
 

 

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I  

 

PRODUKTSPESIFIKKE REGLER 

 

 

Forklarende anmerkninger 

 

1.  Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: 

 

a) Produktspesifikke regler, kapittel 1-24 EFTA-Costa Rica  side 3 

 

b) Produktspesifikke regler, kapittel 1-24 EFTA-Panama   side 7 

 

c) Produktspesifikke regler, kapittel 25-97 EFTA-Mellom-Amerika  side 13 

 

2. Den første kolonnen i listen inneholder kapittelnummer, posisjonsnummer eller 

underposisjonsnummer, og den andre kolonnen inneholder en varebeskrivelse. For hver 

anførsel i de to første kolonnene er det fastsatt én eller to regler i kolonne 3 og 4. 

Dersom HS-nummeret i kolonne 1 begynner med «ex», betyr dette at reglene i kolonne 

3 eller 4 får anvendelse bare på den delen av kapitlet eller posisjonen som er beskrevet i 

kolonne 2. Når det for en anførsel i de to første kolonnene er fastsatt en regel i begge de 

to kolonnene 3 og 4, kan hvilken som helst av dem anvendes. Dersom det ikke er anført 

noen opprinnelsesregel i kolonne 4, skal regelen i kolonne 3 anvendes. 

 

3. En produktspesifikk opprinnelsesregel fastsatt i dette tillegget utgjør det 

minimum av bearbeiding eller foredling som må utføres på ikke-opprinnelsesmaterialer 

for at det ferdige produktet skal oppnå opprinnelsesstatus. Ytterligere bearbeiding eller 

foredling utover det som er fastsatt i regelen for det aktuelle produktet, skal også gi 

opprinnelsesstatus. 

 

4. Dersom en produktspesifikk regel i listen fastsetter at et produkt kan fremstilles 

fra flere enn ett materiale, kan et hvilket som helst av disse materialene eller flere av 

dem anvendes. Det kreves ikke at alle skal anvendes. 

 

5. Dersom en produktspesifikk regel i listen fastsetter at et produkt må være 

fremstilt av et bestemt materiale, er dette vilkåret ikke til hinder for at det kan anvendes 

andre materialer i tillegg. 

 

6. Dersom en produktspesifikk regel ekskluderer materialer klassifisert i bestemte 

kapitler, posisjoner eller underposisjoner i Det harmoniserte system, må disse 

materialene være opprinnelsesmaterialer for at produktene skal anses for å være 

opprinnelsesprodukter. 

 

7. Dersom en vare som har ervervet opprinnelsesstatus ved å oppfylle vilkårene 

fastsatt i listen, anvendes som materiale i fremstillingen av en annen vare, får vilkårene 

som gjelder for den ferdige varen, ikke anvendelse på det aktuelle materialet. Det skal 

ikke tas hensyn til ikke-opprinnelseskomponenter i dette materialet. 
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8. Dersom uttrykket «Fremstilling fra materialer fra enhver posisjon» benyttes i en 

regel, kan materialer fra enhver posisjon, også materialer fra samme varebeskrivelse og 

posisjon som produktet, også anvendes, med forbehold for eventuelle andre bestemte 

begrensninger som kan være tatt inn i regelen. 

 

9. Ikke alle varer nevnt i listen omfattes av denne avtalen. Det er derfor nødvendig 

å slå opp i andre deler av avtalen, for eksempel lister over varer som er unntatt, og 

oversikter over nedtrapping og avvikling av toll for å kunne avgjøre om det kan gis 

preferanseadgang for en vare innført fra en avtalepart til en annen. 

 

10.  Landbruks- og hagebruksvarer (kapittel 6 til 14 fra HS) dyrket på territoriet til 

en avtalepart skal behandles som opprinnelsesvarer fra denne avtalepartens territorium 

også selv om de er dyrket fra frø, løk, grunnstamme, stiklinger, podekvister, skudd, 

knopper eller andre levende plantedeler innført fra en ikke-avtalepart. 

 

11.  Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, skal anses 

som opprinnelsesprodukter også dersom de ble dyrket fra yngel(
1
) eller larver som ikke 

er opprinnelsesvarer. 

