen forelegges passkontroll- eller inn-

vandringsmyndighetene, 

 

b) gis tillatelse til å mønstre av et fartøy som mannskap når dette inntreffer i 

en havn tilhørende førstnevnte avtalepart og forlate denne avtaleparts 

territorium, og 
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c) gis adgang til territoriet til førstnevnte avtalepart for å tiltre tjeneste om 

bord på et fartøy som mannskap, forutsatt at vedkommende er i besittelse 

av en erklæring fra rederiet eller dets befrakter om at han skal gå om bord 

i et bestemt fartøy i en havn tilhørende førstnevnte avtalepart.  

 

4. En avtalepart skal ikke treffe diskriminerende tiltak mot mannskaper fra en annen 

avtalepart mens de oppholder seg i dens havner og på dens territorium. 

 

5. Dersom et medlem av mannskapet fra en avtalepart trenger medisinsk observasjon 

eller behandling for sykdom under fartøyets opphold i en havn i en annen avtalepart, skal 

sistnevntes kompetente myndigheter gi medlemmet av mannskapet tillatelse til å 

oppholde seg på avtalepartens territorium for legetilsyn inntil den kompetente medisinske 

myndigheten erklærer ham i stand til å reise, for et tidsrom av høyst tre måneder. 

Avtaleparten skal gi medisinsk bistand i samsvar med sin nasjonale lovgivning. 

 

6. Ingenting i denne artikkel skal fortolkes slik at det begrenser en avtaleparts rett til 

å nekte en person som den anser som uakseptabel, innreise eller opphold på dens 

territorium. 
 

 

Artikkel 7 

 

Rekruttering og opplæring(17) 

 

Hver avtalepart skal tillate at foretak eller næringsorganisasjoner fra en annen 

avtalepart etablerer representasjon og rekrutteringskontorer på dens territorium, idet disse 

skal ha adgang til å etablere direkte arbeidsforhold med sjøfolk eller potensielle sjøfolk i 

sistnevnte avtalepart. Foretak eller næringsorganisasjoner som nevnt skal gis adgang til å 

yte økonomisk støtte til virksomhet som opplæring. Sjøfolk som har mottatt støtte av 

denne typen, kan bli pålagt å være kontraktsbundet for et bestemt tidsrom for å arbeide 

for foretaket som har ytet støtte som nevnt.  
 

 

Artikkel 8 

 

Ansettelsesvilkår 

 

1. Hver avtalepart skal, når den tar inn mannskap fra en annen avtalepart på sine 

fartøyer, gjøre dette i samsvar med internasjonale konvensjoner som er i kraft mellom 

dem. 

 

2. Vilkårene for ansettelse av en borger som er hjemmehørende i en avtalepart og 

arbeider som medlem av mannskapet på et fartøy fra en annen avtalepart, skal angis i 

hyrekontrakten. 

 

3. Hver avtalepart skal godta og respektere ansettelsesvilkårene for mannskap på et 

fartøy fra en annen avtalepart, slik de er fastsatt i hyrekontrakter, kollektive tariffavtaler, 

trygdestandarder og arbeidsvilkår eller regler som gjelder for mannskap om bord på 

registrerte fartøyer fra denne avtalepart.. 

                                                 
(17) Denne artikkel får ikke anvendelse for Liechtenstein og Sveits. 
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Artikkel 9 

 

Regler om arbeidstvister 

 

1. Enhver tvist eller ethvert krav, herunder krav for skader som følger av, eller er 

knyttet til, hyrekontrakten eller forhold mellom en tjenesteyter fra en avtalepart og et 

medlem av mannskap fra en annen avtalepart, herunder men ikke begrenset til, lønnskrav 

og erstatningskrav som følge av sykdom, personskade eller dødsfall som gjelder et 

medlem av mannskap, skal med sikte på avgjørelse og løsning kun henvises til 

vedkommende domstolers eller myndigheters eksklusive kompetanse, avhengig av det 

enkelte tilfelle, i den avtalepart der fartøyet er registrert, eller i den avtalepart som klager 

er borger av, forutsatt at fremgangsmåten ikke står i motstrid til nasjonale regler og 

forskrifter. Avtalepartene skal sørge for egnede mekanismer for behandling av slike saker 

når de reises.   

 

2. Denne artikkel er uten virkning for en begjæring om arrest i fartøy ved forfølgelse 

av krav som kan sikres ved pant. 

 

 

Artikkel 10  

 

Lovovertredelser begått av mannskap om bord på fartøyet 

 

1. Når en lovovertredelse kan ha funnet sted eller et medlem av mannskapet er 

mistenkt for å ha begått en lovovertredelse om bord på et fartøy og etter loven i den 

avtalepart der et fartøy er registrert, kan denne avtalepart anmode en annen avtalepart om 

å innhente bevis og innlede rettergangsskritt i saken.  

 

2. Kompetente myndigheter i den anmodede avtalepart skal behandle anmodningen 

som er fremsatt, og skal i samsvar med sin egen lovgivning avgjøre hvilke skritt som skal 

tas. 

 

3. Dersom den anmodede avtalepart mener at opplysningene som er gitt av den 

anmodende avtalepart ikke er tilstrekkelige, kan den be om tilleggsopplysninger.  

 

4. Rettergangsskritt kan ikke innledes av den anmodede avtalepart med mindre den 

påståtte lovovertredelsen ville ha vært en lovovertredelse dersom den var begått på dens 

eget territorium, og dersom overtrederen under de aktuelle omstendigheter også kan 

straffes etter avtalepartens egen lovgivning.   

 

5. Den anmodede avtalepart skal straks meddele sin avgjørelse til den anmodende 

avtalepart og underrette den om eventuelle rettergangsskritt som er utført eller tiltak som 

er truffet. 

 

6. Alle anmodninger og meddelelser mellom avtalepartene angitt i denne artikkel 

skal oversendes gjennom diplomatiske noter. 

 

________________ 



- 13 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG XIII 
 

 

NEVNT I ARTIKKEL 5.21 

 

ENERGIRELATERTE TJENESTER 



 

 

VEDLEGG XIII 

 

NEVNT I ARTIKKEL 5.21 

 

ENERGIRELATERTE TJENESTER(18) 

 

 

Artikkel 1 

 

Virkeområde 

 

Dette vedlegg får anvendelse på tiltak som har innvirkning på handel med 

energirelaterte tjenester, uten hensyn til hvilken energikilde det dreier seg om, hvilken 

teknologi som blir brukt, om energikilden er fornybar eller ikke, og om tjenesten ytes på 

land eller til havs. 

 

 

Artikkel 2 

 

Definisjoner 

 

I dette vedlegg menes med «energirelaterte tjenester», tjenester innenfor leting, 

utbygging, produksjon eller distribusjon av energi eller energikilder i den utstrekning 

tjenester som nevnt ytes til energiforetak, enten direkte eller indirekte gjennom 

foretakenes leverandører eller underleverandører. 

 

 

Artikkel 3 

 

Suverenitet over energiressurser 

 

1. Avtalepartene anerkjenner en stats suverenitet og suverene rettigheter over energi-

ressurser. De bekrefter på nytt at rettigheter som nevnt må utøves i samsvar med, og med 

forbehold for, folkerettens regler. 

 

2. Uten at det skal ha innvirkning på målet om å fremme handel med energirelaterte 

tjenester, skal avtalen ikke på noen måte berøre de respektive avtaleparters bestemmelser 

om eiendomsretten til energiressurser. 

 

3. Hver avtalepart skal også i fortsettelsen beholde særlig retten til å avgjøre hvilke 

geografiske deler av dens område som skal stilles til rådighet for leting, utbygging og 

utnytting av dens energiressurser, hvor intenst ressursene kan utvinnes, og i hvilken takt 

de kan tømmes eller utnyttes på annen måte, samt retten til å fastsette og oppkreve skatter, 

produksjonsavgifter og andre økonomiske vederlag som følger av leting og utnytting som 

nevnt, og retten til å regulere miljø- og sikkerhetsaspektene ved leting, utbygging og 

utnytting som nevnt, og til å delta i leting og utnytting, blant annet gjennom direkte 

deltakelse fra statens side eller gjennom statlige foretak. 

                                                 
(18) Dette vedlegg får ikke anvendelse for Sveits. 
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Artikkel 4 

 

Rett til å regulere 

 

1. I samsvar med bestemmelsene i denne avtale beholder hver part retten til å 

regulere og til å innføre eller opprettholde tiltak som har innvirkning på handel med 

energirelaterte tjenester, i den hensikt å nå berettigede nasjonale politiske mål. Alle slike 

tiltak skal være klart definert, oversiktlige og objektive. 

 

2. Avtalepartenes tiltak med hensyn til krav og fremgangsmåter ved tildeling av 

tillatelser, kvalifikasjonskrav og -prosedyrer og tekniske standarder som har innvirkning 

på handel med energirelaterte tjenester, skal fastsettes på forhånd og kunngjøres, være 

basert på objektive og oversiktlige kriterier og være relevante for tjenesteytingen de får 

anvendelse på.  

 

3. Avtalepartene skal arbeide for å sikre mest mulig innsyn i relevante prosesser med 

hensyn til utvikling og anvendelse av nasjonale og internasjonale standarder. 

 

4. I tilfeller der det kreves tekniske standarder og det finnes relevante internasjonale 

standarder eller ferdigstillelsen av standarder som nevnt er nær forestående, skal hver 

avtalepart gjøre hva den kan for å ta hensyn til relevante deler av slike standarder ved 

utarbeidingen av sine egne tekniske standarder, unntatt dersom internasjonale standarder 

eller relevante deler som nevnt ville være et ineffektivt eller uhensiktsmessig middel til å 

nå nasjonale politiske mål. 

 

________________ 
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VEDLEGG XIV 
 

 

NEVNT I ARTIKKEL 6.4 

 

FORBEHOLD 

 

 

 
TILLEGG 1: Georgia 

 

TILLEGG 2:  Island 

 

TILLEGG 3:  Liechtenstein 

 

TILLEGG 4: Norge 

 

TILLEGG 5: Sveits 



 

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG XIV 

 

NEVNT I ARTIKKEL 6.4 

 

GEORGIAS FORBEHOLD 

 

 

 

GEORGIA 

 

Sektor  Fiske  

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Den georgiske regjerings resolusjon nr. 138 (av 11. august 

2005) om godkjenning av forskrifter for regler og vilkår 

for utstedelse av fisketillatelse 

 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Fisketillatelse kan gis bare til juridiske eller fysiske 

personer som er hjemmehørende i Georgia. 

 

Formål med tiltaket eller 

begrunnelse for tiltaket 

Fiskeripolitiske hensyn 
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GEORGIA 

 

Sektor Landbruk 

Undersektor Landbrukssamvirke 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Georgias lov om samvirkeforetak i landbruket (av 12. juli 

2013) 

 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Et medlem av et samvirkeforetak i landbruket kan være en 

18 år gammel eller eldre georgisk borger og/eller et 

samvirkeforetak som er registrert i Georgia, utøver reell 

deltakelse i landbruksvirksomheten drevet av samvirke-

foretaket, og eier en medlemsandel. 

 

En utenlandsk borger og/eller et annet privatrettslig retts-

subjekt (herunder rettssubjekter registrert i et annet land) 

har rett til å være assosiert medlem av et samvirkeforetak i 

landbruket forutsatt at de har betalt medlemsavgift, alt 

basert på nevnte lov eller vedtak i samvirkeforetakets 

medlemsforsamling. 

 

Et assosiert medlem kan delta i forsamlingen, men kan ikke 

ha dobbeltstemme (avgjørende stemme). 

Et assosiert medlem har krav på avkastning av den 

innbetalte medlemsavgiften. Han/hun kan velges til 

medlem av samvirkeforetakets kontrollorgan (supervisory 

board) eller eksekutivråd (executive council). 

 

Et assosiert medlem kan ikke være direkte involvert i 

landbruksvirksomheten som samvirkeforetaket driver. 

 

Formål med tiltaket eller 

begrunnelse for tiltaket 

Landbrukssamvirkepolitiske hensyn 

  



- 6 - 

 

GEORGIA 

 

Sektor  Landbruk 

Undersektor Erverv av statseide arealressurser i landbruket 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Georgias lovgivning om statseiendom (av 21. juli 2010) 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Statseide arealressurser i landbruket kan erverves av 

georgiske borgere eller privatrettslige rettssubjekter 

registrert i Georgia. 

 

Georgia forbeholder seg rett til å opprettholde eller endre 

tiltaket eller til å vedta andre tiltak med hensyn til land-

bruksarealer og -eiendommer. 

 

Formål med tiltaket eller 

begrunnelse for tiltaket 

Arealpolitiske hensyn 
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GEORGIA 

 

Sektor  Kraft og energi  

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Får ikke anvendelse 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Georgia forbeholder seg rett til å opprettholde eller vedta 

et hvilket som helst tiltak med hensyn til kraft- og energi-

sektoren. 

 

Formål med tiltaket eller 

begrunnelse for tiltaket 

Energipolitiske hensyn 

 

________________ 

 



 

TILLEGG 4 TIL VEDLEGG XIV 

 

NEVNT I ARTIKKEL 6.4 

 

NORGES FORBEHOLD 

 

 

 

NORGE 

 

Sektor  Alle sektorer 

Undersektor  – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

 

Aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44 og allmennaksje-

selskapsloven av 13. juni 1997 nr. 45 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Daglig leder av et allmennaksjeselskap og minst halv-

delen av styrets medlemmer og minst halvdelen av 

bedriftsforsamlingens medlemmer må være bosatt i 

Norge. Kravet om bosetting får ikke anvendelse på 

borgere av stater som er medlemmer av Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS), dersom de har 

fast bosted i en av disse statene(19). Nærings- og fiskeri-

departementet kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 

 

Formål med tiltaket eller 

begrunnelse for tiltaket 

Bosettingskravet er basert på juridiksjonshensyn for å 

sikre at personer som er ansvarlige for selskapets anlig-

gender, er tilgjengelige. 

 

 

  

                                                 
(19) Det at bosettingskravet ikke gis anvendelse på personer som har fast bosted i en EØS-stat, er ikke 

et forbehold med hensyn til nasjonal behandling; setningen er tatt med for å gi en uttømmende 

beskrivelse av tiltaket. 
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NORGE 

 

Sektor  Kraft- og energisektoren 

Undersektor  – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Får ikke anvendelse 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Norge forbeholder seg rett til å opprettholde eller innføre 

et hvilket som helst tiltak knyttet til kraft- og energi-

sektoren. 

 

Formål med tiltaket eller 

begrunnelse for tiltaket 

Energipolitiske hensyn 
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NORGE 

 

Sektor  Reparasjon av transportutstyr 

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Får ikke anvendelse 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Norge forbeholder seg rett til å opprettholde eller innføre 

et hvilket som helst tiltak med hensyn til sektoren 

Reparasjon av transportutstyr i kapittel 6 (Etablering), 

ettersom all virksomhet i nevnte sektor skal behandles 

som tjenester etter avtalen. 

 

Formål med tiltaket eller 

begrunnelse for tiltaket 

For å sikre håndheving av regelen om at alle forpliktelser 

på dette området inngås i kapittel 5 (Handel med 

tjenester) i avtalen. 
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NORGE 

 

Sektor  Fiske og fiskeforedling 

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Havressursloven av 6. juni 2008 nr. 37 

Lov om retten til å delta i fiske og fangst av 26. mars 

1999 nr. 15 (deltakerloven) 

Økonomiske soneloven av 17. desember 1976 nr. 91 

Fiskeriforbudsloven av 17. juni 1966 nr. 19 

 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 
Konsesjon til å erverve fiskefartøy eller til å delta i 

foretak som eier et slikt fartøy, kan gis bare til den som 

er norsk statsborger, eller til et organ som kan defineres 

som norsk. Et foretak regnes som likestilt med norsk 

statsborger når foretakets hovedkontor er i Norge og 

styrets flertall, herunder styrelederen, er norske stats-

borgere og har oppholdt seg i landet i de siste to årene. 

Norske statsborgere må videre eie minst 60 % av aksjene 

eller andelene og kunne utøve stemmerett i foretaket 

med minst 60 % av stemmene. 

 

Eierskap til fiskeflåten skal forbeholdes yrkesfiskere. 

For å oppnå rett til å eie fiskefartøy må vedkommende 

kunne dokumentere at han har drevet ervervsmessig 

aktivitet i fiske på norsk fiskefartøy i minst tre av de siste 

fem årene. 

 

Det er forbudt for andre enn norske statsborgere eller 

foretak, som definert over, å foredle, pakke eller laste om 

fisk, skalldyr og bløtdyr, eller deler og produkter av 

disse, innenfor Norges økonomiske sone. Dette gjelder 

for fangster fra både norske og utenlandske fartøyer. Det 

kan gjøres unntak når særlige hensyn tilsier det. 

 

Formål med tiltaket eller 

begrunnelse for tiltaket 

Ressursvern og ressursforvaltning 
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NORGE 

 

Sektor Alle sektorer 

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Får ikke anvendelse 

Kortfattet beskrivelse 

av tiltaket 

Kollektive forvaltningssystemer for opphavsrett og nær-

stående rettigheter; vederlag og avgifter samt tilskudds- og 

støtteordninger som stipendier og fond 

 

Formål med tiltaket 

eller begrunnelse for 

tiltaket 

Å bevare og fremme språklig og kulturelt mangfold i 

Norge 
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NORGE 

 

Sektor Alle sektorer 

Undersektor – 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket 

Får ikke anvendelse 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket 

Norge forbeholder seg rett til å anvende tiltak som er 

uforenlige med artikkel 6.3 i avtalen for utskriving, 

tvangsinnkreving eller innfordring av direkte skatter for 

så vidt som slike tiltak ikke står i motstrid til noen 

skatteavtale som er i kraft mellom Norge og Georgia. 

Formål med tiltaket eller 

begrunnelse for tiltaket 

Skattepolitiske hensyn 

 

________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG XV 
 

 

NEVNT I ARTIKKEL 7 
 

IMMATERIALRETTSLIG VERN



 

 

 

VEDLEGG XV 

 

NEVNT I ARTIKKEL 7 

 

IMMATERIALRETTSLIG VERN 

 

 

AVDELING I 

 

GENERELLE BESTEMMELSER 

 

 

Artikkel 1 

 

Definisjon av immaterialrett 

 

I denne avtale omfatter «immaterialrett» særlig opphavsrett, herunder vern av 

datamaskinprogrammer og innsamlede og ordnede data (datasammenstillinger) samt 

nærstående rettigheter, varemerker for varer og tjenester, geografiske betegnelser 

(herunder opprinnelsesbetegnelser) for varer, og kildeangivelser for varer og tjenester, 

industrielle mønstre, patenter, plantesorter og kretsmønstre for integrerte kretser samt 

fortrolige opplysninger. 

 

 

Artikkel 2 

 

Internasjonale konvensjoner 

 

1. Avtalepartene bekrefter på nytt sine forpliktelser i henhold til følgende multi-

laterale avtaler: 

 

a) TRIPS-avtalen, 

 

b) Pariskonvensjonen av 20. mars 1883 angående beskyttelse av den 

industrielle eiendomsrett, revidert ved Stockholm-dokumentet av 1967 

(heretter kalt «Pariskonvensjonen»), 

 

c) Bernkonvensjonen av 9. september 1886 til vern av litterære og 

kunstneriske verk, revidert ved Paris-akten av 1971 (heretter kalt 

«Bernkonvensjonen»), 

 

d) Konvensjon om patentsamarbeid av 19. juni 1970, revidert ved 

Washington-dokumentet av 2001,   

 

e) Nice-avtalen av 25. juni 1957 angående den internasjonale klassifikasjon 

av varer og tjenester for registrering av varemerker, revidert ved Genève-

dokumentet av 1979,  
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f) Internasjonal konvensjon av 26. oktober 1961 om vern for utøvende 

kunstnere, fonogramprodusenter og kringkastingsvirksomheter(20) 

(heretter kalt «Romakonvensjonen»), 

 

g) Protokoll av 27. juni 1989 til Madrid-overenskomsten om den inter-

nasjonale registrering av varemerker, 

 

h) Genèveavtalen av 1999 til Haagoverenskomsten om internasjonal 

registrering av design, og 

 

i) Budapest-konvensjonen av 28. april 1977 om internasjonal anerkjennelse 

av deponering av mikroorganismer i forbindelse med behandling av 

patentsaker. 

 

2. Partene skal ratifisere eller tiltre følgende avtaler innen 2019, forutsatt at de ikke 

allerede er part i dem, eller etterleve avtalenes bestemmelser innen samme tidspunkt:  

 

a) Verdensorganisasjonen for immaterialretts (heretter kalt «WIPO») traktat 

av 20. desember 1996 om opphavsrett, 

 

b) WIPO-traktaten av 20. desember 1996 om kunstneriske framføringer og 

fonogrammer (heretter kalt «WPPT»), og 

 

c) Internasjonal konvensjon om vern av nye plantesorter 1991, med mindre 

den berørte part allerede er medlem av unionen under Internasjonal 

konvensjon om vern av nye plantesorter 1978. 

 

3. Hver part skal gjøre alt som er rimelig, for å ratifisere eller tiltre Beijing-traktaten 

om audiovisuelle fremføringer av 24. juni 2012. 

 

4. Avtalepartene er enige om at det på anmodning fra en av dem omgående skal 

holdes ekspertmøter om saker i tilknytning til konvensjonene nevnt i denne artikkel eller 

fremtidige internasjonale konvensjoner om harmonisering, forvaltning og håndheving av 

immaterialretter og om virksomhet i internasjonale organisasjoner som WTO og WIPO, 

samt om avtalepartenes forbindelser med ikke-parter om spørsmål om immaterialrett. 

 

5. Bestemmelsene i dette vedlegg berører ikke Dohaerklæringen om TRIPS-avtalen 

og folkehelse eller Protokoll om endring av TRIPS-avtalen vedtatt av WTOs hovedråd 6. 

desember 2005. 

 

 

                                                 

(20) Opprinnelig tittel fra 1961: Den internasjonale konvensjon om rettsvern for de 

rettigheter som tilkommer utøvende kunstnere, fremstillere av fonogrammer samt 

kringkastingsinstitusjoner (overs. anm.) 
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AVDELING II 

 

STANDARDER FOR IMMATERIALRETTERS  

EKSISTENS, OMFANG OG UTØVELSE 
 

 

Artikkel 3 

 

Opphavsrett og nærstående rettigheter 

 

1.  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i internasjonale avtaler som 

avtalepartene er part i, skal hver avtalepart i samsvar med sine egne lover og forskrifter 

gi og sikre opphavsmenn til litterære og kunstneriske verk samt utøvende kunstnere, 

fonogram- og videogramprodusenter og kringkastingsinstitusjoner tilstrekkelig og 

effektivt vern for deres respektive verk, fremføringer, fonogrammer, videogrammer og 

kringkastingssendinger. 

 

2. I tillegg til rettsvernet fastsatt i de internasjonale avtalene som avtalepartene er 

part i, eller som de skal ratifisere eller tiltre etter denne avtale, skal hver avtalepart: 

 

a) gi og sikre utøvende kunstnere rettsvern som fastsatt i artikkel 5, 6, 7, 8 og 

10 i WPPT med de nødvendige endringer, for deres audiovisuelle og 

visuelle fremføringer, 

 

b) gi og sikre videogramprodusenter rettsvern som fastsatt i artikkel 11, 12, 

13 and 14 i WPPT med de nødvendige endringer. 

 

3. Hver avtalepart skal påse at en kringkastingsinstitusjon har minst enerett til å 

tillate følgende handlinger: videreoverføring, distribusjon av opptak, overføring etter 

opptak, formidling av opptatte kringkastingssendinger og trådløs videresending av 

kringkastingssendinger. 

 

4. Med hensyn til vern av utøvende kunstnere for deres visuelle og audiovisuelle 

fremføringer og vern av videogramprodusenter og kringkastingsinstitusjoner kan hver 

avtalepart i sin egen lovgivning gi anledning til begrensninger eller unntak samme slag 

som dem de gir anledning til i sin egen lovgivning i forbindelse med vern av opphavsrett 

til litterære og kunstneriske verk. 

 

5. Det vern som gis utøvende kunstnere i medhold av denne avtale, skal bestå minst 

til utløpet av et tidsrom på 50 år beregnet fra utløpet av det året da fremføringen ble tatt 

opp. 

 

6. Det vern som gis fonogram- og videogram produsenter i medhold av denne avtale, 

skal bestå minst til utløpet av et tidsrom på 50 år beregnet fra utløpet av det året da 

fonogrammet og videogrammet ble offentliggjort, eller, dersom offentliggjøring som 

nevnt ikke har funnet sted innen 50 år fra opptaket av fonogrammet og videogrammet, 50 

år fra utløpet av det året da opptaket ble gjort. 
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7. Det vern som gis kringkastingsinstitusjoner i medhold av denne avtale, skal bestå 

minst til utløpet av et tidsrom på 20 år beregnet fra utløpet av det året da kringkastings-

sendingen fant sted. 

 

8. En avtalepart kan fritas for sine forpliktelser etter nr. 6 og 7 dersom fritakene 

fastsatt i artikkel 7 og 7a i Bernkonvensjonen får anvendelse. 

 

 

Artikkel 4 

 

Varemerker 

 

1. Avtalepartene skal gi innehavere av rettigheter til varemerker for varer eller 

tjenester et tilstrekkelig og effektivt vern. Ethvert kjennetegn eller enhver kombinasjon 

av kjennetegn som er egnet til å skille et foretaks varer eller tjenester fra andre foretaks 

varer eller tjenester, kan utgjøre et varemerke. Kjennetegn som nevnt, særlig ord, 

herunder kombinasjoner av ord, personnavn, bokstaver, sifre, figurer, varers form, lyder 

og fargekombinasjoner, samt enhver kombinasjon av kjennetegn som nevnt, skal kunne 

registreres som varemerker. Når kjennetegn i seg selv ikke er egnet til å skille ut de 

aktuelle varene eller tjenestene, kan avtalepartene gjøre berettigelsen til registrering 

betinget av at kjennetegnene er blitt distinktive ved bruk. Avtalepartene kan kreve som 

vilkår for registrering at kjennetegnene er synlige. 

 

2. Avtalepartene skal gi innehaveren av et registrert varemerke enerett til å forhindre 

at tredjeparter uten innehaverens samtykke i forretningsmessig sammenheng benytter 

identiske eller liknende kjennetegn for varer eller tjenester som er identiske med, eller har 

likhet med, de varer eller tjenester som varemerket er registrert for, dersom bruk som 

nevnt gjør at en sammenblanding er sannsynlig. Dersom det benyttes et identisk 

kjennetegn for identiske varer eller tjenester, skal det antas at sammenblanding er 

sannsynlig. Rettighetene beskrevet over skal ikke berøre eksisterende rettigheter og skal 

heller ikke berøre avtalepartenes mulighet til å anerkjenne rettigheter på grunnlag av bruk. 

 

3. Vern etter nr. 2 skal ikke være begrenset til identiske eller liknende varer eller 

tjenester dersom varemerket er velkjent i det relevante landet, og dersom bruk av 

varemerket uten tilbørlig grunn ville være til skade for det karakteristiske kjennetegnet 

eller gi en urimelig fordel eller være til skade for det velkjente merkets anseelse. 

 

4. Avtalepartene bekrefter på nytt betydningen av, og skal la seg veilede av, 

prinsippene nedfelt i WIPOs felles anbefaling om bestemmelser om vern av velkjente 

merker, vedtatt av forsamlingen i Parisunionen for beskyttelse av den industrielle 

eiendomsrett og WIPOs generalforsamling i 1999, og WIPOs felles anbefaling om 

bestemmelser om vern av merker og andre industrielle rettigheter til kjennetegn, på 

internett, vedtatt av forsamlingen i Parisunionen for beskyttelse av den industrielle 

eiendomsrett og WIPOs generalforsamling i 2001. 

 

5. Dersom et varemerke er gjengitt i en ordbok, et leksikon, et annet oppslagsverk 

eller et liknende verk uten at det opplyses at det er registrert, kan innehaveren av 

varemerket kreve av verkets utgiver eller distributør at en tilsvarende merknad inkluderes, 

senest i et opptrykk. 
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Artikkel 5 

 

Patenter 

 

1. Avtalepartene skal i sine respektive nasjonale lover minst sikre at det skal kunne 

gis patenter for alle oppfinnelser, enten det dreier seg om produkter eller fremgangsmåter, 

på alle teknologiske områder, forutsatt at de er nye, at de har oppfinnelseshøyde, og at de 

kan anvendes industrielt. Med forbehold for nr. 3 skal patenter meddeles og 

patentrettigheter nytes uten forskjellsbehandling med hensyn til hvor oppfinnelsen er 

gjort, hvilket teknologisk område det dreier seg om, og hvorvidt produktene er importert 

eller produsert innenlands. Et produkt som importeres og frembys i markedet, skal anses 

for å være «utnyttelse av patentet (working of the patent)» i importlandet.  

 

2. Hver avtalepart kan utelukke oppfinnelser fra patentering dersom kommersiell 

utnyttelse på avtalepartens territorium må forhindres for å verne om offentlig orden og 

moral, herunder for å verne menneskers, dyrs eller planters liv eller helse, eller for å unngå 

alvorlig skade på miljøet, forutsatt at utelukkelsen ikke skjer utelukkende fordi 

utnyttelsen er forbudt etter avtalepartens egne bestemmelser. 

 

3. Hver avtalepart kan også utelukke fra patentering: 

 

a) enhver oppfinnelse av metoder for kirurgisk eller terapeutisk behandling 

av menneske- eller dyrekroppen eller diagnostiske metoder som anvendes 

på menneske- eller dyrekroppen; denne bestemmelsen får ikke anvendelse 

på produkter, særlig stoffer eller sammensetninger, til bruk i noen av disse 

metodene, 

 

b) plantesorter eller dyreraser eller vesentlig biologiske fremgangsmåter for 

fremstilling av planter eller dyr; denne bestemmelsen får ikke anvendelse 

på mikrobiologiske fremgangsmåter eller produkter av slike fremgangs-

måter. 

 

4. Med hensyn til legemidler og plantevernmidler skal avtalepartene ta høyde for en 

kompenserende vernetid som skal beregnes fra utløpet av den maksimale patenttiden på 

20 år, for et tidsrom tilsvarende tidsrommet mellom patentsøknadens registreringsdato og 

datoen for produktets markedsføringstillatelse, med fradrag av fem år. Kompenserende 

vern som nevnt skal gjelde i høyst fem år, og skal gis på følgende vilkår: 

 

a) produktet er beskyttet av et gjeldende patent, 

   
b) det foreligger en offentlig markedsføringstillatelse for legemidlet eller 

plantevernmidlet, 

 

c) patentrettighetene er blitt utsatt på grunn av administrativ behandling av 

tillatelse til markedsadgang, slik at den faktiske brukstiden for patentet er 

under 15 år, 

 

d) det faktiske patentvernet og det kompenserende vernet skal til sammen 

ikke overstige 15 år. 
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5. Med hensyn til legemidler som er blitt testet for pediatrisk bruk, kan det gis seks 

måneders forlengelse av den kompenserende vernetiden dersom det er i samsvar med 

avtalepartens nasjonale lovgivning. 

 

 

Artikkel 6 

 

Fortrolige opplysninger 
 

1. Når avtalepartene som et vilkår for å godkjenne markedsføringen av legemidler 

eller plantevernmidler som benytter kjemiske eller biologiske enheter, krever at det 

fremlegges fortrolige prøvingsdata eller andre data, som det innebærer en betydelig 

innsats å fremskaffe, skal de beskytte data som nevnt mot illojal kommersiell utnyttelse. 

I tillegg skal avtalepartene beskytte data som nevnt mot å bli gjort kjent, unntatt når det 

er nødvendig for å beskytte allmennheten eller med mindre det treffes tiltak for å sikre at 

dataene er beskyttet mot illojal kommersiell utnyttelse. 
 

2. Avtalepartene skal forhindre at de som søker om godkjenning av markedsføring, 

baserer seg på, eller henviser til, fortrolige prøvingsdata eller andre data som er lagt fram 

for vedkommende myndighet av den første søkeren for et tidsrom på minst seks år for 

legemidler og minst ti år for plantevernmidler regnet fra den dag markedsføringen ble 

godkjent. 

 

3. Vernetiden nevnt i nr. 2 i forbindelse med legemidler skal utvides med minst ett 

år dersom innehaveren av markedsføringstillatelsen minst i løpet av nevnte vernetid får 

tillatelse for én eller flere nye terapeutiske indikasjoner som under den vitenskapelige 

evalueringen før tillatelsen ble gitt, anses for å medføre en betydelig klinisk fordel 

sammenliknet med eksisterende terapeutiske behandlinger. 
 

4. Det kan gis tillatelse til å basere seg på, eller til å henvise til, data som nevnt for å 

unngå unødige dobbeltforsøk med plantevernmidler når forsøkene involverer virveldyr, 

forutsatt at den første søkeren mottar fullgod kompensasjon. 

 

 

Artikkel 7 

 

Industrielle mønstre 
 

Avtalepartene skal i sine egne lover sikre et tilstrekkelig og effektivt vern av 

industrielle mønstre, særlig ved å gi en vernetid på minst 25 år i alt. Hver avtalepart kan 

fastsette kortere vernetid for mønstre til komponentdeler brukt til reparasjon av et 

produkt. 
 

 

Artikkel 8 

 

Geografiske betegnelser 
 

1. Avtalepartene skal i sine egne lover sikre tilstrekkelige og effektive muligheter til 

å verne geografiske betegnelser for alle typer varer. 
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2. I dette vedlegg menes med «geografiske betegnelser», betegnelser som viser at 

varer har sin opprinnelse på en avtaleparts territorium, eller i en region eller på et sted 

innenfor dette territoriet, når en bestemt kvalitet, et bestemt omdømme eller andre 

egenskaper ved varer som nevnt i det vesentlige tilskrives deres geografiske opprinnelse. 

 

3.  Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 23 i TRIPS-avtalen skal avtalepartene 

påse at berørte avtaleparter har rettslige midler til å hindre at en geografisk betegnelse for 

varer som ikke har opprinnelse på det sted som er angitt i den aktuelle betegnelsen, brukes 

på en måte som villeder allmennheten med hensyn til varenes geografiske opprinnelse, 

eller som innebærer illojal konkurranse etter Pariskonvensjonens artikkel 10a. 

 

4. Avtalepartene skal påse at berørte avtaleparter har rettslige midler til å hindre bruk 

av en geografisk betegnelse for landbruksvarer og næringsmidler for identiske eller 

sammenliknbare varer som ikke har opprinnelse på det sted som er angitt i den aktuelle 

betegnelsen. 
 

 

Artikkel 9  

 

Kildeangivelser og staters navn 

 

1. Avtalepartene skal i sine egne lover sikre tilstrekkelige og effektive muligheter til 

å verne kildeangivelser samt staters navn og flagg med hensyn til alle typer varer og 

tjenester. 

 

2.   Kildeangivelser er direkte eller indirekte henvisninger til varers eller tjenesters 

geografiske opprinnelse. Ingen bestemmelser i dette vedlegg skal pålegge en avtalepart å 

endre sin lovgivning dersom den, når denne avtale trer i kraft, i sin egen lovgivning 

begrenser vernet av kildeangivelser til tilfeller der en bestemt kvalitet, et bestemt 

omdømme eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten i det vesentlige tilskrives dens 

geografiske opprinnelse. 

 

3. Avtalepartene skal sørge for at berørte avtaleparter har rettslige muligheter til å 

forhindre bruk av en kildeangivelse for varer som ikke har opprinnelse på det sted som er 

angitt i den aktuelle betegnelsen på en måte som villeder allmennheten med hensyn til de 

aktuelle varenes geografiske opprinnelse, eller som innebærer illojal konkurranse etter 

artikkel 10a i Pariskonvensjonen. 

 

4. Avtalepartene skal sørge for at berørte avtaleparter har rettslige muligheter til å 

forhindre bruk av en kildeangivelse for tjenester, herunder, men ikke begrenset til tilfeller 

der en angivelse som nevnt er brukt som varemerke, handelsnavn (trade name) eller 

firma(navn) (company name)(21), på en måte som villeder allmennheten med hensyn til 

den geografiske opprinnelsen, eller som innebærer illojal konkurranse etter artikkel 10a i 

Pariskonvensjonen. 

 

                                                 
(21) Forpliktelsen nedfelt i denne bestemmelsen med hensyn til villedende bruk eller registrering av 

firma(navn) skal få anvendelse for Georgia to år etter at avtalen er trådt i kraft. Bestemmelsen 

krever ikke at forpliktelsen får anvendelse på tidligere registreringer av firma(navn). 
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5. Avtalepartene skal forhindre uriktig eller villedende bruk eller registrering av 

navn på en avtaleparts land eller av dens territorienavn som varemerker, mønstre eller 

som en annen betegnelse gitt vern, slik som firmanavn eller navn på sammenslutninger. 

 

6. Avtalepartene skal i samsvar med sine forpliktelser etter artikkel 6b i Paris-

konvensjonen forhindre at en avtaleparts statsvåpen, flagg og andre statlige eller regionale 

emblemer i strid med vilkårene fastsatt i avtalepartens egne lover og forskrifter brukes 

eller registreres som varemerke, mønstre eller som en annen betegnelse gitt vern slik som 

firmanavn eller navn på sammenslutninger. Dette vernet skal også gjelde kjennetegn som 

kan forveksles med avtalepartenes statsvåpen, flagg eller andre statlige eller regionale 

emblemer. 

 

 

AVDELING III 

 

ERVERV OG OPPRETTHOLDELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER 

 

 

Artikkel 10 

 

Erverv og opprettholdelse 

 

Når erverv av en immaterialrettighet er betinget av at rettigheten meddeles eller 

registreres, skal avtalepartene sikre at fremgangsmåtene for meddelelse eller registrering 

er på minst samme nivå som i TRIPS-avtalen, særlig artikkel 62. 

  

 

AVDELING IV  

 

HÅNDHEVING AV IMMATERIALRETTIGHETER 

 

Artikkel 11 

 

Generelt 

 

 Avtalepartene skal i sine respektive nasjonale lover fastsette håndhevings-

bestemmelser for rettigheter omfattet av artikkel 1; håndhevingsbestemmelsene skal være 

minst på samme nivå som nivået fastsatt i TRIPS-avtalen, særlig i artikkel 41 til 61.  

 

 

Artikkel 12 

 

Suspensjon av frigivelse for fri omsetning 

 

1. Avtalepartene skal vedta fremgangsmåter som gjør det mulig for en rettig-

hetshaver som har god grunn til mistanke om at det kan komme til å bli importert eller 

eksportert varer som innebærer et inngrep i immaterialrettigheter, å fremme en skriftlig 

anmodning til kompetente forvaltnings- eller rettsmyndigheter om at tollmyndighetene 

må suspendere frigivelse for fri omsetning av slike varer. 
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2. Avtalepartene skal gjøre det mulig for sine kompetente myndigheter å handle av 

eget tiltak og suspendere frigivelsen av varer for fri omsetning når de har god grunn til å 

mistenke at import eller eksport av disse varene ville innebære et inngrep i immaterial-

rettigheter(22). 

 

3. Avtalepartene skal gi sine tollmyndigheter myndighet til å underrette rettighets-

haveren, slik at han får mulighet til å fremme en anmodning i samsvar med nr. 1.  

 

4. Det skal ikke være noen forpliktelse til å anvende fremgangsmåtene i nr. 1 eller 2 

ved suspensjon av frigivelse for fri omsetning av varer som er brakt på markedet av 

rettighetshaveren eller med hans samtykke. 

 

5. Ved suspensjon etter nr. 1 eller 2 med hensyn til import til, eller eksport fra, en 

avtaleparts tollterritorium skal kompetente myndigheter i den avtalepart som har 

suspendert varenes frigivelse for fri omsetning, gi rettighetshaveren underretning om 

suspensjonen, herunder opplysninger som er nødvendige av hensyn til håndhevingen av 

hans eller hennes rettigheter, som avsenderens(23) eller mottakerens og importørens eller 

eksportørens navn og adresser, avhengig av hva som får anvendelse, og om den aktuelle 

varemengden. 

 

6. Hver avtalepart skal sikre at kompetente forvaltnings- eller rettsmyndigheter på 

anmodning fra rettighetshaveren har myndighet til å beslutte at varer ved suspensjon av 

frigivelse for fri omsetning etter nr. 1 eller 2 skal holdes beslaglagt inntil inngrepssaken 

er endelig avgjort. 

 

7.  Dersom kompetente myndigheter har fattet endelig avgjørelse om at varene 

mistanken gjelder, utgjør et immaterialrettsinngrep, skal hver avtalepart sørge for at det 

finnes tilgjengelige prosedyrer som gjør det mulig for rettighetshaveren å fremme krav 

om inndragning og om å bli holdt skadesløs for kostnader og utgifter som han kan ha 

pådratt seg i forbindelse med utøvelse av rettigheter og bruk av midler omhandlet i denne 

artikkel. 

 

 

Artikkel 13 

 

Rett til inspeksjon 

 

1. Kompetente myndigheter skal gi den som fremmer en anmodning om suspensjon 

av frigivelsen av varer for fri omsetning, og andre personer som er berørt av suspensjonen, 

mulighet til å inspisere varer ved suspensjon av frigivelse.  

 

2. Ved undersøkelse av varer kan kompetente myndigheter ta stikkprøver og, i 

samsvar med gjeldende regler hos den berørte avtalepart, overlevere eller sende prøvene 

til rettighetshaven på hans uttrykkelige anmodning, men utelukkende for analyseformål 

og for å gjøre den videre saksgangen enklere. Når omstendighetene tillater det, må 

stikkprøver returneres etter at den tekniske analysen er fullført, eventuelt før varene frigis 

                                                 
(22) Får anvendelse for Georgia senest 1. januar 2018. 

(23) Georgia skal være forpliktet til å gi rettighetshaveren opplysning om avsenderen senest 1. januar 

2018. 
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eller beslaget i dem oppheves. Enhver analyse av stikkprøver skal utføres ene og alene på 

rettighetshaverens ansvar. 

 

3.  Den som deklarerer, besitter eller eier varene som er mistenkt for å utgjøre 

inngrep, kan være til stede ved inspeksjonen for å beskytte sine bedriftshemmeligheter, 

 

 

Artikkel 14 

 

Rettslige pålegg 

 

1. Hver avtalepart skal sikre at dens rettsmyndigheter har myndighet til å pålegge 

raske og effektive midlertidige tiltak:  

 

a) for å forhindre immaterialrettsinngrep, og særlig for å forhindre at varer 

bringes inn i handelskanaler under deres jurisdiksjon, herunder importerte 

varer umiddelbart etter tollklarering, og 

 

b)  for å ivareta relevant bevismateriale i forbindelse med det angivelige 

inngrepet. 

 

2. Rettsmyndighetene skal, når det er hensiktsmessig, kunne treffe beslutning om 

midlertidige tiltak uten at den annen part er hørt (inaudita altera parte), særlig når det er 

sannsynlig at en forsinkelse kan påføre rettighetshaveren uopprettelig skade, eller når det 

foreligger en påviselig risiko for at bevismateriale ødelegges. Ved anmodning om 

midlertidige tiltak skal rettsmyndighetene handle raskt og treffe avgjørelse uten unødig 

opphold. 

  

3. Hver avtalepart skal sikre at dens rettsmyndigheter, i sivile søksmål om hånd-

heving av immaterialrettigheter, skal kunne gi en part pålegg om å avstå fra et inngrep, 

blant annet for å forhindre at importerte varer som utgjør et immaterialrettsinngrep, 

bringes inn i handelskanaler under deres jurisdiksjon. 

 

 

Artikkel 15 

 

Fjerning fra handelen 

 

1. Avtalepartene skal sikre at den kompetente rettsmyndigheten i en inngrepssak på 

anmodning av rettighetshaveren skal kunne beslutte at varer som det er fastslått utgjør et 

immaterialrettsinngrep, tas ut av handelskanalene for godt eller tilintetgjøres.  

 

2. I hensiktsmessige tilfeller skal rettsmyndigheter også kunne beslutte at materialer 

og utstyr som hovedsakelig har vært brukt i frembringelsen eller produksjonen av varene 

som det er fastslått utgjør et immaterialrettsinngrep, kan tas ut av handelskanalene for 

godt eller tilintetgjøres. Ved behandling av anmodninger som nevnt skal det tas hensyn 

til at de pålagte tiltakene må stå i forhold til hvor alvorlig inngrepet er, samt til 

tredjeparters interesser. 
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Artikkel 16 

 

Sivilrettslige tiltak 
 

Hver avtalepart skal fastsette: 

 

a) at dens rettsmyndigheter i sivile søksmål skal kunne pålegge en inngriper som 

visste eller hadde rimelig grunn til å vite at hans virksomhet utgjorde 

immaterialrettsinngrep, å betale rettighetshaveren tilstrekkelig erstatning 

for skaden rettighetshaveren er påført som følge av inngrepet, og 

 

b) at dens rettsmyndigheter, ved fastsettelsen av erstatningsbeløpet for 

immaterialrettsinngrep, blant annet skal vurdere den faktiske skaden eller 

å fastsette et rimelig lisensgebyr. 

 

 

Artikkel 17 

 

Strafferettslige tiltak 
 

Hver avtalepart skal fastsette straffeprosessuelle og strafferettslige tiltak for 

forsettlige immaterialrettsinngrep i kommersiell målestokk. 

 

 

Artikkel 18 

 

Ansvarserklæring, sikkerhet eller tilsvarende garanti 

 

 Kompetente myndigheter skal kunne kreve at saksøkeren erklærer at han 

aksepterer ansvar overfor berørte personer og, når det er berettiget, stiller en garanti eller 

tilsvarende sikkerhet som er tilstrekkelig til å beskytte saksøkte og kompetente 

myndigheter samt til å unngå misbruk. Kravet om garanti eller sikkerhet som nevnt skal 

ikke i urimelig grad være til hinder for at noen gjør bruk av ordningene det gjelder. 

 

 

Artikkel 19 

 

Samarbeid på immaterialrettens område 

 

 Avtalepartene, som erkjenner immaterialrettighetenes økende betydning som 

faktor for sosial, økonomisk og kulturell utvikling, er enige om å styrke sitt samarbeid på 

immaterialrettens område. 

  

________________ 
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TILLEGG 8:   TIDSFRISTER 
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TILLEGG 1 TIL VEDLEGG XVI 

 

OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE PÅ STATLIG NIVÅ 
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DEL A: GEORGIA 

 

 Kapittel 8 i avtalen får anvendelse på offentlige oppdragsgivere på statlig nivå 

dersom verdien av anskaffelsen er lik eller overstiger: 

 

VARER 

Spesifisert i tillegg 4 

 

Terskelverdi  SDR 130.000 

 

TJENESTER  

Spesifisert i tillegg 5 

 

Terskelverdi SDR 130.000 

 

BYGGE- OG ANLEGGSARBEID  

Spesifisert i tillegg 6 

 

Terskelverdi SDR 5.000.000 

 

 

Liste over oppdragsgivere: 

 

1. Parliament of Georgia: www.parliament.ge 

2. Administration of the President of Georgia: www.president.gov.ge 

3.  National Security Council of Georgia: www.nsc.gov.ge  

4. Government’s Administration of Georgia: www.government.gov.ge 

5. High Council of Justice of Georgia: www.hcoj.gov.ge 

6. Ministry of Finance of Georgia: www.mof.ge 

7. Ministry of Corrections of Georgia: http://moc.gov.ge/en/home 

8. Ministry of Energy of Georgia: www.energy.gov.ge 

9. Ministry of Defense of Georgia: www.mod.gov.ge 

10. Ministry of Internal Affairs: www.police.ge 

11. Ministry of Foreign Affair of Georgia: www.mfa.gov.ge 

12. Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia:

 www.economy.gov.ge 

13. Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia: 

www.mrdi.gov.ge 

14. Ministry of Justice of Georgia: www.justice.gov.ge 

15. Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, 16

 Accomodation and Refugees of Georgia: www.mra.gov.ge 

16. Ministry of Agriculture of Geeorgia: www.moa.gov.ge 

17. Ministry of Education and Science of Georgia: www.mes.gov.ge 

18. Ministry of Labor, Health and Social Affairs of Georgia: www.moh.gov.ge 

19. Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia: 

www.moe.gov.ge 

20. Ministry of Sport and Youth Affairs of Georgia: www.msy.gov.ge 

21. Ministry of Culture and Monument Protection: www.culture.gov.ge 

http://www.parliament.ge/
http://www.president.gov.ge/
http://www.nsc.gov.ge/
http://www.government.gov.ge/
http://www.hcoj.gov.ge/
http://moc.gov.ge/en/home
http://www.energy.gov.ge/
http://www.mod.gov.ge/
http://www.police.ge/
http://www.mfa.gov.ge/
http://www.economy.gov.ge/
http://www.mrdi.gov.ge/
http://www.justice.gov.ge/
http://www.mra.gov.ge/
http://www.moa.gov.ge/
http://www.mes.gov.ge/
http://www.moh.gov.ge/
http://www.moe.gov.ge/
http://www.msy.gov.ge/
http://www.culture.gov.ge/
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22. Office of The State Minister of Georgia for Reconciliation and Civic Equality: 

www.smr.gov.ge 

23. Office of the State Minister of Georgia for Diaspora Issues:

 www.diaspora.gov.ge 

24. Office of the State Minister of Georgia on European & Euro- Atlantic 

Integration: www.eu-nato.gov.ge 

25. Georgian Intelligence Service: www.gis.gov.ge 

26. Special State Protection Service of Georgia: www.ssps.gov.ge 

27. National Parliamentary Library of Georgia: www.nplg.gov.ge 

28. State Council of Heraldry of Georgia: www.heraldika.ge  

29. Election Administration of Georgia: www.cec.gov.ge 

30. Office of the Personal Data Protection Inspector: www.personaldata.ge 

31. State Audit Office of Georgia: www.sao.ge 

32. Public Defender of Georgia: www.ombudsman.ge 

33. Prosecutor’s Office of Georgia: www.pog.gov.ge 

34. State Treasury: www.treasury.gov.ge 

35. Investigatory Service of Ministry of Finance: www.is.ge 

36. Roads Department of Georgia: www.georoad.ge 

 

 

Note til tillegg 1 

 

 Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på kontrakter tildelt av oppdragsgivere 

oppført på listen i dette tillegg i forbindelse med virksomhet på områdene vannforsyning, 

energi, transport, telekommunikasjoner eller post. 

  

http://www.smr.gov.ge/
http://www.diaspora.gov.ge/
http://www.eu-nato.gov.ge/
http://www.gis.gov.ge/
http://www.ssps.gov.ge/
http://www.nplg.gov.ge/
http://www.heraldika.ge/
http://www.cec.gov.ge/
http://www.personaldata.ge/
http://www.sao.ge/
http://www.ombudsman.ge/
http://www.pog.gov.ge/
http://www.treasury.gov.ge/
http://www.is.ge/
http://www.georoad.ge/


- 4 - 

 

 

DEL B: EFTA-STATENE 

 

Kapittel 8 i avtalen får anvendelse på offentlige oppdragsgivere på statlig nivå 

dersom verdien av anskaffelsen er lik eller overstiger: 

 

VARER 

Spesifisert i tillegg 4 

 

Terskelverdi  SDR 130.000 

 

TJENESTER 

Spesifisert i tillegg 5 

 

Terskelverdi SDR 130.000 

 

BYGGE- OG ANLEGGSARBEID 

Spesifisert i tillegg 6 

 

Terskelverdi SDR 5.000.000 
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a. Island 

 

Liste over oppdragsgivere: 

 

Alle statlige oppdragsgivere, herunder departementer og underenheter.  