                                                 
(

1
)  Med «yngel» menes ikke fullt utviklet fisk etter larvestadiet, herunder yngel (småfisk), unglaks, 

smolt og glassål. 
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1-24 EFTA - Costa Rica 

 
Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus ved 

utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer 

(1) (2) (3)   eller                    (4) 

Kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel 1 må 

være fremstilt i sin helhet 

 

Kapittel 2 Kjøtt og spiselig slakteavfall Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 

kapittel 1 og 2 må være 

fremstilt i sin helhet 

 

ex Kapittel 3 

 

Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse 
dyr som lever i vann; unntatt 

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 

kapittel 3 må være fremstilt i 

sin helhet  

 

ex 03.05 

 

Fisk, av følgende slag: torsk - (Gadus 

morhua, Gadus ogac Gadus 

macrocephalus), sei (Polacchius virens), 
brosme (Brosme brosme), lange (Molva 

spp.), tørket, saltet eller i saltlake 

Fremstilling fra materialer fra 

enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 
hører hjemme 

 

Kapittel 4 Melk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig 
honning; spiselige produkter av animalsk 

opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet 

annet sted 

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 

kapittel 4 må være fremstilt i 

sin helhet 

 

Kapittel 5 Produkter av animalsk opprinnelse, ikke 

nevnt eller innbefattet annet sted 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 

kapittel 5 må være fremstilt i 
sin helhet 

 

Kapittel 6 Levende trær og andre planter; løker, røtter 

og liknende; avskårne blomster og blad til 

pryd 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 

kapittel 6 må være fremstilt i 
sin helhet  

 

Kapittel 7 Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 
kapittel 7 må være fremstilt i 

sin helhet  

 

Kapittel 8 Spiselige frukter og nøtter; skall av 

sitrusfrukter eller meloner 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 
kapittel 8 må være fremstilt i 

sin helhet  

 

ex Kapittel 9 

 

Kaffe, te, maté og krydderier; unntatt Fremstilling fra materialer fra 
enhver posisjon 

 

09.01 Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og 

hinner av kaffe; kaffeerstatninger med 
innhold av kaffe, uansett blandingsforhold 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 
kapittel 9 må være fremstilt i 

sin helhet   

 

Kapittel 10 Korn Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 
kapittel 10 må være fremstilt 

i sin helhet  

 

ex Kapittel 11 Mølleprodukter; malt; stivelse; insulin; 
gluten av hvete; unntatt 

 

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 

kapittel 10 må være fremstilt 

i sin helhet 

 

11.05 

 

Mel, pulver, flak, granuler og pelleter av 

poteter  

Fremstilling fra materialer fra 

et hvilket som helst kapittel, 

unntatt fra posisjonene 07.01, 
07.10 og 07.12 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus ved 

utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer 

(1) (2) (3)   eller                    (4) 

11.08 

 

Stivelse; inulin  Fremstilling fra materialer fra 

et hvilket som helst kapittel, 

unntatt fra posisjonene 07.01, 
07.10, 07.12 og 11.05 

 

Kapittel 12 Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre 

frø og frukter; planter til industriell eller 
medisinsk bruk; halm og fôrplanter  

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 
kapittel 12 må være fremstilt 

i sin helhet  

 

Kapittel 13 Skjellakk og liknende; naturlige gummier, 

harpikser og andre vegetabilske safter og 
ekstrakter 

Fremstilling fra materialer fra 

enhver posisjon 

 

Kapittel 14 Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske 

produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet 
sted 

Fremstilling fra materialer fra 

enhver posisjon 

 

Kapittel 15 Animalske og vegetabilske oljer og 

fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; 

tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk 
voks; unntatt 

Fremstilling der alle 

anvendte animalske eller 

vegetabilske materialer må 
være fremstilt i sin helhet 

 

Kapittel 16 Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, 

bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i 
vann 

Fremstilling fra materialer fra 

ethvert kapittel, unntatt 
kapitlet der produktet hører 

hjemme; materialer fra 

kapittel 1 og kapittel 2 må 
imidlertid være fremstilt i sin 

helhet 

 

ex Kapittel 17 

 

Sukker og sukkervarer; unntatt Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 

kapittel 17 må være fremstilt 

i sin helhet 

 

17.04 Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten 

innhold av kakao 

Fremstilling:  

– fra materialer fra enhver 

posisjon, unntatt posisjonen 
der produktet hører hjemme, 

og  

– forutsatt at verdien av alle 
anvendte materialer fra 

kapittel 17 ikke overstiger 30 

% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 

Kapittel 18 Kakao og varer derav Fremstilling fra materialer fra 

enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 
hører hjemme 

 

19.01 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. 

Fremstilling:  

– fra materialer fra enhver 
posisjon, unntatt posisjonen 

der produktet hører hjemme, 

og 

– forutsatt at verdien av alle 

anvendte materialer fra 

kapittel 17 ikke overstiger 30 
% av ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

 

19.02 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 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus ved 

utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer 

(1) (2) (3)   eller                    (4) 

 – fylt med høyst 20 vektprosent kjøtt, flesk 

eller slakteavfall 

Fremstilling der alt anvendt 

korn (unntatt durumhvete og 

ris) må være fremstilt i sin 
helhet 

 

 – fylt med mer enn 20 vektprosent kjøtt, 

flesk eller slakteavfall, fisk, krepsdyr eller 
bløtdyr 

Fremstilling fra materialer fra 

enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet 

hører hjemme, og forutsatt at 

vekten av materialer fra 
kapittel 2 og 16 ikke over-

stiger 20 % av ferdigvarens 

vekt 

 

19.03 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av 

stivelse, i form av flak, gryn, perler eller 

liknende 

Fremstilling fra materialer fra 

enhver posisjon, unntatt 

potetstivelse fra posisjon 
11.08 

 

19.04 

 

 

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 

Fremstilling fra materialer fra 

enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet 

hører hjemme, og forutsatt at 

vekten av materialer fra 
posisjonene 11.01 til 11.08 

ikke overstiger 20 % av 
ferdigvarens vekt.  Durum-

hvete, ris og Zea indurata 

mais og deres derivater kan 
imidlertid anvendes 

 

19.05 Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også 

med innhold av kakao; alterbrød, tomme 

kapsler til farmasøytisk bruk, forseglings-

oblater, rispapir og liknende varer 

Fremstilling fra materialer fra 

enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 

hører hjemme, og forutsatt at 

vekten av materialer fra 
posisjonene 11.01 til 11.08 

ikke overstiger 20 % av 

ferdigvarens vekt.  Durum-
hvete, ris og Zea indurata 

mais og deres derivater kan 

imidlertid anvendes 

 

ex Kapittel 20 

 

Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og 
andre plantedeler; unntatt 

Fremstilling fra materialer fra 
enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 

hører hjemme 

  

ex 20.09 Appelsinsaft Fremstilling fra materialer fra 

enhver posisjon, herunder 

dens konsentrater 

 

ex Kapittel 21 Forskjellige tilberedte næringsmidler; unntatt Fremstilling fra materialer fra 

enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 
hører hjemme 

 

21.01 

 

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 kaffeerstatninger 
samt ekstrakter, essenser og konsentrater 

derav 

Fremstilling: 

– fra materialer fra enhver 
posisjon, unntatt posisjonen 

der produktet hører hjemme,  

– der alle anvendte materialer 
fra posisjon 09.01 må være 

fremstilt i sin helhet 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus ved 

utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer 

(1) (2) (3)   eller                    (4) 

21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller 

innbefattet annet sted 

Fremstilling: 

– fra materialer fra enhver 

posisjon, unntatt posisjonen 
der produktet hører hjemme, 

og 

– forutsatt at verdien av alle 
anvendte materialer fra 

kapittel 17 ikke overstiger 30 

% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 

ex Kapittel 22 

 

Drikkevarer, etylalkohol og eddik; unntatt Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 

hører hjemme, og posisjo-

nene 17.01, 17.03, 22.07 og 
22.08  

 

22.02 

 

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 

Fremstilling: 

– fra materialer fra enhver 
posisjon, unntatt posisjonen 

der produktet hører hjemme, 

og  

– forutsatt at verdien av alle 

anvendte materialer fra 

kapittel 17 ikke overstiger 30 
% av ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

 

22.04 

 

Vin av friske druer, herunder vin tilsatt 

alkohol; druemost; unntatt den under 

posisjon 20.09 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 

kapittel 8 må være fremstilt i 

sin helhet 

 

22.06 Andre gjærede drikkevarer (f.eks. eplevin 

(sider), pærevin og mjød); blandinger av 

gjærede drikkevarer og blandinger av 
gjærede drikkevarer og alkoholfrie 

drikkevarer, ikke nevnt eller innbefattet 

annet sted 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 

kapittel 8 må være fremstilt i 
sin helhet 

 

Kapittel 23 Reststoffer og avfall fra næringsmiddel-

industrien; tilberedt dyrefôr 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer må være 

fremstilt i sin helhet 

 