 

Følgende oppdragsgivere har ansvar for statlige anskaffelser: 

 

1.  Ríkiskaup (State Trading Center)  

2. Framkvæmdasýslan (Government Construction Contracts)  

3.  Vegagerð ríkisins (Public Road Administration)  

4.  Siglingastofnun Íslands (Icelandic Maritime Administration)  

 

Note til tillegg 1 
 

 Statlige oppdragsgivere dekker også alle underliggende enheter under en statlig 

oppdragsgiver, forutsatt at enhetene ikke er egne rettssubjekter.   

 

 

b. Liechtenstein 

 

Liste over oppdragsgivere: 

 

1. Regjeringen i Fyrstedømmet Liechtenstein 

2. Domstolene i Fyrstedømmet Liechtenstein 

3. Parlamentet i Fyrstedømmet Liechtenstein. 

 

Note til tillegg 1 
 

 Statlige oppdragsgivere dekker også alle underliggende enheter under en statlig 

oppdragsgiver, forutsatt at enhetene ikke er egne rettssubjekter. 

 

 

 

c. Norge 

 

 Alle statlige oppdragsgivere. 

 

 En veiledende liste over statlige oppdragsgivere er vedlagt. 

 

Note til tillegg 1 
 

 Statlige oppdragsgivere dekker også alle underliggende enheter under en statlig 

oppdragsgiver, forutsatt at enhetene ikke er egne rettssubjekter. 
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Veiledende liste over sentrale statlige oppdragsgivere: 

 

Statsministerens kontor 

 

Office of the Prime Minister 

Arbeids- og sosialdepartementet Ministry of Labour and Social Affairs 

 

Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet 

 

Ministry of Children, Equality and Social 

Inclusion 

 

Finansdepartementet 

 

Ministry of Finance 

 

Forsvarsdepartementet 

 

Ministry of Defence 

 

Helse- og omsorgsdepartementet 

 

Ministry of Health and Care Services 

 

Justis- og beredskapsdepartementet 

 

Ministry of Justice and Public Security 

 

Klima- og miljødepartementet 

 

Ministry of Climate and Environment 

 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

 

Ministry of Local Government and 

Modernisation 

 

Kulturdepartementet 

 

Ministry of Culture 

 

Kunnskapsdepartementet 

 

Ministry of Education and Research 

 

Landbruks- og matdepartementet 

 

Ministry of Agriculture and Food 

 

Nærings- og fiskeridepartementet 

 

Ministry of Trade, Industry and Fisheries 

 

Olje- og energidepartementet 

 

Ministry of Petroleum and Energy 

 

Samferdselsdepartementet 

 

Ministry of Transport and 

Communication 

 

Utenriksdepartementet 

 

Ministry of Foreign Affairs 

 

Organer og institusjoner underlagt disse departementene. 
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d. Sveits 
 

Liste over oppdragsgivere 
 

FRANSK 

 

ENGELSK 

Liste des entités couvrant tous les 

Départements fédéraux suisses: 

 

Liste over oppdragsgivere som omfatter alle 

ministerier på føderalt nivå i Sveits:  

 

 

1. Chancellerie fédérale (ChF): 

 

 

 Chancellerie fédérale (ChF) 
 Préposé fédéral à la protection des 

données et à la transparence 
(PFPDT) 

 

1. Federal Chancellery (FCh) 

 (Forbundsrådet): 

 

 Federal Chancellery (FCh) 

 Federal Data Protection and 

Information Commissioner (FDPIC) 
 
 

2. Département fédéral des affaires 

étrangères (DFAE): 
 
 
 - Secrétariat général (SG-DFAE) 
 - Secrétariat d'Etat (SEE) 
 - Direction politique (DP) 
  
 - Direction des affaires 

européennes (DAE) 
 - Direction du droit international 

public (DDIP) 
 - Direction du développement et de 

la coopération (DDC) 
 - Direction des ressources (DR) 
  
 - Direction consulaire (DC) 
 

2. Federal Department of Foreign 
Affairs (FDFA) (Det føderale 
utenriksministerium): 
 

 - General Secretariat (GS-FDFA) 
 - State Secretariat (STS) 
 - Directorate of Political Affairs 

(DP)  
- Directorate for European Affairs 

(DEA) 
 - Directorate of Public International 

Law (DIL) 
 - Swiss Agency for Development 

Cooperation (SDC) 
 - Directorate of Corporate 

Resources (DCR) 
 - Consular Directorate (CD) 
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3. Département fédéral de l'intérieur 

(DFI): 
 
 

- Secrétariat général (SG-DFI) 
- Bureau fédéral de l'égalité entre 

femmes et hommes (BFEG) 

- Office fédéral de la culture (OFC) 

- Archives fédérales suisses (AFS) 

- Office fédéral de météorologie et 

de climatologie (MétéoSuisse) 

- Office fédéral de la santé publique 

(OFSP) 

- Office fédéral de la statistique 

(OFS) 

- Office fédéral des assurances 

sociales (OFAS) 

- Office fédéral de la sécurité 

alimentaire et des affaires 

vétérinaires OSAV 

- Musée national suisse (MNS) 

- Pro Helvetia 

- Swissmedic, Institut suisse des 

produits thérapeutiques 

 

 

3. Federal Department of Home 

Affairs (FDHA) (Det føderale 

innenriksministerium): 

 
- General Secretariat (GS-FDHA) 
- Federal Office for Gender Equality 

(FOGE) 

- Federal Office of Culture (FOC) 

- Swiss Federal Archives (SFA) 

- Federal Office of Meteorology and 

Climatology (MeteoSwiss) 

- Federal Office of Public Health 

(FOPH) 

- Federal Statistical Office (FSO) 

 

- Federal Social Insurance Office 

(FSIO) 

- Federal Food Safety and 

Veterinary Office FSVO 

 

- Swiss National Musueum (SNM) 

- Pro Helvetia 

- Swissmedic, Swiss Agency for 

Therapeutic Products 

 

4. Département fédéral de la justice et 

police (DFJP): 
 

 
 - Secrétariat général (SG-DFJP) 
 - Office fédéral de la justice (OFJ) 
 - Office fédéral de la police (fedpol) 
 - Office fédéral des migrations 

(ODM) 
 - Institut fédéral de métrologie 

(METAS) 
 - Service Surveillance de la 

correspondance par poste et 
télécommunication (SCPT) 

 - Commission nationale de 
prévention de la torture 

 - Institut suisse de droit comparé 
(ISDC) 

 - Institut Fédéral de la Propriété 

Intellectuelle (IPI) 

 - Autorité fédérale de surveillance 

en matière de révision (ASR) 

 

4. Federal Department of Justice and 

Police (FDJP) (Det føderale justis- og 

politiministerium): 
  
 - General Secretariat (GS-FDJP) 
 - Federal Office of Justice (FOJ) 
 - Federal Office of Police (fedpol)  
 - Federal Office for Migration 

(FOM) 
 - Federal Institute of Metrology 

(METAS) 
 - Post and Telecommunications 

Surveillance Service 
 
 - National Commission for the 

Prevention of Torture 
 - Swiss Institute of Comparative 

Law (SICL) 
 - Federal Institute of Intellectual 

Property (IIP) 

 - Federal Audit Oversight Authority 

(FAOA) 
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5. Département fédéral de la défense, 

de la protection de la population et 

des sports (DDPS) 
 

 

 - Secrétariat général (SG-DDPS)  

 - Service de renseignement de la 

Confédération (SRC) 

 - Office de l'auditeur en chef (OAC)  

 - Groupement Défense 

  (a) Etat-major de l'armée (EM 

A) 

  (b) Etat-major de conduite de 

l'armée (EM cond A) 

  (c) Formation supérieure des 

cadres de l'armée (FSCA)  

  (d)  Forces terrestres (FT) 

  (e) Forces aériennes (FA) 

  (f) Base logistique de l'armée 

 (BLA)  

  (g) Base d'aide au 

commandement (BAC)  

 

 - Groupement armasuisse (ar) 

  (a) Office fédéral pour 

l'acquisition d'armement 

  (b) Office fédéral de topographie 

(swisstopo)  

 - Office fédéral de la protection de 

la population (OFPP)  
 - Office fédéral du sport (OFSPO) 
 

5. Federal Department of Defence, 

Civil Protection and Sport (DDPS)  
 (Det føderale forsvars-, sivilforsvars-

 samt sport- og idrettsministerium):  

  

 - General Secretariat (GS-DDPS)  

 - Federal Intelligence Service (FIS) 

 - Office of the Armed Forces 

Attorney General (OAFAG)  

 - Defence Sector 

  (a) Armed Forces Staff (AFS) 

 

  (b) Armed Forces Joint Staff 

(AFJS) 

  (c) Armed Forces College (AFC) 

   

  (d) Land Forces (LF) 

  (e) Air Force (SAF) 

  (f) Armed Forces Logistics 

 Organisation (AFLO)  

  (g) Armed Forces Command 

Support Organisation 

(AFCSO)  

 - armasuisse Group (ar) 

  (a) Federal Office for Defence 

Procurement 

  (b) Federal Office of Topography 

(swisstopo)  

 - Federal Office for Civil Protection 

(FOCP)  
 - Federal Office of Sport (FOSPO) 
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6. Département fédéral des finances 

(DFF): 
 
 
 - Secrétariat général (SG-DFF) 
 - Secrétariat d'Etat aux questions 

financières internationales (SFI) 
 - Administration fédérale des 

finances (AFF) 

 - Office fédéral du personnel 

(OFPER) 
 - Administration fédérale des 

 contributions (AFC) 
 - Administration fédérale des 

douanes (AFD) 

 - Office fédéral de l'informatique et 

de la télécommunication (OFIT) 

   

 - Office fédéral des constructions et 

de la logistique (OFCL) 

 - Unité de pilotage informatique de 

la Confédération (UPIC) 

 - Contrôle fédéral des finances 

(CDF) 

 - Régie fédérale des alcools (RFA) 

 - Autorité fédérale de surveillance 

des marchés financiers (FINMA) 

 - Caisse fédérale de pensions 

PUBLICA 

 

6. Federal Department of Finance 

(FDF) (Det føderale finans-

ministerium): 
  
 - General Secretariat (SG-DFF) 
 - State Secretariat for International 

Financial Matters (SFI) 
 - Federal Finance Administration 

(FFA) 

 - Federal Office of Personnel 

(FOPER) 

 - Federal Tax Administration (FTA) 

 

 - Federal Customs Administration 

(FCA) 

 - Federal Office of Information 

Technology, Systems and 

Telecommunication (FOITT) 

 - Federal Office for Buildings and 

Logistics (FOBL) 

 - Federal IT Steering Unit (FITSU) 

  

 - Swiss Federal Audit Office 

(SFAO) 

 - Swiss Alcohol Board (SAB) 

 - Swiss Financial Market 

Supervisory Authority (FINMA) 

 - Federal Pension Fund PUBLICA 

 

 



- 11 - 

 

 

7. Département fédéral de l'économie, 

de la formation et de la recherche 

DEFR: 

 
 
 
 - Secrétariat général (SG-DFE) 
 - Surveillance des prix (SPR) 
 - Secrétariat d'État à l'économie 

(SECO) 
 - Secrétariat d’Etat à la formation, 

à la recherche et à l'innovation 
SEFRI 

- Domaine des écoles 

polytechniques (domaine des 

EPF) 

- Ecole polytechnique fédérale de 

Zurich (EPFZ) 

- Ecole polytechnique fédérale de 

Lausanne (EPFL) 

- Institut Paul Scherrer (PSI) 

- Institut fédéral de recherches sur 

la forêt, la neige et le paysage 

(WSL) 

- Laboratoire fédéral d'essai des 

matériaux et de recherche 

(EMPA) 

 

- Institut fédéral pour 

l'aménagement, l'épuration et la 

protection des eaux (EAWAG) 
 - Office fédéral de l'agriculture 

(OFAG) 
 - Office fédéral pour 

l'approvisionnement économique 
du pays (OFAE) 

 - Office fédéral du logement (OFL) 
 - Suisse tourisme (ST) 
 - Société suisse de crédit hôtelier 

(SCH) 
 - Assurance suisse contre les 

risques à l'exportation (ASRE) 
 - Institut fédéral des hautes études 

en formation professionnelle 
(IFFP) 

 

7. Federal Department of Economic 

Affairs, Education and Research 

EAER  (Det føderale økonomi-, 

utdannings- og forsknings-

ministerium): 

  

 - General Secretariat (SG-DFE) 
 - Price Supervision (PRS) 
 - State Secretariat for Economic 

Affairs (SECO) 
 - State Secretariat for Education, 

Research and Innovation SERI 
 

- Domain of the Swiss Federal 

Institutes of Technology (ETH 

Domain) 

- Federal Institute of Technology 

Zurich (ETHZ) 

- Federal Institute of Technology 

Lausanne (EPFL) 

- Paul Scherrer Institute (PSI) 

- Institute for Snow and Avalanche 

Research (WSL) 

 

- Swiss Federal Laboratories for 

Materials Testing and Research 

(EMPA) 

- Swiss Federal Institute of Aquatic 

Science and Technology 

(EAWAG) 
 - Federal Office for Agriculture 

(FOAG) 
 - Federal Office for National 

Economic Supply (FONES) 
 
 - Federal Office for Housing (FHO) 
 - Swiss Tourism (ST) 
 - Swiss Association for Hotel Credit 

(SAH) 
 - Swiss Export Risk Insurance 

(SERV) 
 - Swiss Federal Institute for 

Vocational Education and 
Training (SFIVET) 
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8. Département fédéral de 

l'environnement, des transports, de 

l'énergie et de la communication 

(DETEC): 
 
 
 - Secrétariat général (SG-DETEC) 

 - Office fédéral des transports 

(OFT) 

 - Office fédéral de l'aviation civile 

(OFAC) 

 - Office fédéral de l'énergie 

(OFEN) 

 

 - Office fédéral des routes 

(OFROU) 

 - Office fédéral de la 

communication (OFCOM) 

 - Office fédéral de l'environnement 

(OFEV) 

 - Office fédéral du développement 

territorial (ARE) 

 - Inspection fédérale de la sécurité 

nucléaire (IFSN) 

 

8. Federal Department of the 

Environment, Transport, Energy 

and Communications (DETEC) 

(Det føderale miljø-, transport-, 

energi- og 

kommunikasjonsministerium): 

  

 - General Secretariat (GS-DETEC) 

 - Federal Office of Transport (FOT) 

 

 - Federal Office of Civil Aviation 

(FOCA) 

 - Swiss Federal Office of Energy 

(SFOE) 

 - Federal Roads Office (FEDRO) 

 

 - Federal Office of Communications 

(OFCOM)   

 - Federal Office for the 

Environment (FOENV)  

 - Federal Office for Spatial 

Development (ARE) 

 - Swiss Federal Nuclear Safety 

Inspectorate (ENSI) 

 

 

 

Note til tillegg 1 

 

 Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på kontrakter tildelt av oppdragsgivere 

oppført på listen i dette tillegg i forbindelse med virksomhet på områdene drikkevann, 

energi, transport, telekommunikasjoner eller post. 

 

 

________________ 

 



 

 

 

 

TILLEGG 2 TIL VEDLEGG XVI 

 

IKKE-STATLIGE OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE 

 

(OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE PÅ REGIONALT OG LOKALT NIVÅ) 

  



- 2 - 

 

 

DEL A: GEORGIA 

 

Kapittel 8 i avtalen får anvendelse på ikke-statlige offentlige oppdragsgivere 

(offentlige oppdragsgivere på regionalt og lokalt nivå) dersom verdien av anskaffelsen er 

lik eller overstiger:  

 

VARER  

Spesifisert i tillegg 4  

 

Terskelverdi  SDR 200.000 

 

TJENESTER  

Spesifisert i tillegg 5 

 

Terskelverdi  SDR 200.000 

 

BYGGE- OG ANLEGGSARBEID  

Spesifisert i tillegg 6 

 

Terskelverdi  SDR 5.000.000 

 

 

Liste over oppdragsgivere 

 

1. Kommuner: 

 

1. Municipality of Abasha: www.abasha.ge 

2. Municipality of Adigeni: www.adigeni.ge 

3. Municipality of Ambrolauri: www.ambrolauri.ge 

4. Municipality of Aspindza: www.aspindza.ge 

5. Municipality of Akhalkalaki: www.akhalkalaki.ge 

6. Municipality of Akhaltsikhe: www.akhaltsikhe.ge 

7. Municipality of Akhmeta: www.myakhmeta.ge 

8. Municipality of Baghdati: http://imereti.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=85  

9. Municipality of Bolnisi: 

www.kvemokartli.gov.ge/index.php?page=bolnisi&lang=1  

10. Municipality of Borjomi: www.borjomi.org.ge/ 

11.  Municipality of Gardabani: www.gardabani.ge 

12. Municipality of Gori: www.gorimunicipality.ge 

13. Municipality of Gurjaani: www.kakheti.gov.ge/index.php?cat=78&par=6 

14. Municipality of Dedoplistskaro: http://dedoplistskaro.ge/ 

15. Municipality of Dmanisi: www.dmanisi.com.ge/ 

16. Municipality of Dusheti: http://dusheti.org.ge/ 

17. Municipality of Vani: http://vani.org.ge/ 

18. Municipality of Zestaponi: http://zestaphoni.com/ 

19. Municipality of Zugdidi: www.zugdidi-sakrebulo.ge/ 

20. Municipality of Tetritskaro: 

www.kvemokartli.gov.ge/index.php?page=tetritskaro&lang=1 

http://www.abasha.ge/
http://www.aspindza.ge/
http://www.akhalkalaki.ge/
http://www.akhaltsikhe.ge/
http://myakhmeta.ge/
http://imereti.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=85
http://www.kvemokartli.gov.ge/index.php?page=bolnisi&lang=1
http://www.borjomi.org.ge/
http://www.gardabani.ge/
http://www.gorimunicipality.ge/
http://www.kakheti.gov.ge/index.php?cat=78&par=6
http://dedoplistskaro.ge/
http://www.dmanisi.com.ge/
http://dusheti.org.ge/
http://vani.org.ge/
http://zestaphoni.com/
http://www.zugdidi-sakrebulo.ge/
http://www.kvemokartli.gov.ge/index.php?page=tetritskaro&lang=1
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21. Municipality of Telavi: www.kakheti.gov.ge/index.php?cat=54&par=6 

22. Municipality of Terjola: www.imereti.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=84 

23. Municipality of Tianeti: http://tianeti.org.ge/ 

24. Municipality of Kaspi: www.kaspi.org.ge/ 

25. Municipality of Lagodekhi: www.lagodekhi.org.ge/ 

26. Municipality of Lanchkhuti: www.lanchkhuti.org.ge/ 

27. Municipality of Lentekhi: www.georgia-racha.ge/ge/main.php?id=1247402952  

28. Municipality of Marneuli: 

www.kvemokartli.gov.ge/index.php?page=marneuli&lang=1 

29. Municipality of Martvili: www.martvili.ge/index.html 

30. Municipality of Mestia: www.mestia.ge/index.html 

31. Municipality of Mtskheta: http://mtskheta.org.ge/ 

32. Municipality of Ninotsminda: www.ninotsminda.ge 

33. Municipality of Ozurgeti: http://ozurgeti.org.ge/ 

34. Municipality of Oni: www.georgia-racha.ge/ge/main.php?id=1247402935 

35. Municipality of Sagarejo: www.kakheti.gov.ge/index.php?cat=60&par=6 

36. Municipality of Samtredia: www.samtredia.com.ge/index2.php   

37. Municipality of Sachkhere: http://imereti.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=81 

38. Municipality of Senaki: www.senaki.ge/index.html 

39. Municipality of Sighnaghi: http://signagi.com.ge/index.php 

40. Municipality of Tkibuli  

41. Municipality of Kareli: http://shidakartli.gov.ge/?page=kareli&lang=geo 

42. Municipality of Keda 

43. Municipality of Kobuleti 

44. Municipality of Kazbegi 

45. Municipality of Kvareli: www.kakheti.gov.ge/index.php?cat=57&par=6 

46. Municipality of Shuakhevi: www.shuakhevi.ge/ 

47. Municipality of Chokhatauri http://chokhatauri.ge/ 

48. Municipality of Chkorotsku 

49. Municipality of Tsageri 

50. Municipality of Tsalendjikha: www.tsalenjikha.ge/ 

51. Municipality of Tsalka: 

www.kvemokartli.gov.ge/index.php?page=calka&lang=1 

52. Municipality of Tskaltubo  

53. Municipality of Chiatura: http://chiatura.org.ge/ 

54. Municipality of Kharagauli 

55. Municipality of Khashuri http://selfgovernment.khashuri.org.ge/ 

56. Municipality of Khelvachauri: www.khelvachauri.ge 

57. Municipality of Khobi: www.khobi.ge 

58. Municipality of Khoni: www.imereti.ge 

59. Municipality of Khulo: http://khulo.ge/ 

 

2. Selvstyrte byer  

 

60. Self-governing city of Ambrolauri http://ambrolauri.ge/ 

61. Self-governing city of Akhaltsikhe Town: www.akhaltsikhe.gov.ge/ 

62. Self-governing city of Batumi: http://batumi.ge 

http://www.kakheti.gov.ge/index.php?cat=54&par=6
http://www.imereti.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=84
http://tianeti.org.ge/
http://www.kaspi.org.ge/
http://www.lagodekhi.org.ge/
http://www.lanchkhuti.org.ge/
http://www.georgia-racha.ge/ge/main.php?id=1247402952
http://www.kvemokartli.gov.ge/index.php?page=marneuli&lang=1
http://www.martvili.ge/index.html
http://www.mestia.ge/index.html
http://mtskheta.org.ge/
http://www.ninotsminda.ge/
http://ozurgeti.org.ge/
http://www.georgia-racha.ge/ge/main.php?id=1247402935
http://www.kakheti.gov.ge/index.php?cat=60&par=6
http://www.samtredia.com.ge/index2.php
http://imereti.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=81
http://www.senaki.ge/index.html
http://signagi.com.ge/index.php
http://shidakartli.gov.ge/?page=kareli&lang=geo
http://www.kakheti.gov.ge/index.php?cat=57&par=6
http://www.shuakhevi.ge/
http://chokhatauri.ge/
http://www.tsalenjikha.ge/
http://www.kvemokartli.gov.ge/index.php?page=calka&lang=1
http://selfgovernment.khashuri.org.ge/
http://khulo.ge/
http://ambrolauri.ge/
http://www.akhaltsikhe.gov.ge/
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63. Self-governing city of Gori:  www.gori.gov.ge/ 

64. Self-governing city of Zugdidi: www.zugdidicity.ge/ 

65. Self-governing city of Tbilisi: www.tbilisi.gov.ge/ 

66. Self-governing city of Telavi:  http://telavi-gov.ge/ 

67. Self-governing city of Mtskheta http://mtskheta.gov.ge/ 

68. Self-governing city of Ozurgeti http://ozurgeti.gov.ge/ 

69. Self-governing city of Rustavi http://rustavi.ge/ 

70. Self-governing city of Poti: www.poticity.ge 

71. Self-governing city of Kutaisi: www.kutaisi.gov.ge/ 

 

3. Regionforvaltninger i Georgia: 

 

72. State Representative - Governor of Guria 

73. State Representative - Governor of Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti 

74. State Representative - Governor of Samtskhe-Javakheti 

75. State Representative - Governor of Mtskheta-Mtianeti 

76. State Representative - Governor of Samegrelo-Zemo Svaneti 

77. State Representative - Governor of Kvemo Kartli 

78. State Representative - Governor of Shida Kartli 

79. State Representative - Governor of Imereti 

80. State Representative - Governor of Kakheti 

 

4. Alle offentligrettslige organer 

 

Et organ anses for å være offentligrettslig når det:  

 

a)  er opprettet for det bestemte formål å dekke behov av allmenn interesse, 

men ikke behov av industriell eller kommersiell art,  

 

b)  er et rettssubjekt, og  

 

c)  i hovedsak er finansiert av staten, regionale eller lokale myndigheter eller 

andre offentligrettslige organer, eller er underlagt disse organenes kontroll 

eller har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over 

halvdelen av medlemmene er utpekt av staten, regionale eller lokale 

myndigheter eller andre offentligrettslige organer.  

 

 

Note til tillegg 2 

 

Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på kontrakter tildelt av oppdragsgivere oppført på 

listen i dette tillegg i forbindelse med virksomhet på områdene vannforsyning, energi, 

transport, telekommunikasjoner eller post.  

http://www.gori.gov.ge/
http://www.zugdidicity.ge/
http://www.tbilisi.gov.ge/
http://telavi-gov.ge/
http://mtskheta.gov.ge/
http://ozurgeti.gov.ge/
http://rustavi.ge/
http://www.kutaisi.gov.ge/
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DEL B: EFTA-STATENE 

 

Kapittel 8 i avtalen får anvendelse på ikke-statlige offentlige oppdragsgivere 

(offentlige oppdragsgivere på regionalt og lokalt nivå) dersom verdien av anskaffelsen er 

lik eller overstiger:   

 

VARER 

Spesifisert i tillegg 4 

 

 Terskelverdi  SDR 200.000 

 

TJENESTER 

Spesifisert i tillegg 5 

 

 Terskelverdi  SDR 200.000 

 

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER 

Spesifisert i tillegg 6 

 

 Terskelverdi  SDR 5.000.000 
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a. Island 

 

Liste over oppdragsgivere: 

 

1.  Alle offentlige oppdragsgivere hos offentlige myndigheter på regionalt eller lokalt 

nivå (herunder alle kommuner).  

 

2.  Alle andre oppdragsgivere som har en anskaffelsespolitikk som i hovedsak er 

kontrollert, avhengig eller påvirket av statlige, regionale eller lokale myndigheter, og som 

utøver ikke-kommersiell eller ikke-industriell virksomhet. 