24.01 Tobakk, ubearbeidd; avfall av tobakk 
 

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 

kapittel 24 må være fremstilt 

i sin helhet 

 

24.02 Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter av 

tobakk eller tobakkerstatninger 

Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 
hører hjemme, og under-

posisjon 2403.19 

 

24.03  Annen bearbeidd tobakk samt andre varer 
fremstilt av tobakkerstatninger; "homoge-

nisert" eller "rekonstituert" tobakk; tobakk-
ekstrakter og tobakkessenser 

Fremstilling fra materialer fra 
enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 
hører hjemme 
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1-24 EFTA - Panama 

 
Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus 

ved utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer  

(1) (2) (3)    eller (4) 

Kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel 1 må 

være fremstilt i sin helhet 

 

Ex Kapittel 2 Kjøtt og spiselig slakteavfall Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 

kapittel 1 og 2 må være 

fremstilt i sin helhet  

 

02.10 Kjøtt av storfe, tørket Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 

hører hjemme(
2
) 

 

ex Kapittel 3 Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse 

dyr som lever i vann; unntatt 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 

kapittel 3 må være fremstilt i 
sin helhet   

 

ex 03.05 

 

Fisk, av følgende slag: torsk - (Gadus morhua, 

Gadus ogac Gadus macrocephalus), sei 
(Polacchius virens), brosme (Brosme brosme), 

lange (Molva spp.), tørket, saltet eller i 

saltlake 

Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet 

hører hjemme 

 

 Røykt laks, også varmrøykt  Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 
hører hjemme 

 

Kapittel 4 

 

Melk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig 

honning; spiselige produkter av animalsk 

opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet 

sted 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 

kapittel 4 må være fremstilt i 

sin helhet  

 

Kapittel 5 Produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt 

eller innbefattet annet sted 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 
kapittel 5 må være fremstilt i 

sin helhet 

 

Kapittel 6 Levende trær og andre planter; løker, røtter og 
liknende; avskårne blomster og blad til pryd 

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 

kapittel 6 må være fremstilt i 

sin helhet 

 

Kapittel 7 Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 

kapittel 7 må være fremstilt i 

sin helhet 

 

Kapittel 8 Spiselige frukter og nøtter; skall av 

sitrusfrukter eller meloner 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 

kapittel 8 må være fremstilt i 
sin helhet 

 

ex Kapittel 9 Kaffe, te, maté og krydderier, unntatt Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon 

 

09.01 Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og 

hinner av kaffe; kaffeerstatninger med innhold 

av kaffe, uansett blandingsforhold 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 

kapittel 9 må være fremstilt i 
sin helhet 

 

Kapittel 10 Korn Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 

kapittel 10 må være fremstilt 
i sin helhet 

 

                                                 

(2)  Denne regelen får anvendelse bare i handelen mellom Panama og Sveits. 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus 

ved utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer  

(1) (2) (3)    eller (4) 

ex Kapittel 11 Mølleprodukter; malt; stivelse; insulin; gluten 

av hvete; unntatt 

 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 

kapittel 10 må være fremstilt 
i sin helhet 

 

11.01 Finmalt hvetemel og finmalt blandingsmel av 

hvete og rug 

Fremstilling fra materialer 

fra ethvert kapittel, unntatt 
kapitlet der produktet hører 

hjemme 

 

11.03 Gryn, grovt mel og pelleter av korn  Fremstilling fra materialer 
fra ethvert kapittel, unntatt 

kapitlet der produktet hører 

hjemme 

 

11.05 

 

Mel, pulver, flak, granuler og pelleter av 

poteter 

Fremstilling fra materialer 

fra ethvert kapittel, unntatt 

fra poteter 

 

11.08 

 

Stivelse; inulin Fremstilling fra materialer 

fra ethvert kapittel, unntatt 

fra poteter 

 

Kapittel 12 Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre 

frø og frukter; planter til industriell eller 

medisinsk bruk; halm og fôrplanter 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 

kapittel 12 må være fremstilt 
i sin helhet  

 

Kapittel 13 Skjellakk og liknende; naturlige gummier, 

harpikser og andre vegetabilske safter og 
ekstrakter 

Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon 

 

Kapittel 14 Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske 

produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet 

sted 

Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon 

 

ex Kapittel 15 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer 

samt spaltningsprodukter derav; tilberedt 

spisefett; animalsk og vegetabilsk voks; 
unntatt 

Fremstilling der alle 

anvendte animalske eller 

vegetabilske materialer må 
være fremstilt i sin helhet 

 