 

 

 

b. Liechtenstein 

 

Liste over oppdragsgivere: 
 

1. Offentlige myndigheter på lokalt nivå. 

 

2. Offentligrettslige organer.24 

 

 

 

c. Norge 

 

Liste over oppdragsgivere: 

 

1. Alle offentlige regionale (fylkeskommunale) og lokale (kommunale) oppdrags-

givere. 

 

2. Alle offentligrettslige organer. 

 

Et organ anses for å være offentligrettslig når det:  

 

a)  er opprettet for det bestemte formål å dekke behov av allmenn interesse, 

men ikke behov av industriell eller kommersiell art,  

 

b)  er et rettssubjekt, og  

 

c)  i hovedsak er finansiert av staten, regionale eller lokale myndigheter eller 

andre offentligrettslige organer, eller er underlagt disse organenes kontroll 

eller har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over 

                                                 
24 Et organ anses for å være offentligrettslig når det: 

- er opprettet for det bestemte formål å dekke behov av allmenn interesse, men ikke behov 

av industriell eller kommersiell art, 

- er et rettssubjekt, og 

- i hovedsak er finansiert av staten, regionale eller lokale myndigheter eller andre 

offentligrettslige organer, eller er underlagt disse organenes kontroll eller har et 

administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvdelen av medlemmene er utpekt 

av staten, regionale eller lokale myndigheter eller andre offentligrettslige organer. 
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halvdelen av medlemmene er utpekt av staten, regionale eller lokale 

myndigheter eller andre offentligrettslige organer. 

 

3. Alle sammenslutninger dannet av én eller flere av enhetene omhandlet over i nr. 

1 og 2. 

 

4. En veiledende liste over oppdragsgivere som er offentligrettslige organer, er 

vedlagt. 

 

 

Noter til tillegg 2 

 

Veiledende liste over oppdragsgivere som er offentligrettslige organer:  

 

1. Organer: 

 

Enova SF 

 

Enova SF 

Garantiinstituttet for eksportkreditt, GIEK 

 

The Norwegian Guarantee Institute 

Helse Sør-Øst RHF South-Eastern Norway Regional Health 

Authority 

 

Helse Vest RHF Western Norway Regional Health 

Authority 

 

Helse Midt-Norge RHF Central Norway Regional Health 

Authority 

 

Helse Nord RHF Northern Norway Regional Health 

Authority 

 

Innovasjon Norge Innovation Norway 

 

Norsk rikskringkastning, NRK The Norwegian Broadcasting 

Corporation 

 

Universitetssenteret på Svalbard AS The University Centre in Svalbard 

 

Uninett AS Uninett, The Norwegian Research 

Network 

 

Simula Research Laboratory AS Simula Research Laboratory AS 

 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 

AS (NSD 

Norwegian Social Science Data services 

AS (NSD) 

 

  

 

2. Kategorier: 
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- Statsbanker (State Banks) 

- Offentlig eide og drevne museer 

 

 

 

d. Sveits 

 

Liste over oppdragsgivere25  

 

1.  Kantonale offentlige myndigheter.  

 

2.  Offentligrettslige organer opprettet på kantonalt nivå, men som ikke utøver 

kommersiell eller industriell virksomhet.  

 

3.  Myndigheter og offentligrettslige organer på distriktsnivå og kommunalt nivå.  

  

 Liste over sveitsiske kantoner: 

 

Kanton Zürich (ZH) 

Kanton Bern (BE); Canton de Berne 

Kanton Luzern (LU) 

Kanton Uri (UR) 

Kanton Schwyz (SZ) 

Kanton Obwalden (OW) 

Kanton Nidwalden (NW) 

Kanton Glarus (GL) 

Kanton Zug (ZG) 

Canton de Fribourg (FR); Kanton Freiburg 

Kanton Solothurn (SO) 

Kanton Basel-Stadt (BS) 

Kanton Basel-Landschaft (BL) 

Kanton Schaffhausen (SH) 

Kanton Appenzell Ausserrhoden (AR) 

Kanton Appenzell Innerrhoden (AI) 

Kanton St. Gallen (SG) 

Kanton Graubünden (GR); Cantone dei Grigioni 

Kanton Aargau (AR) 

Kanton Thurgau (TG) 

Cantone Ticino (TI) 

Canton de Vaud (VD) 

Canton du Valais (VS); Kanton Wallis 

Canton de Neuchâtel (NE) 

Canton de Genève (GE) 

Canton du Jura (JU) 

 

 

                                                 
25 Med hensyn til kontrakter om forsvarsmateriell inngått av kantoner på vegne av det føderale 

forsvarsministeriet, se unntak.   
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Noter til tillegg 2 
 

 Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på kontrakter tildelt av oppdragsgivere 

oppført på listen i dette tillegg i forbindelse med virksomhet på områdene drikkevann, 

energi, transport, telekommunikasjoner eller post. 

 

________________ 

 



 

 

 

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG XVI 

 

ANDRE OMFATTEDE OPPDRAGSGIVERE 
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DEL A: GEORGIA 

 

Kapittel 8 i avtalen får anvendelse på andre oppdragsgivere og statseide foretak26 

dersom verdien av anskaffelsen er lik eller overstiger: 

 

VARER 

Spesifisert i tillegg 4 

 

Terskelverdi  SDR 400.000 

 

TJENESTER  

Spesifisert i tillegg 5 

 

Terskelverdi  SDR 400.000 

 

 

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER  

Spesifisert i tillegg 6 

 

Terskelverdi  SDR 5.000.000 

 

 

Noter til tillegg 3 

 

Kapittel 8 i avtalen omfatter ikke anskaffelser av visse varer og tjenester som er 

uttrykkelig unntatt ved dekreter utstedt av Georgias regjering med hensyn til selskaper 

eller statseide foretak oppført på listen under:  

 

a) Unntaksregel for LLC Marabda-Kartsakhi Railway – (Regjeringsdekret 

nr. 613 av 11. desember 2015). I kraft til 28. desember 2017, 

 

b) Unntaksregel for Ltd Engurhesi og Ltd Vardnilhesebis Kaskadi – 

(Regjeringsdekret nr. 191 av 20. februar 2014). I kraft til 1. mars 2016, 

 

c) Unntaksregel for Ltd EXPRESS - (Regjeringsdekret nr. 219 av 12. mars 

2014). I kraft til 12. mars 2016, 

 

d) Unntaksregel for Ltd Tbilaviamsheni - (Regjeringsdekret nr. 554 av 12. 

september 2014). I kraft til 28. august 2016, 

 

e) Unntaksregel for JSC Georgian Railway - (Regjeringsdekret nr. 665 av 

30. desember 2015). I kraft til 31. desember 2016, 

 

                                                 
26 Med et statseid foretak menes et foretak der over 50 % av kapitalinteressene eller aksjene eies av 

staten eller et lokalt selvstyrt organ, unntatt dersom foretaket ved anskaffelse av varer eller 

tjenester knyttet til visse sider ved dets virksomhet følger en særskilt prosedyre fastsatt av Georgias 

regjering med hensyn til anskaffelse av varer eller tjenester som nevnt for en periode som ikke 

skal overstige to år. Kilde: 

 http://www.procurement.gov.ge/getattachment/ELibrary/LegalActs/matsne-31252-57.pdf.aspx 
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f) Unntaksregel for JSC PARTNERSHIP FUND – (Regjeringsdekret nr. 59 

av 13. februar 2015). I kraft til 13. februar 2016, 

 

g) Unntaksregel for Ltd STATE CONSTRUCTION COMPANY – 

(Regjeringsdekret nr. 90 av 9. mars 2015). I kraft til 1. mars 2016, 

 

h) Unntaksregel for LLC UNITED WATER SUPPLY COMPANY OF 

GEORGIA – (Regjeringsdekret nr. 95 av 9. mars 2015). I kraft til 31. 

januar 2016, 

 

i) Unntaksregel for Ltd Georgian Post – (Regjeringsdekret nr. 442 av 26. 

august 2015). I kraft til 17. august 2016, 

 

j) Unntaksregel for Ltd DEMETRE 96 – (Regjeringsdekret nr. 462 av 7. 

september 2015). I kraft til 7. september 2017, 

 

k) Unntaksregel for Ltd Georgian Melioration – (Regjeringsdekret nr. 478 

av 14. september 2015). I kraft til 14. september 2017, 

 

l) Unntaksregel for Ltd Solid Waste Management Company of Georgia - 

(Regjeringsdekret nr. 501 av 24. september 2015). I kraft til 1. januar 2017, 

 

m) Unntaksregel for Ltd Georgian Gas Transportation Company – 

(Regjeringsdekret nr. 513 av 6. oktober 2015). I kraft til 6. oktober 2017, 

 

n) Unntaksregel for Ltd DELTA INTERNATIONAL – (Regjeringsdekret nr. 

525 av 9. oktober 2015). I kraft til 9. oktober 2017, 

 

o) Unntaksregel for Ltd UNITED AIRPORTS OF GEORGIA – 

(Regjeringsdekret nr. 548 av 26. oktober 2015). I kraft til 26. oktober 2017,  

 

p) Unntaksregel for JSC Kakheti Energy distribution - (Regjeringsdekret nr. 

657 av 1. januar 2017), 

 

q) Unntaksregel for JSC Georgian Energy Development Fund – 

(Regjeringsdekret nr. 6 av 11. januar 2016). I kraft til 11. januar 2018, og 

 

r) Unntaksregel for JSC Georgian Oil and Gas Corporation – 

(Regjeringsdekret nr. 598 av 27. november 2015). I kraft til 27. november 

2017. 
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DEL B: EFTA-STATENE 

 

Kapittel 8 i avtalen får anvendelse på andre omfattedede oppdragsgivere dersom 

verdien av anskaffelsen er lik eller overtiger:  

 

VARER 

Spesifisert i tillegg 4 

 

Terskelverdi  SDR 400.000 

 

TJENESTER 

Spesifisert i tillegg 5 

 

Terskelverdi  SDR 400.000 

 

BYGGE- OG ANLEGGSABEIDER 

Spesifisert i tillegg 6 

 

 Terskelverdi  SDR 5.000.000 

 

 

 

a. Island 

 

1. Alle oppdragsgivere som foretar anskaffelser dekket av Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområdes (EØS) europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF 

av 31. mars 2004, som er offentlige oppdragsgivere (f.eks. oppdragsgivere dekket av 

tillegg 1 og tillegg 2) eller offentlige foretak27, og som utøver en av de typer virksomhet 

som er nevnt nedenfor, eller en kombinasjon av dem: 

 

a) å skaffe til veie eller drifte faste nett beregnet på yting av en tjeneste til 

allmennheten i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av 

drikkevann eller forsyning av nett som nevnt med drikkevann, 

 

b) å skaffe til veie eller drifte faste nett beregnet på yting av en tjeneste til 

allmennheten i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av 

elektrisitet eller forsyning av nett som nevnt med elektrisitet, 

 

                                                 

27  I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning 

av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann og energiforsyning, transport og 

posttjenester [utvidet til å omfatte EØS ved EØS-komitéens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp)], er et offentlig foretak ethvert 

foretak som de offentlige oppdragsgiverne direkte eller indirekte kan utøve bestemmende 

innflytelse over i kraft av eierforhold, kapitalinteresser eller reglene for virksomheten. 

Bestemmende innflytelse skal antas å foreligge når disse myndighetene med hensyn til et foretak 

enten direkte eller indirekte  

 -  eier størstedelen av foretakets tegnede kapital, eller  

- kontrollerer flertallet av stemmene knyttet til andeler utstedt av foretaket, eller  

-  kan utpeke flere enn halvdelen av medlemmene i foretakets administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorgan.  
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c) å stille lufthavn- eller andre terminalanlegg til rådighet for luft-

fartsselskaper, 

 

d) å stille sjø- eller innlandshavneanlegg eller andre terminalanlegg til 

rådighet for rederier som driver sjøtransport eller transport på innlands 

vannveier, 

 

e) å etablere eller drifte nett28 som yter en tjeneste til allmennheten på 

transportområdet med bybane, automatiserte systemer, sporvei, 

trolleybuss, buss eller taubane, 

 

f) å etablere eller drifte nett som yter en tjeneste til allmennheten t området 

transport med jernbane29, 

 

g) å yte posttjenester. 

 

2. En veiledende liste over offentlige oppdragsgivere og offentlige foretak som 

oppfyller kriteriene fastsatt over, er vedlagt. 

 

Veiledende lister over offentlige oppdragsgivere og offentlige foretak som oppfyller 

kriteriene fastsatt i tillegg 3  
 

Elektrisitetssektoren:  

 

1.  Landvirkjun (The National Power Company), lov nr. 42/1983 

2.  Landsnet (Iceland Power Grid), lov nr. 75/2004 

3.  Rafmagnsveitur ríkisins (The State Electric Power Works), lov nr. 58/1967 

4.  Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík Energy), lov nr. 139/2001 

5.  Orkubú Vestfjarða (Vestfjord Power Company), lov nr. 40/2001  

6. Norðurorka, lov nr. 159/2002  

7.  Hitaveita Suðurnesja, lov nr. 10/2001  

8.  Andre oppdragsgivere som produserer, transporterer eller distribuerer elektrisitet 

i henhold til lov nr. 65/2003.  

 

Bytransport:  

 

9.  Strætó (Reykjavík kommunale bussforetak). 

10. Øvrige oppdragsgivere som driver virksomhet i samsvar med lov nr. 73/2001 om 

bytransport.  

 

Lufthavner:  

 

11.  Flugmálastjórn Íslands (Directorate of Civil Aviation), lov nr. 100/2006.  

 

                                                 
28 Med hensyn til transporttjenester skal et nett antas å foreligge dersom driftsvilkårene for tjenesten 

er fastlagt av vedkommende myndighet i en EØS-medlemsstat, f.eks. vilkår for rutene som skal 

betjenes, tilgjengelig kapasitet eller tjenestens hyppighet.   

29 F.eks. å etablere eller drifte nett (som definert i fotnote 5) som yter en tjeneste til allmennheten på 

området transport med høyhastighetstog eller konvensjonelle tog.   
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Havner: 

 

12. Siglingastofnun Íslands (Icelandic Maritime Administration). 

13. Andre oppdragsgivere som driver virksomhet i henhold til havneloven, nr. 

61/2003.  

 

Vannforsyning:  

 

14.  Offentlige oppdragsgivere som produserer eller distribuerer drikkevann i henhold 

til lov nr. 32/2004 om kommunal vannforsyning.  

 

Posttjenester:  

 

15.  Oppdragsgivere som driver virksomhet i samsvar med lov nr. 19/2002 om post-

tjenester.  

 

 

Noter til tillegg 3 

 

1.  Anskaffelser foretatt med sikte på å utøve en virksomhet oppført over er ikke 

dekket av kapittel 8 i avtalen dersom virksomheten er gjenstand for konkurranse i det 

berørte markedet.  

 

2.  Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser foretatt av oppdragsgivere dekket av 

dette tillegg:  

 

a)  for kjøp av vann og for forsyning av energi eller brensel til produksjon av 

energi,  

 

b)  for andre formål enn utøving av virksomhet nevnt i dette tillegg eller for 

utøving av slik virksomhet i land utenfor EØS, og 

 

c)  for videresalg eller utleie til ikke-parter, forutsatt at oppdragsgiveren ikke 

har noen særrett eller enerett til å selge eller leie ut kontraktsgjenstanden, 

og at andre foretak har adgang til å selge eller leie den ut på samme vilkår 

som oppdragsgiveren.  

 

3. Når en oppdragsgiver som ikke er en offentlig oppdragsgiver, leverer drikkevann 

eller elektrisitet til nett som yter en tjeneste til allmennheten, skal dette ikke regnes som 

en relevant virksomhet etter bokstav a) eller b) i dette tillegg:  

 

a)  dersom den aktuelle oppdragsgiverens produksjon av drikkevann eller 

elektrisitet finner sted fordi forbruk av drikkevann eller elektrisitet som 

nevnt er nødvendig for å utøve en annen virksomhet enn den som er nevnt 

i bokstav a) til g) i dette tillegg, og  

 

b)  dersom levering til det offentlige nettet avhenger bare av oppdrags-

giverens eget forbruk og ikke overstiger 30 % av oppdragsgiverens 
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samlede produksjon av drikkevann eller energi, beregnet på grunnlag av 

gjennomsnittet for de siste tre år, herunder inneværende år.  

 

4. Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser:  

 

a) som en oppdragsgiver foretar til et tilknyttet foretak30, eller 

 

b) som et fellesforetak dannet utelukkende av flere oppdragsgivere i den 

hensikt å utøve virksomhet som definert i bokstav a) til g) i dette tillegg, 

foretar til et foretak som er tilknyttet en av disse oppdragsgiverne,  

 

forutsatt at minst 80 % av den gjennomsnittlige omsetningen av tjenester eller varer som 

det tilknyttede foretaket har oppnådd de foregående tre år, skriver seg fra yting av slike 

tjenester eller leveranse av slike varer til foretak det er tilknyttet.  

 

Dersom tallene for omsetningen ikke er tilgjengelige for de foregående tre år på grunn av 

datoen da det tilknyttede foretaket ble opprettet eller begynte sin virksomhet, er det 

tilstrekkelig at foretaket viser at omsetningen nevnt i dette nummer er troverdig, særlig i 

form av fremskrivninger av virksomheten. 

 

5. Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser: 

 

a) som et fellesforetak dannet utelukkende av flere oppdragsgivere i den 

hensikt å uttøve virksomhet i henhold til bokstav a) til g) i dette tillegg, 

foretar for en av disse oppdragsgiverne, eller  

 

b) som en oppdragsgiver foretar for et slikt fellesforetak som den er en del 

av, forutsatt at fellesforetaket er opprettet med sikte på å utøve den aktuelle 

virksomheten i et tidsrom på minst tre år, og at det i dokumentet som 

oppretter fellesforetaket, er fastsatt at oppdragsgiverne som utgjør 

foretaket, skal være en del av det i minst samme tidsrom.  

  

6. Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser foretatt av oppdragsgivere som 

utøver virksomhet på følgende områder:  

 

a) produsjon, transport eller distribusjon av drikkevann dekket av dette 

tillegg, 

 

b) sjø- eller innlandshavnanlegg eller andre terminalanlegg dekket av dette 

tillegg, og 

 

c) produsjon, transport eller distribusjon av elektrisitet dekket av dette 

tillegg. 

                                                 
30 Med «tilknyttet foretak» menes ethvert foretak der årsregnskapet konsolideres med 

oppdragsgiverens årsregnskap i samsvar med kravene i rådsdirektiv 83/349/EØF om konsoliderte 

regnskaper eller, med hensyn til enheter som ikke er underlagt nevnte direktiv, ethvert foretak som 

oppdragsgiveren direkte eller indirekte kan utøve bestemmende innflytelse over, eller som kan 

utøve bestemmende innflytelse over oppdragsgiveren, eller som i likhet med oppdragsgiveren er 

underlagt et annet foretaks bestemmende innflytelse i kraft av eierforhold, kapitalinteresser eller 

reglene for virksomheten. 
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7. Så snart Georgia gir tilbydere fra EFTA-statene gjensidig adgang til landets 

privateide oppdragsgiveres relevante anskaffelsesvirksomhet på områdene nevnt i nr. 7, 

kan Den blandede komité beslutte å inkludere oppdragsgivere som utøver virksomhet på 

disse områdene. 

 

 

 

b. Liechtenstein 

 

Liste over oppdragsgivere: 

 

Alle oppdragsgivere som foretar anskaffelser dekket av Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområdets (EØSs) europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF 

av 31. mars 2004, som er offentlige oppdragsgivere (f.eks. oppdragsgivere dekket av 

tillegg 1 og tillegg 2) eller offentlige foretak31, og som utøver en av de typer virksomhet 

som er nevnt nedenfor, eller en kombinasjon av dem: 

 

a) å skaffe til veie eller drifte faste nett beregnet på yting av en tjeneste til 

allmennheten i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av 

drikkevann eller forsyning av nett som nevnt med drikkevann (som 

spesifisert i nr. 1 i sektorlisten),  

 

b) å skaffe til veie eller drifte faste nett beregnet på yting av en tjeneste til 

allmennheten i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av 

elektrisitet eller forsyning av nett som nevnt med elektrisitet (som 

spesifisert i nr. 2 i sektorlisten),  

 

c) å etablere eller drifte nett32 som yter en tjeneste til allmennheten på 

transportområdet med bybane, automatiserte systemer, sporvei, 

trolleybuss, buss eller taubane (som spesifisert i nr. 3 i sektorlisten),  

 

d) å utnytte et geografisk område med sikte på å stille lufthavnanlegg eller 

andre terminalanlegg til rådighet for luftfartsselskaper (som spesifisert i 

nr. 4 i sektorlisten),  

                                                 
31 I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning 

av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann og energiforsyning, transport og 

posttjenester [utvidet til å omfatte EØS ved EØS-komitéens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp)], er et offentlig foretak ethvert 

foretak som de offentlige oppdragsgiverne direkte eller indirekte kan utøve bestemmende 

innflytelse over i kraft av eierforhold, kapitalinteresser eller reglene for virksomheten.   

Bestemmende innflytelse skal antas å foreligge når offentlige oppdragsgivere med hensyn til et 

foretak enten direkte eller indirekte  

- eier størstedelen av foretakets tegnede kapital, eller  

- kontrollerer flertallet av stemmene knyttet til andeler utstedt av foretaket, eller  

- kan utpeke mer enn halvdelen av medlemmene i foretakets administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorgan. 

 
32 Med hensyn til transporttjenester skal et nett antas å foreligge dersom driftsvilkårene for tjenesten 

er fastlagt av vedkommende myndighet i en EØS-medlemsstat, f.eks. vilkår for rutene som 

betjenes, tilgjengelig kapasitet eller tjenestens hyppighet.   
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e) å utnytte et geografisk område med sikte på å stille innlandshavnanlegg 

eller andre terminalanlegg til rådighet for rederier som driver sjøtransport 

eller transport på innlands vannveier (som spesifisert i nr. 5 i sektorlisten).  

 

Sektorliste 

 

1. Produksjon, transport eller distribusjon av drikkevann: 

 

Offentlige myndigheter og offentlige foretak som produserer, transporterer og 

distribuerer drikkevann. Slike offentlige myndigheter og offentlige foretak utøver 

virksomhet i henhold til lokal lovgivning eller i henhold til individuelle avtaler basert på 

lovgivning som nevnt. 

 

 1. Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland 

 

 2. Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Unterland 

 

2. Produksjon, transport eller distribusjon av elektrisitet: 

 

 Offentlige myndigheter og offentlige foretak som driver produksjon, transport og 

distribusjon av elektrisitet på grunnlag av tillatelser til ekspropriasjon. 

  

 1. Liechtensteinische Kraftwerke 

 

3. Oppdragsgivere på området bybane, automatiserte systemer, sporvei, trolleybuss, 

buss eller taubane: 

 

 1. LIECHTENSTEIN mobil 

 

4. Oppdragsgivere på området lufthavnanlegg: 

 

Ingen 

 

5. Oppdragsgivere på området innlandshavner: 

 

Ingen 

 

 

Noter til tillegg 3 
 

1. Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser som en oppdragsgiver foretar for 

andre formål enn utøving av relevant virksomhet nevnt i dette tillegg eller for utøving slik 

virksomhet i land utenfor EØS. 
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2. Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser: 

 

a) som en oppdragsgiver foretar til et tilknyttet foretak33, eller 

 

b) som et fellesforetak dannet utelukkende av flere oppdragsgivere i den 

hensikt å utøve en relevant virksomhet som definert i punkt i) til vi) i dette 

tillegg, foretar til et foretak som er tilknyttet en av disse oppdragsgiverne,  

 

forutsatt at minst 80 % av den gjennomsnittlige omsetningen av varer, tjenester eller 

bygge- og anleggsarbeid som det tilknyttede foretaket har oppnådd de foregående tre år, 

skriver seg fra yting av slike tjenester eller leveranser av slike varer til foretak det er 

tilknyttet. 

 

3. Dersom tallene for omsetningen ikke er tilgjengelige for de foregående tre år, på 

grunn av datoen da det tilknyttede foretaket ble opprettet eller begynte sin virksomhet, er 

det tilstrekkelig at foretaket viser at omsetningen nevnt i nr. 2 er troverdig, særlig i form 

av fremskrivninger av virksomheten. 

 

4. Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser: 

 

a) som et fellesforetak dannet utelukkende av flere oppdragsgivere i den 

hensikt å utøve virksomhet i henhold til bokstav a) til e) i dette tillegg, 

foretar til en av disse oppdragsgiverne, eller  

   

b) som en oppdragsgiver foretar til et slikt fellesforetak som den er en del av, 

forutsatt at fellesforetaket er opprettet med sikte på å utøve den aktuelle 

virksomheten i et tidsrom på minst tre år, og at det i dokumentet som 

oppretter fellesforetaket, er fastsatt at oppdragsgiverne som utgjør 

foretaket, skal være en del av det i minst samme tidsrom.  

 

5. Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser foretatt for kjøp av vann og levering 

av energi eller brensel til produksjon av energi. 

 

6. Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser foretatt av oppdragsgivere som ikke 

er en offentlig myndighet, og som leverer drikkevann eller elektrisitet til nett som yter en 

tjeneste til allmennheten, dersom de produserer disse tjenestene selv og forbruker dem 

med sikte på å drive annen virksomhet enn den som er nevnt i bokstav a) og b) i dette 

tillegg, og forutsatt at leveransen til det offentlige nettet avhenger bare av oppdrags-

giverens eget forbruk og ikke overstiger 30 % av oppdragsgiverens samlede produksjon 

av drikkevann eller energi, beregnet på grunnlag av gjennomsnittet for de siste tre år, 

herunder inneværende år.  

 

                                                 
33 Med «tilknyttet foretak» menes ethvert foretak der årsregnskapet konsolideres med 

oppdragsgiverens årsregnskap i henhold til rådsdirektiv 83/349/EØF om konsoliderte regnskaper 

eller, med hensyn til enheter som ikke er underlagt nevnte direktiv, ethvert foretak som 

oppdragsgiveren direkte eller indirekte kan utøve bestemmende innflytelse over, eller som kan 

utøve bestemmende innflytelse over oppdragsgiveren, eller som i likhet med oppdragsgiveren er 

underlagt et annet foretaks bestemmende innflytelse i kraft av eierforhold, kapitalinteresser eller 

reglene for virksomheten.   
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7. Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser foretatt for videresalg eller utleie til 

ikke-parter, forutsatt at oppdragsgiveren ikke har noen særrett eller enerett til å selge eller 

leie ut kontraktsgjenstanden, og at andre enheter har adgang til å selge eller leie den ut på 

samme vilkår som oppdragsgiveren. 

 

8. Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser foretatt av oppdragsgivere som tilbyr 

en busstjeneste, dersom andre foretak har adgang til å tilby den samme tjenesten, enten i 

sin alminnelighet eller innenfor et bestemt geografisk område og på samme vilkår. 

 

9. Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser foretatt av oppdragsgivere som 

utøver en virksomhet nevnt i dette tillegg dersom virksomheten er gjenstand for full 

markedskonkurranse. 

 

10. Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser foretatt av oppdragsgivere som 

utøver virksomhet på følgende områder: 

 

a) produksjon, transport eller distribusjon av drikkevann dekket av dette 

tillegg, og 

 

b) produksjon, transport eller distribusjon av elektrisitet dekket av dette 

tillegg. 

 

11. Så snart Georgia gir tilbydere fra EFTA-statene gjensidig adgang til landets 

privateide oppdragsgiveres relevante anskaffelsesvirksomhet på områdene nevnt i nr. 10, 

kan Den blandede komité beslutte å inkludere oppdragsgivere som utøver virksomhet på 

disse områdene. 

 

 

 

c. Norge 

 

1. Alle oppdragsgivere som foretar anskaffelser dekket av Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområdes (EØS) europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF 

av 31. mars 2004, som er offentlige oppdragsgivere (f.eks. oppdragsgivere dekket av 

tillegg 1 og tillegg 2) eller offentlige foretak34, og som utøver en av de typer virksomheter 

som er nevnt nedenfor eller en kombinasjon av dem: 

 

                                                 
34 I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning 

av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann og energiforsyning, transport og 

posttjenester [utvidet til å omfatte EØS ved EØS-komitéens beslutning nr. 68/2006 av juni 2006 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp)], er et offentlig foretak ethvert 

foretak som de offentlige oppdragsgiverne direkte eller indirekte kan utøve bestemmende 

innflytelse over i kraft av eierforhold, kapitalinteresser eller reglene for virksomheten.   

Bestemmende innflytelse skal antas å foreligge når offentlige oppdragsgivere med hensyn til et 

foretak enten direkte eller indirekte  

- eier størstedelen av foretakets tegnede kapital, eller  

- kontrollerer flertallet av stemmene knyttet til andeler utstedt av foretaket, eller  

- kan utpeke mer enn halvdelen av medlemmene i foretakets administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorgan. 



- 12 - 

 

 

a) å skaffe til veie eller drifte faste nett beregnet på yting av en tjeneste til 

allmennheten i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av 

drikkevann eller forsyning av nett som nevnt med drikkevann, 

 

b) å skaffe til veie eller drifte faste nett beregnet på yting av en tjeneste til 

allmennheten i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av 

elektrisitet eller forsyning av nett som nevnt med elektrisitet, 

 

c) å stille lufthavn- eller andre terminalanlegg til rådighet for luftfarts-

selskaper, 

 

d) å stille sjø- eller innlandshavnanlegg eller andre terminalanlegg til 

rådighet for rederier som driver sjøtransport eller transport på innlands 

vannveier, 

 

e) å etablere eller drifte nett35 som yter en tjeneste til allmennheten på 

transportområdet med bybane, automatiserte systemer, sporvei, 

trolleybuss, buss eller taubane. 

 

2. En veiledende liste over øvrige oppdragsgivere (forsyningstjenester) er vedlagt. 

 

 

Noter til tillegg 3 
 

1. Anskaffelser foretatt med sikte på å utøve en virksomhet oppført over skal ikke 

være underlagt kapittel 8 i avtalen dersom virksomheten er direkte gjenstand for 

konkurranse i markeder det er fri adgang til. 

 

2. Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser foretatt av oppdragsgivere dekket av 

dette tillegg:  

 

a)  for kjøp av vann og levering av energi eller brensel til produksjon av 

energi,  

 

b)  for andre formål enn utøving av virksomhet nevnt i dette tillegg eller for 

utøving av slik virksomhet i land utenfor EØS,  

 

c)  for videresalg eller utleie til ikke-parter, forutsatt at oppdragsgiveren ikke 

har noen særrett eller enerett til å selge eller leie ut kontrakts-gjenstanden, 

og at andre enheter har adgang til å selge eller leie den ut på samme vilkår 

som oppdragsgiveren.  

 

 

                                                 
35 Med hensyn til transporttjenester skal et nett antas å foreligge dersom driftsvilkårene for tjenesten 

er fastlagt av vedkommende myndighet, f.eks. vilkår for rutene som betjenes, tilgjengelig kapasitet 

eller tjenestens hyppighet.   
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3. Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser: 

 

a) som en oppdragsgiver foretar fra et tilknyttet foretak36, eller 

 

b) som et fellesforetak dannet utelukkende av flere oppdragsgivere i den 

hensikt å utøve en relevant virksomhet som definert i bokstav a) til e) i 

dette tillegg, foretar fra et foretak som er tilknyttet en av disse 

oppdragsgiverne,  

 

forutsatt at minst 80 % av den gjennomsnittlige omsetningen av varer, tjenester eller 

bygge- og anleggsarbeid som det tilknyttede foretaket har oppnådd de foregående tre år, 

skriver seg fra yting av slike tjenester eller levering av slike varer til foretak det er 

tilknyttet. 

 

 Dersom tallene for omsetningen ikke er tilgjengelige for de foregående tre år, på 

grunn av datoen da det tilknyttede foretaket ble opprettet eller begynte sin virksomhet, er 

det tilstrekkelig at foretaket viser at omsetningen nevnt i dette nummer er troverdig, særlig 

i form av fremskrivninger av virksomheten. 

 

4. Avtalen dekker ikke anskaffelser:  

 

a)  som et fellesforetak dannet utelukkende av flere oppdragsgivere i den 

hensikt å utøve virksomhet som definert i bokstav a) til e) i dette tillegg, 

foretar fra en av disse oppdragsgiverne, eller  

 

b)  som en oppdragsgiver foretar fra et slikt fellesforetak som den er en del 

av, forutsatt at fellesforetaket er opprettet med sikte på å utøve den aktuelle 

virksomheten i et tidsrom på minst tre år, og at det i dokumentet som 

oppretter fellesforetaket, er fastsatt at oppdragsgiverne som utgjør 

foretaket, skal være en del av det i minst samme tidsrom.  

 

5. Når en oppdragsgiver som ikke er en offentlig oppdragsgiver, leverer drikkevann 

eller elektrisitet til nett som yter en tjeneste til allmennheten, skal dette ikke regnes som 

en relevant virksomhet i henhold til bokstav a) eller b) i dette tillegg:  

 

a)  dersom den aktuelle oppdragsgiverens produksjon av drikkevann eller 

elektrisitet finner sted fordi dens forbruk av drikkevann eller elektrisitet 

som nevnt er nødvendig for å utøve en annen virksomhet enn den som er 

nevnt i bokstav a) til e) i dette tillegg, og  

 

 

 

                                                 
36 Med «tilknyttet foretak» menes ethvert foretak der årsregnskapet konsolideres med 

oppdragsgiverens årsregnskap i henhold til rådsdirektiv 83/349/EØF om konsoliderte regnskaper 

eller, med hensyn til enheter som ikke er underlagt nevnte direktiv, ethvert foretak som 

oppdragsgiveren direkte eller indirekte kan utøve bestemmende innflytelse over, eller som kan 

utøve bestemmende innflytelse over oppdragsgiveren, eller som i likhet med oppdragsgiveren er 

underlagt et annet foretaks bestemmende innflytelse i kraft av eierforhold, kapitalinteresser eller 

reglene for virksomheten. 
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b)  dersom levering til det offentlige nettet avhenger bare av oppdrags-

giverens eget forbruk og ikke overstiger 30 % av oppdragsgiverens 

samlede produksjon av drikkevann eller energi, beregnet på grunnlag av 

gjennomsnittet for de siste tre år, herunder inneværende år.  

 

6. Kapittel 8 i avtalen dekker ikke anskaffelser foretatt av oppdragsgivere som 

utøver virksomhet på følgende områder: 

 

a) produksjon, transport eller distribusjon av drikkevann dekket av dette 

tillegg, og 

 

b) produksjon, transport eller distribusjon av elektrisitet dekket av dette 

tillegg. 

 

11. Så snart Georgia gir tilbydere fra EFTA-statene gjensidig adgang til landets 

privateide oppdragsgiveres relevante anskaffelsesvirksomhet på områdene nevnt i nr. 7, 

kan Den blandede komité beslutte å inkludere oppdragsgivere som utøver virksomhet på 

disse områdene. 

  

 

Veiledende liste over øvrige oppdragsgivere (forsyningstjenester)  
 

1.  Drikkevann  

 

Offentlige oppdragsgivere som produserer eller distribuerer vann i henhold til 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (FOR 2001-12-09 1372).  

 

For eksempel:  

Asker og Bærum vannverk   Asker and Bærum Water Network  

Bergen vannverk    Bergen Drinking Water Network  

 

2.  Elektrisitetssektoren  

 

Offentlige oppdragsgivere som produserer, transporterer eller distribuerer 

elektrisitet i henhold til Lov om erverv av vannfall mv. kap. I, jf. kap V (LOV 1917-12-14 

16), Lov om vassdragsreguleringer (LOV-1917-12-14 17), Lov om vassdrag og 

grunnvann (LOV-2000-11-24 82) eller Lov om produksjon, omforming, overføring, 

omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (LOV 1990-06-29 50).  

 

For eksempel:  

Alta Kraftverk    Alta Power Plant 

Bingsfoss Kraftverk   Bingfoss Power Plant 

 

3. Lufthavner  

 

Offentlige oppdragsgivere som driver lufthavnanlegg i henhold til Lov om luftfart 

(LOV-1993-06-11 101).  
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For eksempel:  

Avinor AS     Avinor AS  

 

4.  Havner:  

 

Offentlige oppdragsgivere som utøver virksomhet i henhold til Lov om havner 

og farvann (LOV 2009-04-17 19).  

 

For eksempel:  

Oslo havn     Port of Oslo  

Stavangerregionens havn   Port of Stavanger  

 

5.  Bytransport  

 

Offentlige oppdragsgivere som i sin virksomhet blant annet drifter nett for yting 

av offentlige transporttjenester med automatiserte systemer, bybane, sporvei, trolleybuss, 

buss eller taubane i henhold til Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, 

tunellbane og forstadsbane m.m. (LOV 1993-06-11 100), Lov om yrkestransport med 

motorvogn og fartøy (LOV 2002-06-21 45) eller Lov om anlegg av taugbaner og 

løipestrenger (LOV 1912-06-14 1). 

 

 

d. Sveits 

 

Liste over oppdragsgivere 

 

1. Oppdragsgivere som er offentlige myndigheter eller offentlige foretak, og som 

utøver minst en av de typer virksomheter som er nevnt nedenfor:  

 

a)  å skaffe til veie eller drifte faste nett beregnet på yting av en tjeneste til 

allmennheten i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av 

drikkevann eller forsyning av nett som nevnt med drikkevann (som 

spesifisert i nr. 1 i sektorlisten),  

 

b)  å drifte faste nett som yter en tjeneste til allmennheten på transportområdet 

med sporvei, trolleybuss, buss eller taubane (som spesifisert i nr. 2 i 

sektorlisten),  

 

c)  å utnytte et geografisk område med sikte på å stille lufthavn- eller andre 

terminalanlegg til rådighet for luftfartsselskaper (som spesifisert i nr. 3 i 

sektorlisten),  

  

d)  å utnytte et geografisk område med sikte på å stille innlandshavnanlegg 

eller andre terminalanlegg til rådighet for rederier som driver transport på 

innlands vannveier (som spesifisert i nr. 4 i sektorlisten),  

 

e)  å produsere elektrisitet (som spesifisert i nr. 5 i sektorlisten).  

 

 

2. I dette tillegg menes med:  
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a)  «offentlig myndighet», staten, regionale eller lokale myndigheter, 

offentligrettslige organer eller sammenslutninger dannet av en eller flere 

myndigheter eller offentligrettslige organer som nevnt. Et organ anses for 

å være offentligrettslig når det:  

 

i)  er opprettet for det bestemte formål å dekke behov av offentlig 

interesse, men ikke behov av industriell eller kommersiell art,  

 

ii)  er et rettssubjekt, og  

 

iii)  i hovedsak er finansiert av staten, regionale eller lokale 

myndigheter eller andre offentligrettslige organer, eller er 

underlagt et av disse organenes kontroll, eller har et 

administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvdelen 

av medlemmene er utpekt av staten, regionale eller lokale 

myndigheter eller andre offentligsrettslige organer.  

 

b)  «offentlig foretak», ethvert foretak som offentlige myndigheter direkte 

eller indirekte kan utøve bestemmende innflytelse over i kraft av 

eierforhold, kapitalinteresser eller reglene for virksomheten.  

Bestemmende innflytelse skal antas å foreligge når offentlige 

myndigheter, med hensyn til et foretak, enten direkte eller indirekte  

 

i)  eier størstedelen av foretakets tegnede kapital,  

 

ii)  kontrollerer flertallet av stemmene som er knyttet til andeler 

utstedt av foretaket, eller  

 

iii)  kan utnevne over halvdelen av medlemmene i foretakets 

administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan.  

 

 

 

Sektorliste 

 

1. Produksjon, transport eller distribusjon av drikkevann  

 

 Offentlige myndigheter og offentlige foretak som produserer, transporterer og 

distribuerer drikkevann. Slike offentlige myndigheter og offentlige foretak utøver 

virksomhet i henhold til lokal eller kantonal lovgivning eller i henhold til individuelle 

avtaler basert på lovgivning som nevnt.  

 

Eksempler:  

- Wasserverbund Regio Bern AG (sammenslutning av lokale myndigheter i 

Bernregionen)  

- Hardwasser AG  

 

2.  Transport med sporvei, trolleybuss, buss eller kabelbane  
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 Offentlige myndigheter eller offentlige foretak som yter sporveistjenester i 

henhold til artikkel 1 nr. 2 i jernbaneloven (Railways Act) av 20. desember 195737. 

 

 Offentlige myndigheter eller offentlige foretak som yter offentlige 

transporttjenester i henhold til artikkel 6 i persontransportloven (Passenger Transport 

Act) av 20. mars 200938. 

 

Eksempel:  

- Transports publics Genevois: Yter transporttjenester i Genève by.  

 

3.  Lufthavner  

Offentlige myndigheter eller offentlige foretak som driver lufthavner på grunnlag 

av en konsesjon som definert i artikkel 36a i luftfartsloven (Aviation Act) av 21. desember 

194839. 

 
Eksempler:  

- Flughafen Zürich: Hovedlufthavnen i Sveits  

- Aéroport de Genève-Cointrin.  

- Aérodrome civil de Sion.  

 

4.  Innlandshavner  

 

Sveitsiske havner ved Rhinen: Avtale kalt Staatsvertrag über die 

Zusammenlegung der Rheinschifffahrtsdirektion Basel und der Rheinhäfen des Kantons 

Basel-Landschaft zu einer Anstalt öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit 

unter dem Namen "Schweizerische Rheinhäfen" ("Ports Rhénans Suisses", "Swiss Rhine 

Ports", nachfolgend SRH) (Internasjonal konvensjon om sammenslåing av byen Basels 

myndighet for skipsfart på Rhinen og Rhin-havnene i kantonen Basel-Landschaft til en 

offentligrettslig myndighet med status som juridisk person under navnet Schweizerische 

Rheinhäfen ("Ports Rhénans Suisses", "Swiss Rhine Ports"), heretter kalt SRH, av 13.-

20. juni 2006.40 

 

Eksempel:  

- Havner i Basel-regionen.  

 

5.  Produksjon av elektrisitet  

 

 Offentlige myndigheter eller offentlige foretak som produserer elektrisitet i 

henhold til føderal lov av 22. desember 1916 om utnyttelse av vannkraft41 og 

kjernekraftloven av 21. mars 200342. 

                                                 
37 RS 742.101 

Med «RS» menes Recueil systématique, en database som drives av sveitsiske myndigheter på 

føderalt nivå og inneholder sveitsiske lover, forskrifter m.m. på engelsk, fransk, italiensk, reto-

romansk og tysk, http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/national.html (oversetters 

merknad).   

38 RS 745.1 

39 RS 748.0 

40 SGS 421.1 

 Med «SGS» menes Systematische Gesetzessammlung, jf. fotnote 12 (oversetters merknad)   

41 RS 721.80 

42 RS 732.1 
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Eksempel: 

 

- Bernische Kraftwerke AG 

 

 

Noter til tillegg 3 

1. Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på:  

 

a)  kontrakter som oppdragsgiveren tildeler for andre formål enn utøving av 

virksomhet nevnt i dette tillegg eller for utøving av slik virksomhet utenfor 

Sveits,  

 

b)  kontrakter tildelt for videresalg eller utleie til tredjemann, forutsatt at 

oppdragsgiveren ikke har noen særrett eller enerett til å selge eller leie ut 

kontraktsgjenstanden, og at andre enheter har adgang å selge eller leie den 

ut på samme vilkår som oppdragsgiveren,  

 

c) kontrakter med oppdragsgivere som ikke er en offentlig myndighet, og 

som leverer drikkevann til nett som yter en tjeneste til allmennheten, 

dersom de produserer disse tjenestene selv og forbruker dem med sikte på 

å drive en annen virksomhet enn den som er nevnt i dette tillegg. Videre 

skal leveringen til det offentlige nettet avhenge bare av oppdragsgiverens 

eget forbruk og ikke overstige 30 % av oppdrags-giverens samlede 

produksjon av drikkevann, beregnet på grunnlag av gjennomsnittet for de 

siste tre år,  

 

d)  kontrakter med oppdragsgivere som utøver virksomhet i busstransport-

sektoren dersom andre oppdragsgivere har adgang til å tilby de samme 

tjenester i det samme geografiske området og på hovedsakelig samme 

vilkår, eller  

 

e)  kontrakter tildelt av oppdragsgivere som utøver en virksomhet nevnt i 

dette tillegg dersom virksomheten er gjenstand for full markeds-

konkurranse.  

 

2. Anskaffelser skal ikke anses som dekkede anskaffelser dersom de foretas av 

oppdragsgivere som utøver virksomhet på følgende områder:  

 

a) produsjon, transport eller distribusjon av drikkevann, 

 

c) innlandshavnanlegg, og 

 

c) produsjon av elektrisitet. 

 

3. Så snart Georgia gir tilbydere fra EFTA-statene gjensidig adgang til landets 

privateide oppdragsgiveres relevante anskaffelsesvirksomhet på områdene nevnt i nr. 2, 

kan Den blandede komité beslutte å inkludere oppdragsgivere som utøver virksomhet på 

disse områdene.  

________________ 



 

 

 

TILLEGG 4 TIL VEDLEGG XVI 

 

VARER 
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DEL A: GEORGIA 

 

Kapittel 8 i avtalen får anvendelse på alle varer omfattet av følgende CPV-koder43, 

inkludert underordnede CPV-koder: 

 

CPV Definisjon 

03000000 Produkter fra jordbruk, husdyrbruk, fiske og skogbruk samt 

relaterte produkter 

03100000 Produkter fra jord- og hagebruk 

03200000 Korn, poteter, grønnsaker, frukt og nøtter 

03300000 Produkter fra husdyrbruk, jakt og fiske 

03400000 Produkter fra skogbruk og avvirkning 

09000000 Oljeprodukter, brensel, elektrisitet og andre energikilder 

09100000 Brenselsstoffer 

09200000 Petroleum, kull og oljeprodukter 

09300000 Elektrisitet, oppvarming, solenergi og kjernefysisk energi 

14000000 Gruvedrift, grunnmetaller og liknende produkter 

14200000 Sand og leire 

14300000 Kjemiske mineraler og gjødselmineraler 

14400000 Salt og ren natriumklorid 

14500000 Produkter fra gruve- og bergverksdrift og steinbrudd 

14600000 Metallmalmer og -legeringer 

14700000 Grunnmetaller 

14800000 Diverse ikke-metallholdige mineralprodukter 

14900000 Gjenvunnet sekundære råmaterialer 

                                                 
43 I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 213/2008 
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CPV Definisjon 

15000000 Næringsmidler, drikkevarer, tobakk og liknende produkter 

15100000 Animalske produkter, kjøtt og kjøttprodukter 

15200000 Tilberedt og konservert fisk 

15300000 Frukt, grønnsaker og liknende produkter 

15400000 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer 

15500000 Meieriprodukter 

15600000 Kornprodukter, stivelser og stivelsesprodukter 

15700000 Fôrblandinger til dyr 

15800000 Diverse næringsmidler 

15900000 Drikkevarer, tobakk og liknende produkter 

16000000 Landbruksmaskiner 

16100000 Land- og skogbruksmaskiner til jordpreparering eller kultivering 

16300000 Høstemaskiner 

16400000 Sprøytemaskiner til anvendelse i landbruk eller hagebruk 

16500000 Selvlastende eller selvtømmende tilhenger- og semitrailervogner til 

landbruk 

16600000 Spesialmaskiner til jordbruk eller skogbruk 

16700000 Traktorer 

16800000 Deler til jordbruks- og skogbruksmaskiner 

18000000 Klær, fottøy, bagasjeartikler og tilbehør 

18100000 Yrkesklær, spesialarbeidstøy og tilbehør 

18200000 Yttertøy 



- 4 - 

 

 

CPV Definisjon 

18300000 Bekledningsgjenstander 

18400000 Bekledningsartikler for spesialformål og tilbehør 

18500000 Smykker, klokker og liknende artikler 

18600000 Pels og pelsprodukter 

18800000 Fottøy 

18900000 Bagasjeartikler, salmakervarer, sekker og vesker 

19000000 Lær og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer 

19100000 Lær 

19200000 Tekstilstoffer og liknende artikler 

19400000 Tekstilgarn og -tråd 

19500000 Gummi- og plastmaterialer 

19600000 Lær-, tekstil-, gummi- og plastavfall 

19700000 Syntetisk gummi og syntetiske fibrer 

22000000 Trykksaker og liknende produkter 

22100000 Trykte bøker, brosjyrer og foldere 

22200000 Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner 

22300000 Postkort, gratulasjonskort og andre trykksaker 

22400000 Frimerker, sjekkblanketter, pengesedler, aksjebrev, reklametrykksaker, 

kataloger og håndbøker 

22500000 Trykkplater eller trykksylindrer eller andre materialer til bruk i trykking 

22600000 Blekk 

22800000 Protokoller, regnskapsbøker, samlepermer, blanketter o.l. trykksaker av 

papir eller papp 
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CPV Definisjon 

22900000 Diverse trykksaker 

24000000 Kjemikalier 

24100000 Gasser 

24200000 Fargestoffer og pigmenter 

24300000 Uorganiske og organiske basiskjemikalier 

24400000 Gjødsel og nitrogenforbindelser 

24500000 Basisplast, plast i primær form 

24600000 Eksplosive varer 

24900000 Finkjemikalier og diverse kjemikalier 

30000000 Kontor- og datamaskiner, kontorutstyr og -artikler unntatt møbler 

og programvarepakker 

30100000 Kontormaskiner, -utstyr og -artikler unntatt datamaskiner, skrivere og 

møbler 

30200000 Datautstyr og -materiell 

31000000 Elektriske maskiner, apparater, utstyr og forbruksvarer; Belysning 

31100000 Elektriske motorer, generatorer og transformatorer 

31200000 Elektriske fordelings- og styringsapparater 

31300000 Isolert ledning og kabel 

31400000 Akkumulatorer, primærelementer og primærbatterier 

31500000 Belysningsutstyr og elektriske lamper 

31600000 Elektrisk utstyr og elektriske apparater 

31700000 Elektroniske, elektromekaniske og elektrotekniske artikler 

32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikasjons- og telekommunikasjonsutstyr 

samt liknende utstyr 
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CPV Definisjon 

32200000 Senderutstyr for radiotelefoni, radiotelegrafi, kringkasting over radio og 

fjernsyn 

32300000 Fjernsyns- og radiomottakere samt lyd- og bildeopptakere og lyd- og 

bildegjengivere 

32400000 Nett 

32500000 Telekommunikasjonsutstyr og tilbehør 

33000000 Medisinsk utstyr, legemidler og produkter til personlig pleie 

33100000 Medisinsk utstyr 

33600000 Legemidler 

33700000 Produkter til personlig pleie 

33900000 Obduksjons- og begravelsesutstyr og tilbehør 

34000000 Transportmateriell og hjelpeprodukter til transport 

34100000 Motorkjøretøyer 

34200000 Karosserier til motorkjøretøyer, tilhengere eller semitrailere 

34300000 Deler og tilbehør til kjøretøyer og deres motorer 

34400000 Motorsykler, sykler og sidevogner 

34500000 Skip og båter 

34600000 Jernbane- og sporveislokomotiver, rullende materiell og tilhørende deler  

34700000 Luftfartøyer og romfartøyer 

34900000 Diverse transportmateriell og reservedeler 

35000000 Sikkerhets-, brannslukkings-, politi- og forsvarsmateriell 

35100000 Nød- og sikkerhetsutstyr 

35200000 Politiutstyr 
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CPV Definisjon 

35300000 Våpen, ammunisjon og tilhørende deler 

35400000 Militære kjøretøyer og tilhørende deler 

35500000 Krigsskip og tilhørende deler 

35600000 Militære luftfartøyer, missiler og romfartøyer 

35700000 Militære elektroniske systemer 

35800000 Personlig utrustning og støtteutstyr 

37000000 Musikkinstrumenter, sportsartikler, spill, leker, kunsthåndtverks- 

og kunstnerartikler, tilbehør 

37300000 Musikkinstrumenter og tilhørende deler 

37400000 Sportsartikler og -utstyr 

37500000 Spill og leker; tivoliutstyr e.l. 

37800000 Kunsthåndverks- og kunstnerartikler 

38000000 Laboratorieutstyr, optisk utstyr og presisjonsutstyr (unntatt briller) 

38100000 Navigasjonsinstrumenter og meteorologiske instrumenter 

38200000 Geologiske og geofysiske instrumenter 

38300000 Måleinstrumenter 

38400000 Instrumenter til kontroll av fysiske egenskaper 

38500000 Apparatur til kontroll og prøving 

38600000 Optiske instrumenter 

38700000 Tidsmålere og liknende; parkometer 

38800000 Industrielle prosesstyringsanlegg og fjernstyringsutstyr 

38900000 Diverse målings- og testinstrumenter 
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CPV Definisjon 

39000000 Møbler (inkludert kontormøbler), boligutstyr, husholdnings-

maskiner, (utenom belysning) og rengjøringsmidler 

39100000 Møbler 

39200000 Boligutstyr 

39300000 Diverse utstyr 

39500000 Tekstilvarer 

39700000 Husholdningsapparater 

39800000 Renholds- og boningsartikler 

41000000 Oppsamlet og renset vann 

41100000 Naturlig vann 

42000000 Industrimaskiner 

42100000 Maskiner til produksjon og utnyttelse av mekanisk energi 

42200000 Maskiner til bearbeiding av næringsmidler, drikkevarer og tobakk samt 

tilhørende deler 

42300000 Ovner og forbrenningsovner til laboratorie- og industribruk 

42400000 Løfte- og håndteringsutstyr samt deler 

42500000 Kjøle- og ventilasjonsutstyr 

42600000 Verktøysmaskiner 

42700000 Maskiner til framstilling av tekstiler, bekledningsartikler og lærvarer 

42800000 Maskiner til fremstilling av papir og papp 

42900000 Diverse maskiner til generelle og spesielle formål 

43000000 Maskiner til gruvedrift, steinbryting, bygg og anlegg 

43100000 Utstyr til gruvedrift 
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CPV Definisjon 

43200000 Jordflyttings- og gravemaskiner samt tilhørende deler 

43300000 Bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr 

43400000 Maskiner til bearbeiding av mineraler og fremstilling av støpeformer 

43500000 Vogner for skinnelegging 

43600000 Deler til maskiner til gruvedrift, steinbryting og bygg- og anlegg 

43700000 Maskiner til metallindustrien og tilhørende deler 

43800000 Verkstedutstyr 

44000000 Byggekonstruksjoner og -materialer; andre byggevarer (bortsett fra 

elektriske apparater) 

44100000 Materialer til bygge- og anleggsarbeid og tilhørende varer 

44200000 Produkter til konstruksjoner 

44300000 Kabler, metalltråd og liknende produkter 

44400000 Diverse industrifremstilte produkter og tilhørende artikler 

44500000 Verktøy, låser, nøkler, hengsler, fester, lenker og fjører 

44600000 Tanker, reservoarer og beholdere; sentralvarmeradiatorer og 

varmtvannstanker 

44800000 Maling, lakk og kitt m.m. 

44900000 Byggestein, kalkstein, gips og skifer 

48000000 Programvarepakker og informasjonssystemer 

48100000 Bransjespesifikk programvarepakke 

48200000 Programvarepakke for nett, internett og intranett 

48300000 Programvarepakke for opprettelse av dokumenter, tegning, 

bildebehandling, tidsplanlegging og produktivitetsovervåking 

48400000 Programvarepakke for forvaltning av forretningstransaksjoner og private 

saker 



- 10 - 

 

 

CPV Definisjon 

48500000 Programvarepakke for kommunikasjons- og multimedieformål 

48600000 Programvarepakke for databaser og operativsystemer 

48700000 Verktøyprogramvare 

48800000 Informasjonssystemer og servere 

48900000 Diverse programvarepakker og datasystemer 
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DEL B: EFTA-STATENE 

 

a. Island 

 

1. Kapittel 8 i avtalen dekker anskaffelser av alle varer foretatt av oppdragsgivere 

oppført i tillegg 1 til 3, med mindre noe annet er angitt i dette vedlegg. 

 

2. Kapittel 8 i avtalen dekker bare varene som er beskrevet i kapitlene i Den 

kombinerte nomenklatur (KN) angitt nedenfor, og som anskaffes av Innenriks-ministeriet 

og virksomheter på forsvars- og sikkerhetsområdet i Island: 

 

Kapittel 25:  Salt, svovel, jord og stein, gipsmateriale, kalk og sement  

Kapittel 26:  Malm, slagg og aske  

Kapittel 27:  Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter av 

disse, bituminøse stoffer, mineralsk voks,  

unntatt:  

ex 27.10: spesialdrivstoffer for motorer  

Kapittel 28:  Uorganiske kjemikalier, organiske og uorganiske forbindelser av 

edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive grunnstoffer 

og av isotoper,  

unntatt:  

ex 28.09: sprengstoffer  

ex 28.13: sprengstoffer  

ex 28.14: tåregass  

ex 28.28: sprengstoffer  

ex 28.32: sprengstoffer  

ex 28.39: sprengstoffer  

ex 28.50: giftige stoffer  

ex 28.51: giftige stoffer  

ex 28.54: sprengstoffer  

Kapittel 29:  Organiske kjemikalier,  

unntatt:  

ex 29.03: sprengstoffer  

ex 29.04: sprengstoffer  

ex 29.07: sprengstoffer  

ex 29.08: sprengstoffer  

ex 29.11: sprengstoffer  

ex 29.12: sprengstoffer  

ex 29.13: giftige stoffer  

ex 29.14: giftige stoffer  

ex 29.15: giftige stoffer  

ex 29.21: giftige stoffer  

ex 29.22: giftige stoffer  

ex 29.23: giftige stoffer  

ex 29.26: sprengstoffer  

ex 29.27: giftige stoffer  

ex 29.29: sprengstoffer  
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Kapittel 30:  Legemidler  

Kapittel 31:  Gjødsel  

Kapittel 32:  Garvestoff- og fargestoffekstrakter, tanniner og deres derivater, 

farger, malinger og lakker, kitt, sparkelmasse og fyllstoff, 

trykkfarger, blekk og tusj  

Kapittel 33:  Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider, parfyme-, kosmetikk- 

eller toalettpreparater  

Kapittel 34:  Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, 

smøremidler, voks, tilberedt voks, poler- eller skuremidler, lys og 

liknende varer, modeller-masse «dentalvoks»  

Kapittel 35:  Proteiner, klebemidler, enzymer  

Kapittel 37:  Varer til fotografisk eller kinematografisk bruk  

Kapittel 38:  Diverse kjemikalier,  

unntatt:  

ex 38.19: giftige stoffer  

Kapittel 39:  Kunstharpiks og plastmaterialer, celluloseestere og celluloseetere 

og varer derav,  

unntatt:  

ex 39.03: sprengstoffer  

Kapittel 40:  Naturgummi, syntetisk gummi, faktis og varer derav,  

unntatt:  

ex 40.11: skuddsikre dekk  

Kapittel 41:  Råhuder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær  

Kapittel 42:  Varer av lær, salmakerarbeider, reiseeffekter, håndvesker og  

liknende beholdere, varer av tarmer (unntatt av wormgut)  

Kapittel 43:  Pelsskinn (også kunstig) og varer derav  

Kapittel 44:  Tre og trevarer; trekull  

Kapittel 45:  Kork og korkvarer  

Kapittel 46:  Varer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer, 

kurvmakerarbeid  

Kapittel 47: Materiale til papirfremstilling  

Kapittel 48:  Papir og papp; varer av papirmasse, papir eller papp  

Kapittel 49:  Bøker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller 

maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger  

Kapittel 65:  Hodeplagg og deler dertil  

Kapittel 66:  Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sveper, ridepisker og deler 

dertil  

Kapittel 67:  Bearbeidede fjær og dun samt varer derav; kunstige blomster; 

varer av menneskehår  

Kapittel 68:  Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer og liknende 

materialer  

Kapittel 69:  Keramiske produkter  

Kapittel 70:  Glass og glassvarer  

Kapittel 71:  Perler, edle og halvedle steiner, edle metaller, dublé av 

edelmetaller og varer derav; bijouteriartikler  

Kapittel 73:  Jern og stål og varer derav  

Kapittel 74:  Kobber og varer derav  

Kapittel 75:  Nikkel og varer derav  

Kapittel 76:  Aluminium og varer derav  

Kapittel 77:  Magnesium og beryllium og varer derav  
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Kapittel 78:  Bly og varer derav  

Kapittel 79:  Sink og varer derav  

Kapittel 80:  Tinn og varer derav  

Kapittel 81:  Andre uedle metaller brukt i metallarbeider og varer derav 

Kapittel 82: Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall; 

deler dertil,  

unntatt:  

ex 82.05: verktøy  

ex 82.07: verktøy, deler  

Kapittel 83:  Forskjellige varer av uedelt metall  

Kapittel 84:  Kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper, samt deler 

dertil,  

unntatt:  

ex 84.06: motorer  

ex 84.08: andre motorer  

ex 84.45: maskiner  

ex 84.53: automatiske databehandlingsmaskiner  

ex 84.55: deler av maskiner under posisjon 84.53  

ex 84.59: kjernereaktorer  

Kapittel 85:  Elektriske maskiner, apparater og materiell, samt deler dertil,  

unntatt:  

ex 85.13: telekommunikasjonsutstyr  

ex 85.15: senderutstyr  

Kapittel 86:  Lokomotiver, vogner og annet rullende materiell for jernbaner og 

sporveier samt deler dertil, stasjonært materiell for jernbaner eller 

sporveier, trafikkreguleringsutstyr av alle slag (ikke elektrisk 

drevet),  

unntatt:  

ex 86.02: elektriske pansrede lokomotiver  

ex 86.03: andre pansrede lokomotiver  

ex 86.05: pansrede jernbanevogner  

ex 86.06: verkstedvogner  

ex 86.07: jernbanevogner  

Kapittel 87:  Kjøretøyer samt deler dertil, unntatt rullende materiell for jern-

baner og sporveier,  

unntatt:  

ex 87.08: stridsvogner og andre pansrede kjøretøyer  

ex 87.01: traktorer  

ex 87.02: militære kjøretøyer  

ex 87.03: kranbiler  

ex 87.09: motorsykler  

ex 87.14: tilhengere  

Kapittel 89:  Skip, båter og annet flytende materiell,  

unntatt:  

 ex 89.01: krigsskip  

Kapittel 90:  Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, 

medisinsk og kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- og 

presisjonsinstrumenter og -apparater, deler dertil,  

unntatt:  

ex 90.05: kikkerter  
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ex 90.13: diverse instrumenter, lasere  

ex 90.14: telemetre  

ex 90.28: elektriske og elektroniske måleinstrumenter  

 ex 90.11: mikroskoper 

   ex 90.17: medisinske instrumenter  

ex 90.18: apparater til mekanoterapi  

ex 90.19: ortopediske apparater  

ex 90.20: røntgenapparater  

Kapittel 91:  Klokker og ur  

Kapittel 92:  Musikkinstrumenter, lydopptakere og lydgjengivere, bilde- og 

lydopptakere og bilde- og lydgjengivere til fjernsyn, deler og 

tilbehør til dette  

Kapittel 94:  Møbler, sengebunner og sengeutstyr, som f.eks. madrasser, puter 

og likende stoppede varer,  

unntatt:  

ex 94.01 A: flyseter  

Kapittel 95:  Varer framstilt av utskjærings- og støpemateriale  

Kapittel 96:  Koster, børster, pensler, pudderkvaster og sikter  

Kapittel 98:  Diverse bearbeidede varer 

 

 

b. Liechtenstein 

 

 Med mindre noe annet er angitt, dekker kapittel 8 i avtalen alle varer. 

 

 

c. Norge 

 

1. Kapittel 8 i avtalen dekker anskaffelser av alle varer, med mindre noe annet er 

angitt i dette vedlegg.  

 

2.  Kapittel 8 i avtalen dekker bare følgende varer som er beskrevet i kapitlene i 

Tollsamarbeidsrådets nomenklatur (CCCN)/Brusselnomenklaturen angitt nedenfor, og 

som anskaffes av Forsvarsdepartementet samt dets underliggende enheter og 

virksomheter på sikkerhetsområdet: 

  

Kapittel 25:  Salt, svovel, jord og stein, gipsmateriale, kalk og sement  

Kapittel 26:  Malm, slagg og aske  

Kapittel 27:  Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter av disse, 

bituminøse stoffer, mineralsk voks;  

unntatt:  

ex 27.10 spesialdrivstoffer for motorer  

Kapittel 28:  Uorganiske kjemikalier, organiske og uorganiske forbindelser av edle 

metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive grunnstoffer og av 

isotoper, unntatt:  

ex 28.09: sprengstoffer  

ex 28.13: sprengstoffer  

ex 28.14: tåregass  

ex 28.28: sprengstoffer  

ex 28.32: sprengstoffer  
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ex 28.39: sprengstoffer  

ex 28.50: giftige stoffer  

ex 28.51: giftige stoffer 

ex 28.54: sprengstoffer 

Kapittel 29:  Organiske kjemikalier, unntatt:  

ex 29.03: sprengstoffer  

ex 29.04: sprengstoffer  

ex 29.07: sprengstoffer  

ex 29.08: sprengstoffer  

ex 29.11: sprengstoffer  

ex 29.12: sprengstoffer  

ex 29.13: giftige stoffer  

ex 29.14: giftige stoffer  

ex 29.15: giftige stoffer  

ex 29.21: giftige stoffer  

ex 29.22: giftige stoffer  

ex 29.23: giftige stoffer  

ex 29.26: sprengstoffer  

ex 29.27: giftige stoffer  

ex 29.29: sprengstoffer  

Kapittel 30:  Legemidler  

Kapittel 31:  Gjødsel  

Kapittel 32:  Garvestoff- og fargestoffekstrakter, tanniner og deres derivater, farger, 

malinger og lakker, kitt, sparkelmasse og fyllstoff, trykkfarger, blekk og 

tusj  

Kapittel 33:  Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider, parfyme-, kosmetikk- eller 

toalettpreparater  

Kapittel 34:  Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smøremidler, 

kunstig voks, tilberedt voks, poler- eller skuremidler, lys og liknende 

varer, modeller-masse «dentalvoks»  

Kapittel 35:  Proteiner, klebemidler, enzymer  

Kapittel 37:  Varer til fotografisk eller kinematografisk bruk  

Kapittel 38:  Diverse kjemiske produkter; unntatt:  

ex 38.19: giftige stoffer  

Kapittel 39:  Kunstharpiks og plastmaterialer, celluloseestere og celluloseetere og 

varer derav, unntatt:  

ex 39.03: sprengstoffer  

Kapittel 40:  Naturgummi, syntetisk gummi, faktis og varer derav, unntatt:  

ex 40.11: skuddsikre dekk  

Kapittel 41:  Råhuder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær  

Kapittel 42:  Varer av lær, salmakerarbeider, reiseeffekter, håndvesker og liknende 

beholdere, varer av tarmer (unntatt av wormgut)  

Kapittel 43:  Pelsskinn (også kunstig) og varer derav  

Kapittel 44:  Tre og trevarer; trekull  

Kapittel 45:  Kork og korkvarer  

Kapittel 46:  Varer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer, kurvmakerarbeid  

Kapittel 47:  Materiale til papirfremstilling  

Kapittel 48:  Papir og papp; varer av papirmasse, papir eller papp  

Kapittel 49:  Bøker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller 

maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger  
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Kapittel 65:  Hodeplagg og deler dertil  

Kapittel 66:  Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sveper, ridepisker og deler dertil  

Kapittel 67:  Bearbeidede fjær og dun samt varer derav; kunstige blomster; varer av 

menneskehår  

Kapittel 68:  Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer og liknende materialer  

Kapittel 69:  Keramiske produkter  

Kapittel 70:  Glass og glassvarer  

Kapittel 71:  Perler, edle og halvedle steiner, edle metaller, dublé av edelmetaller og 

varer derav; bijouteriartikler  

Kapittel 73:  Jern og stål og varer derav  

Kapittel 74:  Kobber og varer derav  

Kapittel 75:  Nikkel og varer derav  

Kapittel 76:  Aluminium og varer derav  

Kapittel 77:  Magnesium og beryllium og varer derav  

Kapittel 78:  Bly og varer derav  

Kapittel 79:  Sink og varer derav  

Kapittel 80:  Tinn og varer derav  

Kapittel 81:  Andre uedle metaller brukt i metallarbeider og varer derav  

Kapittel 82:  Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall; deler dertil, 

unntatt:  

ex 82.05: verktøy  

ex 82.07: verktøy, deler  

Kapittel 83:  Forskjellige varer av uedelt metall  

Kapittel 84:  Kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper, samt deler dertil; 

unntatt:  

ex 84.06: motorer  

ex 84.08: andre motorer  

ex 84.45: maskiner  

ex 84.53: automatiske databehandlingsmaskiner  

ex 84.55: deler av maskiner under post 84.53  

ex 84.59: kjernereaktorer  

Kapittel 85:  Elektriske maskiner, apparater og materiell, samt deler dertil, unntatt:  

ex 85.13: telekommunikasjonsutstyr  

ex 85.15: senderutstyr  

Kapittel 86:  Lokomotiver, vogner og annet rullende materiell for jernbaner og spor-

veier samt deler dertil, stasjonært materiell for jernbaner eller sporveier, 

trafikkreguleringsutstyr av alle slag (ikke elektrisk drevet), unntatt:  

ex 86.02: elektriske pansrede lokomotiver  

ex 86.03: andre pansrede lokomotiver  

ex 86.05: pansrede jernbanevogner  

ex 86.06: verkstedvogner  

ex 86.07: jernbanevogner  

Kapittel 87:  Kjøretøyer samt deler dertil, unntatt rullende materiell for jernbaner og 

sporveier, unntatt:  

ex 87.01: traktorer  

ex 87.02: militære kjøretøyer  

ex 87.03: kranbiler  

ex 87.08: stridsvogner og andre pansrede kjøretøyer  

ex 87.09: motorsykler  

ex 87.14: tilhengere  
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Kapittel 89:  Skip, båter og annet flytende materiell; unntatt:  

ex 89.01: krigsskip  

Kapittel 90:  Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, 

medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- og 

presisjonsinstrumenter og -apparater; deler dertil, unntatt:  

ex 90.05: kikkerter (binokulære)  

ex 90.13: diverse instrumenter, lasere  

ex 90.14: telemetre  

ex 90.28: elektriske og elektroniske måleinstrumenter  

ex 90.11: mikroskoper  

ex 90.17: medisinske instrumenter  

ex 90.18: apparater til mekanoterapi  

ex 90.19: ortopediske apparater  

ex 90.20: røntgenapparater  

Kapittel 91:  Klokker og ur  

Kapittel 92:  Musikkinstrumenter, lydopptakere og lydgjengivere, bilde- og 

lydopptakere og bilde- og lydgjengiver til fjernsyn, deler og tilbehør til 

dette  

Kapittel 94:  Møbler, sengebunner og sengeutstyr, som f.eks. madrasser, puter og 

liknende stoppede varer, unntatt:  

ex 94.01 A: flyseter  

Kapittel 95:  Varer framstilt av utskjærings- og støpemateriale  

Kapittel 96:  Koster, børster, pensler, pudderkvaster og sikter  

Kapittel 98:  Diverse bearbeidede varer 

 

 

d. Sveits 

 

1. Kapittel 8 i avtalen får anvendelse på alle varer anskaffet av oppdragsgivere 

oppført i tillegg 1 til 3 til dette vedlegg, med forbehold for bestemmelser i noter til de 

respektive tilleggene og i generelle noter.  

 

2.  For anskaffelser foretatt av oppdragsgivere underlagt det føderale forsvars-

ministerium og den føderale tollforvaltningen med hensyn til utstyr for grensevakter og 

tolltjenestemenn oppført i tillegg 1 til dette vedlegg, er bare leveranser og utstyr (HS-

koder) oppført på listen nedenfor dekket av kapittel 8 i avtalen: 

 

Kapittel 25:  Salt, svovel, jord og stein, gipsmateriale, kalk og sement  

Kapittel 26:  Malm, slagg og aske  

Kapittel 27:  Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter 

derav, bituminøse stoffer, mineralsk voks  

Kapittel 28:  Uorganiske kjemikalier, organiske og uorganiske forbindelser av 

edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive grunnstoffer 

og av isotoper, unntatt:  

ex 28.09: sprengstoffer  

ex 28.13: sprengstoffer  

ex 28.14: tåregass  

ex 28.28: sprengstoffer  

ex 28.32: sprengstoffer  

ex 28.39: sprengstoffer  
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ex 28.50: giftige stoffer  

ex 28.51: giftige stoffer  

ex 28.54: sprengstoffer  

Kapittel 29:  Organiske kjemikalier,  

unntatt:  

ex 29.03: sprengstoffer  

ex 29.04: sprengstoffer  

ex 29.07: sprengstoffer  

ex 29.08: sprengstoffer  

ex 29.11: sprengstoffer  

ex 29.12: sprengstoffer  

ex 29.13: giftige stoffer  

ex 29.14: giftige stoffer  

ex 29.15: giftige stoffer  

ex 29.21: giftige stoffer  

ex 29.22: giftige stoffer  

ex 29.23: giftige stoffer  

ex 29.26: sprengstoffer  

ex 29.27: giftige stoffer  

 ex 29.29: sprengstoffer  

Kapittel 30:  Legemidler  

Kapittel 31:  Gjødsel  

Kapittel 32:  Garvestoff- og fargestoffekstrakter, tanniner og deres derivater, 

farger, malinger og lakker, kitt, sparkelmasse og fyllstoff, 

trykkfarger, blekk og tusj  

Kapittel 33:  Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider, parfyme-, kosmetikk- 

eller toalettpreparater  

Kapittel 34:  Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, 

smøremidler, kunstig voks, tilberedt voks, poler- eller 

skuremidler, lys og liknende varer, modeller-masse «dentalvoks»  

Kapittel 35:  Proteiner, klebemidler, enzymer  

Kapittel 36:  Sprengstoffer, pyrotekniske artikler, fyrstikker, pyrofore 

legeringer, visse brennbare stoffer 

 unntatt: 

   ex 36.01: krutt  

ex 36.02: tilberedte sprengstoffer  

ex 36.04: detonatorer  

ex 36.08: sprengstoffer  

Kapittel 37:  Varer til fotografisk eller kinematografisk bruk  

Kapittel 38:  Diverse kjemiske produkter;  

unntatt:  

ex 38.19: giftige stoffer  

Kapittel 39:  Kunstharpiks og plastmaterialer, celluloseestere og celluloseetere 

og varer derav,  

unntatt:  

 39.03: sprengstoffer  

Kapittel 40:  Naturgummi, syntetisk gummi, faktis og varer derav,  

unntatt:  

ex 40.11: dekk  

Kapittel 43:  Pelsskinn (også kunstig) og varer derav  
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Kapittel 44:  Tre og trevarer; trekull  

Kapittel 45:  Kork og korkvarer  

Kapittel 46:  Varer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer; 

kurvmakerarbeid  

Kapittel 47:  Materiale til papirfremstilling  

Kapittel 48:  Papir og papp; varer av papirmasse, papir eller papp  

Kapittel 49:  Bøker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller 

maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger  

Kapittel 65:  Hodeplagg og deler dertil  

Kapittel 66:  Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sveper, ridepisker og deler 

dertil  

Kapittel 67:  Bearbeidede fjær og dun samt varer derav; kunstige blomster; 

varer av menneskehår  

Kapittel 68:  av stein, gips, sement, asbest, glimmer og liknende materialer  

Kapittel 69:  Keramiske produkter  

Kapittel 70:  Glass og glassvarer  

Kapittel 71:  Perler, edle og halvedle steiner, edle metaller, dublé av 

edelmetaller og varer derav; bijouterivarer  

Kapittel 73:  Jern og stål  

Kapittel 74:  Kobber  

Kapittel 75:  Nikkel  

Kapittel 76:  Aluminium  

Kapittel 78: Bly  

Kapittel 79: Sink  

Kapittel 80:  Tinn  

Kapittel 81:  Andre uedle metaller  

Kapittel 82:  Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall  

Kapittel 83:  Forskjellige varer av uedelt metall  

Kapittel 84:   Kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper  

Kapittel 85:  Elektriske maskiner, apparater og materiell,  

 unntatt:  

   ex 85.03: elektriske elementer og batterier  

ex 85.13: telekommunikasjonsutstyr  

 ex 85.13: senderutstyr  

Kapittel 86:  Lokomotiver, vogner og annet rullende materiell for jernbaner og 

sporveier samt deler dertil, trafikkreguleringsutstyr av alle slag 

(ikke elektrisk drevet),  

unntatt:  

ex 86.02: elektriske pansrede lokomotiver  

ex 86.03: andre pansrede lokomotiver  

ex 86.05: pansrede jernbanevogner  

ex 86.06: verkstedvogner  

ex 86.07: jernbanevogner  

Kapittel 87:  Kjøretøyer, unntatt rullende materiell for jernbaner og sporveier,  

unntatt:  

87.08: biler og pansrede kjøretøyer  

ex 87.02: tunge kjøretøyer  

ex 87.09: motorsykler  
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ex 87.14: tilhengere  

Kapittel 88:  Luftfartøyer og deler til disse,  

unntatt:  

ex 88.02: luftfartøyer  

Kapittel 89:  Skip, båter og annet flytende materiell  

Kapittel 90:  Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, 

medisinsk og kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- og presisjons-

instrumenter og -apparater, deler dertil,  

unntatt:  

ex 90.05: kikkerter  

ex 90.13: diverse instrumenter, lasere  

ex 90.14: telemetre  

ex 90.28: elektriske og elektroniske måleinstrumenter  

Kapittel 91:  Klokker og ur  

Kapittel 92:  Musikkinstrumenter, lydopptakere og lydgjengivere, bilde- og 

lydopptakere og bilde- og lydgjengivere til fjernsyn, deler og 

tilbehør til dette  

Kapittel 93:  Våpen og ammunisjon,  

unntatt:  

ex 93.01: hugg- og stikkvåpen  

ex 93.02: pistoler  

ex 93.03: våpen til militær bruk  

ex 93.04: ildvåpen  

ex 93.05: andre våpen  

ex 93.07: prosjektiler og ammunisjon  

Kapittel 94:  Møbler, sengebunner og sengeutstyr, som f.eks. madrasser, puter 

og liknende stoppede varer,  

Kapittel 95:  Varer framstilt av utskjærings- og støpemateriale  

Kapittel 96:  Koster, børster, pensler, pudderkvaster og sikter  

Kapittel 98: Diverse bearbeidede varer 

________________



 

 

 

TILLEGG 5 TIL VEDLEGG XVI 

 

TJENESTER 
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DEL A: GEORGIA 

 

Kapittel 8 i avtalen får anvendelse på alle varer dekket av følgende CPV-koder 
44, 

inkludert underordnede CPV-koder: 

 

CPV Definisjon 

45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet 

45500000 Utleie av entreprenørmateriell og -utstyr med operatør 

50000000 Reparasjons- og vedlikeholdstjenester 

50100000 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester for kjøretøyer og 

tilhørende utstyr 

50200000 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester for luftfartøyer, jernbaner, 

veier og maritimt materiell 

50300000 Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester i tilknytning til PC-er, 

kontorutstyr samt telekommunikasjons- og AV-utstyr 

50400000 Reparasjon og vedlikehold av medisinsk utstyr og presisjonsutstyr 

50500000 Reparasjon og vedlikehold av pumper, ventiler, tappekraner og 

metallbeholdere, anlegg og maskiner 

50600000 Reparasjon og vedlikehold av sikkerhets- og forsvarsmateriell 

50700000 Reparasjon og vedlikehold knyttet til bygninger 

50800000 Diverse reparasjons- og vedlikeholdstjenester 

51000000 Installasjonstjenester (bortsett fra programvare) 

51100000 Installasjon av elektrisk og mekanisk utstyr 

51200000 Installasjon av måle-, kontroll-, prøvings- og navigasjonsutstyr 

51300000 Installasjon av kommunikasjonsutstyr 

51400000 Installasjon av medisinsk og kirurgisk utstyr 

51500000 Installasjon av maskiner og utstyr 

                                                 
44 I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 213/2008 
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CPV Definisjon 

51600000 Installasjon av datamaskiner og kontorutstyr 

51700000 Installasjon av brannsikringsutstyr 

51800000 Installasjon av metallbeholdere 

51900000 Installasjon av veilednings- og kontrollsystemer 

55000000 Tjenester forbundet med hotell- og restaurantvirksomhet; 

detaljhandel 

55100000 Hotelltjenester 

55200000 Campingplasser og annen innkvartering unntatt hotel 

55300000 Restaurant- og serveringstjenester 

55400000 Servering av drikkevarer 

55500000 Kantine- og serveringsvirksomhet 

55900000 Detaljhandel 

60000000 Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport) 

60100000 Veitransport 

60200000 Transport med jernbane 

60300000 Transport via rørsystemer 

60400000 Lufttransport 

60500000 Romtransport 

60600000 Sjøtransport 

63000000 Støtte- og hjelpetjenester i forbindelse med transport; 

reisebyråvirksomhet 

63100000 Godshåndtering og lagringstjenster 

63500000 Reisebyrå-, turoperatør- og turistveiledningstjenester 
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CPV Definisjon 

63700000 Støttetjenester for land-, vann- og lufttransport 

64000000 Post- og telekommunikasjonstjenester 

64100000 Post- og budtjenester 

64200000 Telekommunikasjonstjenester 

65000000 Offentlige forsyningsvirksomheter 

65100000 Vanndistribusjon og tilhørende tjenester 

65200000 Gassdistribusjon og tilhørende tjenester 

65300000 Eldistribusjon og tilhørende tjenester 

65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribusjon 

65500000 Måleravlesing 

66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester 

66100000 Bank- og investeringstjenester 

66500000 Forsikrings- og pensjonstjenester 

66600000 Finansforvaltning og likviditetsstyring 

66700000 Gjenforsikringsvirksomhet 

70000000 Virksomhet i forbindelse med fast eiendom 

70100000 Eiendomsmeglertjenester med egne eiendommer 

70200000 Utleie eller leasing av egen fast eiendom 

70300000 Eiendomsmeglervirksomhet på honorar- eller kontraktsbasis 

71000000 Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester 

71200000 Arkitekttjenester og tilhørende tjenester 
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CPV Definisjon 

71300000 Ingeniørtjenester 

71400000 Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester 

71500000 Tjenester i forbindelse med bygg- og anlegg 

71600000 Teknisk prøving, analyser og rådgivning 

71700000 Overvåkning og kontroll 

71800000 Rådgivning innen vannforsyning og avfall 

71900000 Laboratorietjenester 

72000000 Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og 

systemstøtte 

72100000 Rådgivning vedrørende maskinvare 

72200000 Programmering av programvare og rådgivning 

72300000 Datatjenester 

72400000 Internett-tjenester 

72500000 Datamaskinrelaterte tjenester 

72600000 Støtte- og konsulentvirksomhet i forbindelse med edb 

72700000 Nettverkstjenester i tilknytning til datamaskiner 

72800000 Revisjon og testing av datamaskiner 

72900000 Reservekopiering (back-up) av data og katalogkonvertering 

73000000 Forsknings- og utvikling og tilhørende konsulenttjenester 

73100000 Forskning og eksperimentell utvikling 

73200000 Konsulentvirksomhet i forbindelse med forskning og utvikling 

73300000 Utforming og utføring av forskning og utvikling 
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CPV Definisjon 

73400000 Forskning og utvikling i tilknytning til sikkerhets- og forsvarsmateriale 

75000000 Offentlig forvaltning, forsvars- og trygdetjenester 

75100000 Offentlig forvaltning 

75200000 Samfunnstjenester 

75300000 Obligatoriske trygdetjenester 

76000000 Tjenester i forbindelse med olje- og gassindustrien 

76100000 Fagtjenester knyttet til gassindustrien 

76200000 Fagtjenester til oljeindustrien 

76300000 Boretjenester 

76400000 Posisjonering av plattformer 

76500000 Onshore- og offshoretjenester 

76600000 Inspeksjon av rørledninger 

77000000 Tjenester i forbindelse med jordbruk, skogbruk, hagebruk, 

akvakultur og biavl 

77100000 Jordbrukstjenester 

77200000 Skogbrukstjenester 

77300000 Hagebrukstjenester 

77400000 Tjenester i tilknytning til dyr 

77500000 Tjenester i tilknytning til husdyravl 

77600000 Jakttjenester 

77700000 Tjenester i tilknytning til fiske 

77800000 Akvakulturtjenester 
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CPV Definisjon 

77900000 Biavltjenester 

79000000 Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgiving, rekruttering, 

trykking og sikkerhet 

79100000 Juridiske tjenester 

79200000 Regnskaps-, og revisjonstjenester, skatterådgivning 

79300000 Markedsundersøkelser og økonomiske konsekvensanalyser; 

opinionsmåling og statistikk 

79400000 Bedriftsrådgivning og administrativ rådgivning og tilhørende tjenester 

79500000 Kontorstøttetjenester 

79600000 Rekrutteringstjenester 

79700000 Etterforsknings- og sikkerhetstjenester 

79800000 Trykking og tilhørende tjenester 

79900000 Diverse nærings- og næringsrelaterte tjenester 

80000000 Utdanning og undervisning 

80100000 Tjenester innenfor grunnskolens barne- og ungdomstrinn 

 

80200000 Tjenester innenfor videregående opplæring  

80300000 Tjenester innenfor høyere utdanning 

80400000 Voksenopplæring og annen utdanning 

80500000 Undervisningstjenester 

80600000 Opplæringstjenester i tilknytning til forsvars- og sikkerhetsmateriell 

85000000 Helse og sosialarbeid 

85100000 Helsetjenester 

85200000 Veterinærtjenester 
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CPV Definisjon 

85300000 Sosialarbeid og tilhørende tjenester 

90000000 Tjenester i forbindelse med avløp, avfall, renhold og miljøvern 

90400000 Avløpstjenester 

90500000 Avfallshåndtering 

90600000 Tjenester i forbindelse med renhold og rydding i byområder og 

landdistrikter og liknende tjenester 

90700000 Miljøtjenester 

90900000 Rengjøring, tømming, rensing og rydding (offentlig hygiene) 

92000000 Fritid, kultur og sport 

92100000 Tjenester i forbindelse med film og video 

92200000 Tjenester i forbindelse med radio og fjernsyn 

92300000 Underholdningstjenester 

92400000 Nyhetsbyråtjenester 

92500000 Biblioteker, arkiver, muséer og andre kulturtjenester 

92600000 Tjenester i tilknytning til sport 

92700000 Tjenester i tilknytning til internettkaféer 

98000000 Andre kommunale, sosiale og personlige tjenester 

98100000 Tjenesteytelser fra medlemsorganisasjoner og -foreninger 

98200000 Konsulenttjenester i forbindelse med likestilling 

98300000 Diverse tjenesteytelser 

98500000 Lønnet arbeid i private husholdninger 

98900000 Tjenester utført av internasjonale organisasjoner og organer 
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DEL B: EFTA-STATENE 

 

a. Island 

 

Kapittel 8 i avtalen omfatter følgende tjenester klassifisert i samsvar med De 

forente nasjoners foreløpige sentrale produktgruppering (CPC), slik den er gjengitt i 

dokument MTN.GNS/W/120, med de unntak som er angitt i notene til dette vedlegg (note 

1): 

 

Beskrivelse 

 

CPC foreløpig referansenr.  

 

Vedlikehold og reparasjonstjenester  

 

6112, 6122, 633, 886 

Landtransporttjenester, herunder tjenester 

som omfatter pansret bil og kurer, unntatt 

transport av post  

 

 

712 (unntatt 71235), 7512, 87304 

Lufttransporttjenester for passasjerer og 

frakt, unntatt transport av post  

 

73 (unntatt 7321) 

Transport av post over land, unntatt jern-

bane, og i luften  

 

71235, 7321 

Telekommunikasjonstjenester  

 

752  

Finansielle tjenester   

a) Forsikringstjenester   

b) Bank- og investeringstjenester (note 2)  

 

 

ex 81,  

812, 814 

Datatjenester og tilknyttede tjenester  

 

84 

Regnskaps-, revisjons- og bokførings-

tjenester  

 

 

862 

Markedsundersøkelser og meningsmå-

lingstjenester  

 

864 

Ledelsesrådgivning og administrativ råd-

givning samt tilknyttede tjenester  

 

865, 866*** 

Arkitekttjenester, ingeniørtjenester og 

integrerte ingeniørtjenester, byplanlegging 

og landskapsarkitekttjenester, ingeniør-

tilknyttede teknisk-vitenskapelige konsu-

lenttjenester, teknisk prøving og analyse  

 

 

867 
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Reklametjenester  

 

871 

Renhold av bygninger og eiendomsfor-

valtning  

 

874, 82201-82206 

Forlags- og trykkeritjenester på honorar- 

eller kontraktsbasis  

 

88442 

Avløps- og avfallshåndteringtjenester;  

rengjøring, rydding og liknende tjenester  

 

94 

 

 

Noter til tillegg 5 
 

1.  Unntatt for tjenester som en oppdragsgiver må kjøpe fra en annen oppdragsgiver 

i henhold til en enerett fastsatt ved kunngjort lov eller forskrift.  

 

2.  Unntatt kontrakter om finansielle tjenester i forbindelse med utstedelse, salg, 

kjøp eller overføring av verdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt 

sentralbanktjenester.  

 

3.  Unntatt voldgift- og meglingstjenester. 

 

 

 

b. Liechtenstein 

 

Kapittel 8 i avtalen omfatter følgende tjenester, som er klassifisert i samsvar med 

De forente nasjoners foreløpige sentrale produktgruppering (CPC) slik den er gjengitt i 

dokument MTN.GNS/W/120: 

 

Beskrivelse 

 

CPC foreløpig referansenr. 

Vedlikehold og reparasjonstjenester  

 

6112, 6122, 633, 886 

Landtransporttjenester, herunder tjenester 

som omfatter pansret bil og kurer, unntatt 

transport av post  

 

712 (unntatt 71235), 7512, 87304 

Lufttransporttjenester for passasjerer og 

frakt, unntatt transport av post  

 

73 (unntatt 7321) 

Transport av post over land, unntatt jern-

bane, og i luften  

 

71235, 7321 

Telekommunikasjonstjenester  

 

752  
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Finansielle tjenester   

a) Forsikringstjenester  

b) Bank- og investeringstjenester45 

 

ex 81,  

812, 814 

Datatjenester og tilknyttede tjenester  

 

84 

Regnskaps-, revisjons- og bokførings-

tjenester  

 

862 

Markedsundersøkelser og offentlige me-

ningsmålingstjenester  

 

864 

Ledelsesrådgivning og administrativ råd-

givning og tilknyttede tjenester  

 

865, 86646 

Arkitekttjenester, ingeniørtjenester og in-

tegrerte ingeniørtjenester, byplanlegging 

og landskapsarkitekttjenester, ingeniør-

tilknyttede teknisk-vitenskapelige konsu-

lenttjenester, teknisk prøving og analyse  

 

867 

Reklametjenester  

 

871 

Renhold av bygninger og eiendoms-

forvaltning  

 

874, 82201-82206 

Forlags- og trykkeritjenester på honorar- 

eller kontraktsbasis  

 

88442 

Avløps- og avfallshåndteringtjenester; 

renhold, rydding og liknende tjenester  

 

94 

 

 

Noter til tillegg 5 
 

 De dekkede tjenestene omfatter ikke tjenester som en oppdragsgiver må anskaffe 

fra en annen oppdragsgiver i henhold til en enerett fastsatt ved kunngjort lov, forskrift 

eller administrativ bestemmelse. 

 

 

c. Norge 

 

Kapittel 8 i avtalen omfatter følgende tjenester klassifisert i samsvar med De 

forente nasjoners foreløpige sentrale produktgruppering (CPC), slik den er gjengitt i 

dokument MTN.GNS/W/120, med de unntak som er angitt i notene til dette vedlegg: 

 

                                                 
45 Unntatt kontrakter om finansielle tjenester i forbindelse med utstedelse, salg, kjøp eller overføring 

av verdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt sentralbanktjenester.   

46 Unntatt voldgift- og meklingstjenester.   
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Beskrivelse 

 

CPC referansenr. 

Vedlikehold og reparasjonstjenester  
6112, 6122, 633, 886 

Landtransporttjenester, herunder tjenester som omfatter 

pansret bil og kurer, unntatt transport av post  
712 (unntatt 71235), 7512, 

87304 

Lufttransporttjenester for passasjerer og frakt, unntatt 

transport av post  
73 (unntatt 7321) 

Transport av post over land, unntatt jernbane, og i luften 
71235, 7321 

Telekommunikasjonstjenester  

 
752 

Finansielle tjenester  
ex 81, 812, 814 

 a) Forsikringstjenester   

 b) Bank- og investeringstjenester  

 

 

Datatjenester og tilknyttede tjenester  
84 

Regnskaps-, revisjons- og bokføringstjenester  
862 

Markedsundersøkelser og meningsmålingstjenester  
864 

Ledelsesrådgivning og administrativ rådgivning og 

tilknyttede tjenester  

 

865, 866 

Arkitekttjenester, ingeniørtjenester og integrerte ingeni-

ørtjenester, byplanlegging og landskapsarkitekttjenester, 

ingeniørtilknyttede teknisk-vitenskapelige konsulenttje-

nester, teknisk prøving og analyse 

 

867 

Reklametjenester  
871 

Renhold av bygninger og eiendomsforvaltning  
874, 822 

Forlags- og trykkeritjenester på honorar- eller 

kontraktsbasis  

 

88442 

Avløps- og avfallshåndteringstjenester; renhold, rydding 

og liknende tjenester  
94 

 

 

Noter til tillegg 5 
 

1.  Bank- og investeringstjenester klassifisert under finansielle tjenester i listen over 

omfatter ikke finansielle tjenester i forbindelse med utstedelse, salg, kjøp eller overføring 

av verdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt sentralbanktjenester.  

 

  



- 13 - 

 

 

2.  Ledelsesrådgivning og administrativ rådgivning i listen over omfatter ikke 

voldgift- og meklingstjenester. 

 

3. De dekkede tjenestene omfatter ikke tjenester som en oppdragsgiver må kjøpe fra 

en annen oppdragsgiver i henhold til en enerett fastsatt ved kunngjort lov, forskrift eller 

administrativ bestemmelse. 

 

 

 

d. Sveits 

 

Kapittel 8 i avtalen får anvendelse på alle tjenester som er nevnt nedenfor og 

anskaffet av oppdragsgivere oppført i tillegg 1, tillegg 2 og tillegg 3. 

 

Beskrivelse 

 

CPC foreløpig referansenr. 

Vedlikehold og reparasjonstjenester  

 

6112, 6122, 633, 886 

Landtransporttjenester, herunder tjenester 

som omfatter pansret bil og kurer, unntatt 

transport av post 

 

712 (unntatt 71235), 7512, 87304 

Lufttransporttjenester for passasjerer og 

frakt, unntatt transport av post  

 

73 (unntatt 7321) 

Transport av post over land, unntatt jern-

bane, og i luften  

 

71235, 7321 

Telekommunikasjonstjenester  

 

75247 (unntatt 7524, 7525, 7526) 

Finansielle tjenester  

 

 a) Forsikringstjenester  

 

b) Bank- og investeringstjenester  

 

ex. 81, 812, 814 

Datatjenester og tilknyttede tjenester  

 

84 

Regnskaps-, revisjons- og bokførings-

tjenester  

 

862 

Markedsundersøkelser og meningsmå-

lingstjenester  

 

864 

Ledelsesrådgivning og administrativ råd-

givning og tilknyttede tjenester  

 

865, 86648 

                                                 
47 Unntatt taletelefoni, teleks, radiotelefoni, personsøking og satellittjenester. 

48 Unntatt voldgift- og meklingstjenester.   
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Arkitekttjenester, ingeniørtjenester og 

integrerte ingeniørtjenester; byplanlegging 

og landskapsarkitekttjenester; ingeniør-

tilknyttede teknisk-vitenskapelige konsu-

lenttjenester; teknisk testing og analyse  

 

867 

Reklametjenester  

 

871 

Renhold av bygninger og eiendoms-

forvaltning  

 

874, 82201-82206 

Forlags- og trykkeritjenester på honorar- 

eller kontraktsbasis  

 

88442 

Avløps- og avfallshåndteringstjenester; 

renhold, rydding og liknende tjenester  

 

94 

 

 

Noter til tillegg 5 

 

1. Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på: 

 

a) tjenesteavtaler tildelt en enhet som selv er oppdragsgiver og oppført i 

tillegg 1, tillegg 2 og tillegg 3, på grunnlag av en enerett som enheten har 

i henhold til en kunngjort lov, forskrift eller administrativ bestemmelse, 

 

b) tjenesteavtaler som en oppdragsgiver tildeler et tilknyttet foretak, eller som 

tildeles av et fellesforetak dannet av flere oppdragsgivere i den hensikt å 

utøve en virksomhet i henhold til tillegg 3, eller som en oppdragsgiver 

tildeler et foretak tilknyttet en av disse oppdragsgiverne. Minst 80 % av 

den gjennomsnittlige omsetningen i dette foretaket de siste tre år må skrive 

seg fra yting av tjenester som nevnt til foretak det er tilknyttet. Dersom 

flere enn ett foretak tilknyttet oppdragsgiveren yter den samme tjenesten, 

skal det ved beregningen tas hensyn til den samlede omsetningen som 

skriver seg fra disse foretakenes tjenesteyting,  

  

c) kringkastingsforetaks avtaler om anskaffelse, utvikling, produksjon eller 

samproduksjon av programmer beregnet på kringkasting, samt kontrakter 

om sendetid,  

 

d) arbeidsavtaler, og 

 

e) kontrakter om forsknings- og utviklingstjenester, unntatt dersom fordelene 

utelukkende tilfaller oppdragsgiveren til bruk i utøving av egen 

virksomhet, og forutsatt at tjenesten i sin helhet betales av oppdrags-

giveren.  
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2. Bank- og investeringstjenester klassifisert under finansielle tjenester i listen over 

dekker ikke finansielle tjenester knyttet til utstedelse, salg, kjøp og overføring av 

verdipapirer eller andre finansielle instrumenter, særlig transaksjoner foretatt av 

offentlige oppdragsgivere for å reise penger eller kapital, samt sentralbanktjenester. 

 

________________



 

 

 

TILLEGG 6 TIL VEDLEGG XVI 

 

BYGGE- OG ANLEGGSARBEID 
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DEL A: GEORGIA 

 

Kapittel 8 i avtalen får anvendelse på alle tjenester innen bygg og anlegg dekket 

av følgende CPV-koder 
49, inkludert alle underordnede CPV-koder: 

 

CPV Definisjon 

45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet 

45100000 Forarbeid på byggeplass 

45200000 Oppføring av bygninger eller deler av bygninger samt anleggsarbeider 

45300000 Installasjonsarbeid i bygninger 

45400000 Byggferdigstillelse 

45500000 Utleie av entreprenørmateriell og -utstyr med operatør 

 

 

  

                                                 
49 I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 213/2008. 
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DEL B: EFTA-STATENE 

 

a. Island 

 

Liste i hovedgruppe 51, CPC:  

 

Alle tjenester oppført i hovedgruppe 51. 

 

 

b. Liechtenstein 

 

Liste i hovedgruppe 51, CPC:  

 

Forarbeid på byggetomter      511  

 

Generell konstruksjon      512  

 

Generelt ingeniørarbeid      513  

 

Installasjon og montering      514  

 

Bygningsarbeid for spesialyrker     515  

 

Installasjon        516  

 

Byggferdigstillelse       517  

 

Andre         518  

 

 

c. Norge 

 

Liste i hovedgruppe 51, CPC:  

 

Alle tjenester oppført i hovedgruppe 51. 

. 

 

 

 

d. Sveits 

 

Liste i hovedgruppe 51, CPC:  

 

Forarbeid på byggetomter      511  

 

Generell konstruksjon      512  

 

Generelt ingeniørarbeid      513  
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Installasjon og montering      514  

 

Bygningsarbeid for spesialyrker     515  

 

Installasjon        516  

 

Byggferdigstillelse       517  

 

Andre         518  

 

________________ 



 

 

 

TILLEGG 7 TIL VEDLEGG XVI 

 

OFFENTLIGGJØRING 
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DEL A: GEORGIA, 

 

Georgia  
 

Lovgivning:     http://matsne.gov.ge/ 

   

Rettspraksis:    http://matsne.gov.ge/ 

 

Kunngjøringer av anskaffelser: https://tenders.procurement.gov.ge/ 
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DEL B: EFTA-STATENE 

 

Island 

 

Lovgivning: Stjórnartíðindi (det offisielle lysningsbladet)  

 

Rettspraksis: Hæstaréttardómar (avgjørelser i høyesterett)  

 

Kunngjøring av anskaffelser:  

 

1.  Det statlige innkjøpssenterets offisielle nettsted (Ríkiskaup):  

http://www.rikiskaup.is/english/  

 

2.  Alle Islands kunngjøringer i henhold til EØS-avtalen offentliggjøres på 

engelsk via SIMAP på nettstedet Tender Electronics Daily (TED): 

http://ted.europa.eu  

 

Den europeiske unions tidende:  

http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_oj.html  

 

 

 

Liechtenstein  

 

Lovgivning: Landesgesetzblatt (landsdekkende lysningsblad) 

 

Rettspraksis: Liechtensteinische Entscheidsammlung (liechtensteinsk domssamling) 

 

Kunngjøring av anskaffelser: 

 

1. Elektronisk lysningsblad: www.amtsblatt.llv.li; Liechtensteiner Volks-

blatt, Liechtensteiner Vaterland (aviser) 

 

2. Alle Liechtensteins anskaffelser underlagt avtalen om offentlige innkjøp 

(GPA-avtalen) og EØS-avtalen kunngjøres også på engelsk på nettstedet 

Tender Electronics Daily: http://ted.europe.eu 

 

 

Norge 

 

Lovgivning og rettspraksis: Norsk Lovtidend og www.lovdata.no 

 

Kunngjøring av anskaffelser: 

  

 

1. Doffin – Database for offentlige innkjøp: www.doffin.no/ 

 

2. Alle Norges anskaffelser underlagt avtalen om offentlige innkjøp (GPA-

avtalen) og EØS-avtalen kunngjøres også på engelsk på nettstedet Tender 

Electronics Daily: http://ted.europe.eu 

http://www.amtsblatt.llv.li/
http://ted.europe.eu/
http://www.lovdata.no/
http://www.doffin.no/
http://ted.europe.eu/
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Sveits  

 

Lovgivning: Føderal lovsamling, kantonale lovsamlinger (26). Se også: 

https://www.simap.ch  

 

Rettspraksis: Avgjørelser i det sveitsiske føderale rettssystemet, forvaltningspraksis på 

føderalt nivå og i hver kanton (26). Se også: https://www.simap.ch  

 

Særlige instrukser fra oppdragsgivere, f.eks. alminnelige forretningsvilkår m.v., 

kunngjøres på hensiktsmessige nettsteder som tilhører berørte oppdragsgivere. Se også: 

https://www.simap.ch  

 

Kunngjøring av anskaffelser:  

 

1. Oppdragsgivere på statlig nivå: Swiss Procurement Information System (det 

sveitsiske innkjøpsinformasjonssystem) (https://www.simap.ch)  

 

2. Oppdragsgivere på regionalt og lokalt nivå og foretak i forsyningssektoren: 

Swiss Procurement Information System (det sveitsiske innkjøps-

informasjonssystem) (https://www.simap.ch) og/eller offisiell kunngjøring 

foretatt av den enkelte sveitsiske kanton (26). 

________________ 



 

 

 

TILLEGG 8 TIL VEDLEGG XVI 

 

TIDSFRISTER 
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DEL A: GEORGIA 

 

Generell minimumsfrist  

 

1. Offentlige anskaffelser i Georgia gjør bruk av en elektronisk plattform 

(tenders.procurement.gov.ge), som regulerer tidsfristene for ulike typer anskaffelses-

prosedyrer. Tidsfristene fastsettes automatisk av systemet i samsvar med lovverket og 

kan ikke endres manuelt. Følgende tidsfrister får anvendelse for de ulike typer prosedyrer:  

 

Anskaffelses- 

type 

Varighet (fra 

kunngjøring til 

innlevering) 

Utvelgelses-

/ 

tildelings-

prosedyre 

Karens- 

periode 

Undertegning 

av kontrakt 

(innlending) 

Undertegning 

av kontrakt 

(utlending) 

e-anbud 

Minst 20 dager 

(15 + 5)  

Høyst 74 

dager 3 dager 

Høyst 15 

dager 

Høyst 25 

dager 

Prosjekt- 

konkurranse 

Minst 15 dager 

(10 + 5) 

Høyst 38 

dager 

10 

dager  

Høyst 5 

dager 

Høyst 5 

dager 

Konsolidert 

anbud 

Det finnes ingen 

generelle frister 

for konsoliderte 

anbud. For slike 

anbud fastsettes 

fristene i hvert 

enkelt tilfelle. 

Høyst 30 

dager 0 dager 

Høyst 15 

dager 

Høyst 15 

dager 

 

2. Georgia skal senest innen september 2022 anvende tidsfristene som er fastsatt i 

«Del B» i tillegg 8 til dette vedlegg.  
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DEL B: EFTA-STATENE 

 

Generell minimumsfrist 

 

1. En oppdragsgiver som benytter begrenset anbudskonkurranse, skal fastsette en 

siste frist for å søke om å få delta; denne fristen skal i prinsippet ikke være kortere enn 25 

dager regnet fra kunngjøringen av den tilsiktede anskaffelsen. Dersom en hastesituasjon, 

som er behørig dokumentert av oppdragsgiveren, gjør det umulig å overholde denne 

fristen, kan den reduseres, men ikke til færre enn ti dager.     

 

2. Med unntak av det som er bestemt i nr. 3 og 4, skal en oppdragsgiver fastsette at 

siste frist for å inngi anbud ikke skal være mindre enn 40 dager regnet fra  

 

a)  ved åpen anbudskonkurranse, den dag kunngjøringen av anbudskonkur-

ransen offentliggjøres, eller  

 

b)  ved begrenset anbudskonkurranse, den dag oppdragsgiveren underretter 

leverandørene om at de vil bli innbudt til å inngi anbud.  

 

Muligheter for å redusere generelle tidsfrister  

 

3. En oppdragsgiver kan forkorte fristen for å inngi anbud fastsatt i samsvar med nr. 

2 med fem dager i hver av følgende situasjoner:  

 

a)  kunngjøringen av konkurransen offentliggjøres elektronisk,  

 

b)  hele konkurransegrunnlaget gjøres tilgjengelig elektronisk fra datoen for 

kunngjøringen av den tilsiktede anskaffelsen, og  

 

c)  oppdragsgiveren godtar at anbud inngis elektronisk.  

 

4.  Oppdragsgivere kan i følgende tilfeller fastsette en frist for å inngi anbud som er 

kortere enn fristene nevnt i nr. 2, forutsatt at den kortere fristen er tilstrekkelig lang til at 

leverandørene kan utarbeide og inngi anbud, og at det ikke under noen omstendighet gis 

kortere frist enn ti dager:  

 

a)  dersom en kunngjøring av den planlagte anskaffelsen er offentliggjort 

minst 40 dager og høyst 12 måneder før anbudskonkurransen kunngjøres,  

 

b)  dersom oppdragsgiveren, ved stadig tilbakevendende kontrakter, i den 

første kunngjøringen av den tilsiktede anskaffelsen opplyser om at senere 

kunngjøringer vil inneholde frister for å inngi anbud med hjemmel i dette 

nummer,  

 

c)  dersom en oppdragsgiver anskaffer kommersielle varer eller tjenester, 

eller en kombinasjon av disse, kan han forkorte fristen for å inngi anbud 

fastsatt i samsvar med nr. 2 til minimum 13 dager, forutsatt at både 

kunngjøringen av den tilsiktede anskaffelsen og konkurransegrunnlaget 

offentliggjøres elektronisk til samme tid. I tillegg kan oppdragsgiveren, 

dersom han godtar at anbud på kommersielle varer eller tjenester inngis 
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elektronisk, forkorte fristen fastsatt i samsvar med nr. 2 til minimum ti 

dager, og  

 

d)  dersom en hastesituasjon som er behørig dokumentert av oppdragsgiveren, 

gjør det umulig å anvende fristene angitt i nr. 2.  

 

5. Dersom en oppdragsgiver som er dekket av tillegg 2 eller 3 til vedlegg XX, har 

valgt ut alle eller et begrenset antall kvalifiserte leverandører, kan fristen for å inngi anbud 

fastsettes ved gjensidig avtale mellom oppdragsgiveren og de utvalgte leverandørene. I 

mangel av avtale skal fristen ikke være kortere enn ti dager. 

 

________________ 

 



 

 

 

TILLEGG 9 TIL VEDLEGG XVI 

 

TERSKELVERDIER OG FASTSETTELSE AV VERDI 
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Terskelverdier  

 

1. Avtalepartene skal beregne og konvertere terskelverdiene til sine egne nasjonale 

valutaer ved bruk av sine respektive sentralbankers omregningskurser. Omregnings-

kursene skal være gjennomsnittet av verdien av de respektive nasjonale valutaene, uttrykt 

i spesielle trekkrettigheter (SDR), i toårsperioden forut for 1. oktober eller 1. november 

året før terskelverdiene får virkning. Omregningskursen skal gjelde fra 1. januar følgende 

år.  

 

2.  Georgia og EFTA-statene skal gjøre kjent de nylig justerte terskelverdiene, uttrykt 

i deres respektive valutaer, før terskelverdiene trer i kraft.  

 

 

Fastsettelse av verdi 

 

3. Ved beregning av verdien av en anskaffelse med sikte på å fastslå om det er en 

dekket anskaffelse, skal en oppdragsgiver:  

 

a)  verken dele anskaffelsen opp i separate anskaffelser og eller bruke en 

særlig metode for å anslå verdien av en anskaffelse for helt eller delvis å 

unngå at kapittel 8 i avtalen kommer til anvendelse,  

 

b)  inkludere den anslåtte maksimale totalverdien av anskaffelsen i løpet av 

hele anskaffelsens varighet, idet det skal tas hensyn til alle former for 

vederlag, herunder premier, bonuser, honorarer, provisjoner og 

renteinntekter, og dersom anskaffelsen gir mulighet for opsjoner, 

medregne den samlede verdien av opsjonene,  

 

c)  dersom anskaffelsen vil bli foretatt i flere deler (heretter kalt «stadig 

tilbakevendende kontrakter») på basis av kontrakter tildelt samtidig eller 

over en bestemt periode til én eller flere leverandører, basere sin beregning 

på den totale maksimale verdien av anskaffelsen over en periode på 12 

måneder, og  

 

d)  dersom nasjonal lovgivning tillater at det inngås ikke-tidsbegrensede 

kontrakter og totalprisen ikke er nærmere angitt, basere verdien av 

kontrakter som nevnt på verdien av det anslåtte månedlige avdraget 

multiplisert med 48.  

 

________________ 

 



 

 

 

TILLEGG 10 TIL VEDLEGG XVI 

 

KUNNGJØRINGER, KONKURRANSEGRUNNLAG OG FLERBRUKSLISTE  
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Kunngjøringer 

 

1. Med mindre noe annet er fastsatt i kapittel 8 i avtalen eller i dette vedlegg, skal 

hver kunngjøring av en tilsiktet anskaffelse som omhandlet i artikkel 8.10 inneholde 

følgende opplysninger: 

 

a) oppdragsgiverens navn og adresse samt andre opplysninger som er 

nødvendige for å kontakte oppdragsgiveren og innhente alle relevante 

dokumenter knyttet til anskaffelsen, og eventuelle kostnader og 

betalingsbetingelser, 

 

b) en beskrivelse av anskaffelsen, herunder arten og mengden av varene eller 

tjenestene som skal anskaffes, eller, dersom mengden ikke er kjent, 

forventet mengde,  

 

c) for stadig tilbakevendende kontrakter, om mulig antatt tidspunkt for 

offentliggjøring av de påfølgende kunngjøringene av tilsiktede 

anskaffelser,  

 

d) en beskrivelse av eventuelle opsjoner,  

 

e) tidsrammen for levering av varer eller yting av tjenester eller kontraktens 

varighet, 

 

f) anskaffelsesprosedyren som skal benyttes, og om den vil omfatte 

forhandlinger eller elektronisk auksjon,  

 

g) dersom det er aktuelt, adresse og siste frist for å søke om å få delta i 

anskaffelsen, 

 

h) adresse og siste frist for å inngi anbud, 

 

i) språket eller språkene som anbud eller søknader om å få delta kan 

utarbeides på, dersom de kan utarbeides på et annet språk enn et offisielt 

språk hos oppdragsgiverens avtalepart,  

 

j) en liste over, og en kort beskrivelse av, vilkårene for å delta, herunder 

eventuelle krav om bestemte dokumenter eller attester o.l. som 

leverandører må fremlegge i forbindelse med deltakelsen, med mindre 

slike krav er tatt inn i anbudsgrunnlaget som er gjort tilgjengelig for alle 

interesserte leverandører sammen med kunngjøringen av den tilsiktede 

anskaffelsen, og 

 

k) når en oppdragsgiver i henhold til artikkel 8.12 i avtalen har til hensikt å 

invitere et begrenset antall kvalifiserte leverandører til å inngi anbud, 

kriteriene som skal benyttes ved utvelgelsen, og eventuelle begrensninger 

i antall leverandører som skal ha adgang til å inngi anbud.  
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2. Når en oppdragsgiver planlegger å benytte begrenset anbudskonkurranse, skal 

han: 

a) i kunngjøringen av den tilsiktede anskaffelsen ta med minst de 

opplysninger som er fastsatt i nr. 1 bokstav a), b), f), g), j) og k) og innby 

leverandører til å søke om å få delta, og 

 

b) innen fristen for å inngi anbud begynner å løpe, gi de kvalifiserte 

leverandørene som han underretter som angitt i tillegg 8 til dette vedlegg, 

del B nr. 2 bokstav b), minst de opplysninger som er fastsatt i nr. 1 bokstav 

c), d), e), h) og i).  

 

 

Flerbruksliste 

 

3. Kunngjøringen fastsatt i artikkel 8.13 i avtalen skal inneholde: 

 

a) en beskrivelse av varer eller tjenester, eller kategorier av varer eller 

tjenester, som listen kan brukes for, 

 

b) vilkårene for å delta som leverandører må oppfylle for å bli oppført på 

listen, og metodene som oppdragsgiveren vil benytte for å avgjøre om en 

leverandør oppfyller vilkårene,  

 

c) oppdragsgiverens navn og adresse og andre opplysninger som er 

nødvendige for å kontakte oppdragsgiveren og innhente alle relevante 

dokumenter i tilknytning listen, og 

 

d) listens gyldighetsperiode og hvordan den fornyes eller bringes til opphør, 

eller, dersom gyldighetsperioden ikke er fastsatt, opplysning om hvordan 

det vil bli kunngjort at listen ikke lenger skal brukes.  

 

 

Konkurransegrunnlag 

 

4. Konkurransegrunnlaget nevnt i artikkel 8.14 nr. 1 i denne avtale skal inneholde 

en fullstendig beskrivelse av følgende:  

 

a)  anskaffelsen, herunder arten og mengden av varene eller tjenestene som 

skal anskaffes, eller, dersom mengden ikke er kjent, forventet mengde, og 

alle krav som skal oppfylles, herunder tekniske spesifikasjoner, 

samsvarssertifisering, skisser, tegninger eller instruksjonsmateriell,  

 

b)  alle vilkår knyttet til leverandørers deltakelse, herunder en liste over 

opplysninger og dokumenter som leverandører må fremlegge i forbindelse 

med vilkårene for å delta,  

 

c)  alle evalueringskriterier oppdragsgiveren vil anvende ved tildeling av 

kontrakten, og med unntak av tilfeller der pris er det eneste kriteriet, 

vektingen av de ulike kriteriene,  
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d) når oppdragsgiveren skal foreta anskaffelsen elektronisk, alle krav til 

verifisering og kryptering eller andre krav knyttet til elektronisk 

innsending av opplysninger,  

 

e)  når oppdragsgiveren skal avholde elektronisk auksjon, reglene for 

auksjonen, herunder opplysning om elementer i anbudet knyttet til 

evalueringskriteriene som auksjonen skal baseres på. 

 

f)  når det skal avholdes offentlig anbudsåpning, dato, tid og sted for åpningen 

og eventuelt hvem som har adgang til å være til stede,  

 

g)  alle øvrige vilkår eller betingelser, herunder betalingsvilkår og eventuelle 

begrensninger med hensyn til hvordan anbud kan inngis, for eksempel på 

papir eller elektronisk, og  

 

h)  alle datoer for levering av varer eller yting av tjenester.  

 

5. Dersom konkurransegrunnlaget ikke er gjort offentlig tilgjengelig fra datoen for 

offentliggjøringen av kunngjøringen nevnt i artikkel 8.10 nr. 1 i avtalen, skal 

oppdragsgiveren påse at dokumentene gjøres tilgjengelige samtidig for alle kvalifiserte 

leverandører som er valgt ut i samsvar med artikkel 8.12 nr. 4 i avtalen. 

 

________________ 

 



 

 

 

TILLEGG 11 TILVEDLEGG XVI 

 
TILLEGGSMERKNADER 
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DEL A: ALLE PARTER 

 

Med hensyn til tillegg 1, 2, 3 og 11 til dette vedlegg er det underforstått at 

«virksomhet på området drikkevann» ikke omfatter anskaffelser som foretas av 

oppdragsgivere i forbindelse med tapping av drikkevann på flasker.  

 

 

DEL B: GEORGIA 

 

1. Med «offentlige ansettelseskontrakter» i artikkel 8.1 nr. 2 bokstav d) i avtalen 

menes i Georgias tilfelle arbeidsavtaler i offentlig sektor. 

 

2. Ingen bestemmelse i kapitlet om offentlige anskaffelser skal kunne fortolkes slik 

at det kreves at Georgia innfører begrenset anbudskonkurranse, kvalifiseringssystem, 

flerbruksliste, forhandlinger, kriterier for tildeling av kontrakter, mest fordelaktige anbud 

eller andre valgfrie prosedyrer i sin nasjonale lovgivning.  

 

3. I artikkel 8.3 nr. 1 i avtalen skal begrepene «nasjonal sikkerhet» og «nasjonale 

forsvarsformål» forstås slik at de omfatter, blant annet, unntak basert på Georgias 

lovgivning om statshemmeligheter.50 

 

4. Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på følgende offentlige anskaffelser, som 

er unntatt gjennom Georgias lov om statlige anskaffelser:  

 

a) anskaffelser foretatt av Georgias nasjonalbank: 

 

i) for å utøve penge- og valutapolitikk, 

 

ii) for å sikre forsyning av pengesedler av hensyn til landets økonomi,  

 

iii) for å leie inn revisjonsfirmaer som skal foreta ekstern revisjon av 

regnskapene for Georgias nasjonalbank,  

 

iv) i tilknytning til immaterielle eiendeler, gullbarrer, innsamlede lari-

sedler og -mynter og/eller lari-sedler og -mynter for andre formål 

samt offentlige anskaffelser i tilknytning til reproduksjon av lari-

sedler og -mynter,   

 

b) anskaffelser foretatt av offentligrettslige organer, som anses for å være 

religiøse organisasjoner,  

   

c) anskaffelser av forsyninger av elektrisitet, naturgass og vann, 

 

d) anskaffelser foretatt av diplomatiske representasjoner i utlandet og 

konsulære avdelinger, forsvarsattaché, representanter for ministeriene for 

forsvar, indre anliggender og den statlige sikkerhetstjenesten med hensyn 

til innkjøp av kjøretøyer, unntatt som fastsatt i artikkel 101 nr. 3 bokstav e) 

i Georgias lov om statlige anskaffelser, 

                                                 
50 En liste over offentlige anskaffelser av varer og tjenester i tilknytning til statshemmeligheter er 

godkjent av Georgias regjering. 
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e) anskaffelser foretatt av statlige myndigheter i tilknytning til: 

 

i) utenlandsbesøk gjennomført av Georgias president, parlamentets 

leder, Georgias statsminister, statsråder og utenriksminister samt 

Tbilisis borgermester, 

 

ii) mottakelser og vertskapsfunksjoner for utenlandske delegasjoner 

som besøker Georgias parlament,  

 

iii) utenlandsbesøk og møter i utlandet gjennomført av 

parlamentariske delegasjoner fra Georgia,  

 

iv) vertskapsfunksjoner for utenlandske delgasjoner som besøker 

utenriksministeriet, og 

 

v) utenlandsbesøk og møter i utlandet gjennomført av delegasjoner 

fra utenriksministeriet, 

 

vi)     reservefondene for Georgias president, Georgias regjering og 

Tbilisis rådhus. 

 

f) Offentlige anskaffelser av tjenester fra frilansmedarbeidere under 

budsjettkapitlet «Varer og tjenester», samt offentlige anskaffelser som 

foretas under en tjenestereise, 

 

g) anskaffelser av eksperttjenester, forutsatt at anskaffelsen av tjenestene 

skjer i samsvar med artikkel 144-147 i Georgias straffeprosesslov,  

 

h) finansiering av tjenester og varer ment for helsetiltak, sosial omsorg og 

utdanning gjennom et verdibevis (bong), samt innløsning av beviset og 

transaksjoner i tilknytning til innløsning,  

 

i) anskaffelser i tilknytning til spredning av annonser om offentlige tjenester 

gjennom massemedia, herunder på nettsteder og i sosiale medier (unntatt 

offentlige anskaffelser i tilknytning til kjøp av sendetid hos TV- og 

radiostasjoner i henhold til denne loven og artikkel 661 nr. 2 i Georgias lov 

kringkasting),  

 

j) anskaffelser foretatt av allmennkringkasteren LEPL av: 

 

(i) TV- og radioprodukter (programmer, show, filmer, reportasjer, 

kulturbegivenheter) eller tilsvarende tjenester fra utenlandsk enhet, 

og 

(ii) tjenester med hensyn til distribusjon/mottak av TV- og 

radioprogrammer (programmer, show, filmer, reportasjer, 

kulturbegivenheter) via satelitt,   
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k) anskaffelser av suverene kredittvurderingstjenester og tjenester i 

tilknytning til kredittvurdering av statens verdipapirer, også refusjon til 

nevnte tjenesteytere av tilknyttede utgifter, 

l) anskaffelser av tjenester levert av lotteriarrangører eller -agenter i 

tilknytning til: 

(i) beholdninger av loddsedler for senere salg, og 

(ii) salg og/eller fri distribusjon av lotteriarrangørers averterte varer,  

m) lotteriarrangørers anskaffelser av tjenester, fra aksjeeierne i nevnte 

selskap, som har rett til å delta i ledelsen av det statseide foretaket, 

n) lotteriarrangørers anskaffelse av nødvendige støttetjenester på 

informasjons- og teknologiområdet for å gjennomføre lotteriet, fra 

aksjeeierne i nevnte selskap, som har rett til å delta i ledelsen av det 

statseide foretaket,  

o) anskaffelser av varer foretatt av Ltd Georgian Post fordi de er nødvendige 

av hensyn til salg av handelsartikler,  

p) anskaffelser av kurertjenester fra Ltd Georgian Post foretatt av en 

oppdragsgiver, 

q) anskaffelser av eksperttjenester fra LEPL Levan Samkharauli National 

Forensics Bureau foretatt av en oppdragsgiver, og 

 

r) anskaffelser av varer til Joint Laboratory System, etter dekret utstedt av 

Georgias regjering i henhold til avtale mellom Georgias regjering og USA 

om dekning av tilknyttede utgifter og sikring av overføring av ansvaret for 

Richard Lugar Public Healthcare Research Center of Georgia og 

Laboratory Response System for Discovery of Especially Dangerous 

Pathogens and Epidemiological Surveillance. 
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DEL C: EFTA-STATENE 

 

 

 

a. Island 

 

1. Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på:  

 

a)  kringkastingsforetaks kontrakter om anskaffelse, utvikling, produksjon 

eller samproduksjon av programmer beregnet på kringkasting, samt 

kontrakter om sendetid, og 

 

b)  kontrakter tildelt en enhet som selv er offentlig oppdragsgiver som definert 

i lov om offentlige anskaffelser, Lög um opinber innkaup (84/2007) på 

grunnlag av en enerett som enheten har i henhold til en kunngjort lov, 

forskrift eller administrativ bestemmelse.  

 

2. Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på anskaffelser av landbruksvarer med 

sikte på å fremme tiltak for å støtte landbruket og ernæringstiltak for mennesker.  

 

3.  Anskaffelser som foretas av oppdragsgivere dekket av tillegg 1 og 2 til dette 

vedlegg i forbindelse med virksomhet på områdene drikkevann, energi, transport, 

telekommunikasjon og postsektoren, er ikke dekket av denne avtale med mindre de er 

dekket etter tillegg 3 til dette vedlegg. 

 

 

 

b. Liechtenstein 

 

1. Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på:  

 

a)  anskaffelser av landbruksvarer med sikte på å fremme tiltak for å støtte 

landbruket og ernæringstiltak for mennesker, og  

 

b)  kringkastingsforetaks kontrakter om anskaffelse, utvikling, produksjon 

eller samproduksjon av programmer beregnet på kringkasting, samt 

kontrakter om sendetid.  

 

2.  Yting av tjenester, herunder bygge- og anleggsarbeid, i forbindelse med 

anskaffelsesprosedyrer etter kapittel 8 i avtalen er med hensyn til markedsadgang og 

nasjonal behandling underlagt vilkår og kvalifikasjonskrav som vil bli krevd oppfylt av 

Fyrstedømmet Liechtenstein i samsvar med dets forpliktelser etter GATS.  

 

3.  Anskaffelser som foretas av oppdragsgivere dekket av tillegg 1 og 2 i forbindelse 

med virksomhet på områdene drikkevann, energi og transport er ikke dekket av denne 

avtale med mindre de er dekket etter tillegg 3. 
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4. Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på plasseringer av midler fra forsikrede 

personer foretatt av offentlige foretak eller institusjoner som offentlige forsikrings- og 

pensjonsfond. 

 

 

 

c. Norge 

 

1. Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på:  

 

a)  kringkastingsforetaks kontrakter om anskaffelse, utvikling, produksjon 

eller samproduksjon av programmer beregnet på kringkasting, samt 

kontrakter om sendetid,  

 

b)  anskaffelser av landbruksvarer med sikte på å fremme tiltak for å støtte 

landbruket og ernæringstiltak for mennesker. 

 

2.  Anskaffelser som foretas av oppdragsgivere dekket av tillegg 1 og 2 til dette 

vedlegg i forbindelse med virksomhet på områdene drikkevann, energi og transport og 

postsektoren, er ikke dekket av kapittel 8 i avtalen med mindre de er dekket etter tillegg 

3 til dette vedlegg.  

 

3.  Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på Svalbard. 

 

 

 

d. Sveits  

 

1. Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på anskaffelser av varer og tjenester som 

en oppdragsgiver selv fremstiller eller utfører til eget bruk, eller på anskaffelser av varer 

eller tjenester som en oppdragsgiver mottar eller erverver fra en annen oppdragsgiver som 

har status som juridisk person (egenregi). 

 

2.  Yting av tjenester, herunder bygge- og anleggsarbeid, i forbindelse med 

anskaffelsesprosedyrer etter kapittel 8 i avtalen er med hensyn til markedsadgang og 

nasjonal behandling underlagt vilkår og kvalifikasjonskrav som vil bli krevd oppfylt av 

Sveits i samsvar med dets forpliktelser etter GATS.  

 

3.  Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på varer og tjenester som kan anskaffes 

bare fra organisasjoner med særrett eller enerett tildelt i henhold til kunngjorte lover, 

forskrifter eller administrative bestemmelser (f.eks. for innkjøp av drikkevann, energi 

osv.).  

 

4.  Kapittel 8 i avtalen får ikke anvendelse på anskaffelser av landbruksvarer med 

sikte på å fremme tiltak for å støtte landbruket og ernæringstiltak for mennesker.  

 

5.  Sveits er innforstått med at kapittel 8 i avtalen ikke får anvendelse på plasseringer 

av midler fra forsikrede personer foretatt av offentlige sammenslutninger som offentlige 

forsikrings- og pensjonsfond. 

________________ 
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