15.07 til 15.15 Vegetabilske oljer og deres fraksjoner Fremstilling fra materialer 

fra ethvert kapittel, unntatt 
kapitlet der produktet hører 

hjemme 

 

 – soyaolje    

 – faste fraksjoner Fremstilling fra andre 

materialer fra posisjonene 

15.07 til 15.15 

 

15.17 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 

Fremstilling der: 

– alle anvendte materialer fra 

kapittel 2 og 4 må være 
fremstilt i sin helhet, og 

– alle anvendte vegetabilske 

materialer må være fremstilt 
i sin helhet. Materialer fra 

posisjonene 15.07 - 15.11 og 

15.13 kan imidlertid anven-
des 

Fremstilling der alle 

anvendte animalske og 

vegetabilske materialer må 
være fremstilt i sin helhet  

Kapittel 16 Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, 

bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i 
vann 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 
kapittel 1 og 2 må være 

fremstilt i sin helhet(
3
) 

 

                                                 

(3)  I handelen mellom Panama og Sveits kan imidlertid mekanisk utbeinet høns (MUK) fra posisjon 02.07 anvendes. 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus 

ved utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer  

(1) (2) (3)    eller (4) 

ex Kapittel 17 Sukker og sukkervarer; unntatt Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 

kapittel 17 må være fremstilt 
i sin helhet 

 

17.02 

 

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.  

  

 – kjemisk ren maltose og fruktose Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon  

 

 – annet Fremstilling der alle 

anvendte materialer har 

opprinnelsesstatus  
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus 

ved utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer  

(1) (2) (3)    eller (4) 

17.04 Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten 

innhold av kakao 

Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 
hører hjemme 

 

Kapittel 18 Kakao og varer derav Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet 

hører hjemme 

 

19.01 

 

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 

Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet 

hører hjemme, og kapittel 4 

Anvendte produkter fra 
posisjonene 04.01-04.06 skal 

imidlertid ikke overstige 40 

% av ferdigvarenes pris fra 
fabrikk 

 

19.02 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 

  

 – fylt med høyst 20 vektprosent kjøtt, flesk 
eller slakteavfall 

Fremstilling der alt anvendt 
korn (unntatt durumhvete og 

ris) må være fremstilt i sin 

helhet 

 

 – fylt med mer enn 20 vektprosent kjøtt, flesk 

eller slakteavfall, fisk, krepsdyr eller bløtdyr 

Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 
hører hjemme, og forutsatt at 

vekten av materialer fra 

kapittel 2 og 16 ikke over-
stiger 20 % av ferdigvarens 

vekt 

 

19.03 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av 
stivelse, i form av flak, gryn, perler eller 

liknende 

Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, unntatt 

potetstivelse fra posisjon 

11.08 

 

19.04 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 

Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 
hører hjemme, og forutsatt at 

vekten av materialer fra 

posisjonene 11.01 - 11.08 

ikke overstiger 20 % av 

ferdigvarens vekt.  Durum-

hvete, ris og Zea indurata 
mais og deres derivater kan 

imidlertid anvendes 

  

19.05 Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også 
med innhold av kakao; alterbrød, tomme 

kapsler til farmasøytisk bruk, forseglings-

oblater, rispapir og liknende varer 

Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 

hører hjemme, og forutsatt at 
vekten av materialer fra 

posisjonene 11.01 - 11.08 

ikke overstiger 20 % av 
ferdigvarens vekt.  Durum-

hvete, ris og Zea indurata 

mais og deres derivater kan 
imidlertid anvendes 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus 

ved utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer  

(1) (2) (3)    eller (4) 

Kapittel 20 Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og 

andre plantedeler 

Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 
hører hjemme 

 

20.02 

 

Tomater, tilberedte eller konserverte på annen 

måte enn med eddik eller eddiksyre 

Fremstilling fra materialer 

fra ethvert kapittel, unntatt 
kapitlet der produktet hører 

hjemme, og posisjon 07.02 

 

ex Kapittel 21 

 

Forskjellige tilberedte næringsmidler; unntatt Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, unntatt 

posisjonen der produktet 

hører hjemme 

 

21.01 

 

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 kaffeerstatninger 

samt ekstrakter, essenser og konsentrater 
derav 

Fremstilling: 

– fra materialer fra enhver 

posisjon, unntatt posisjonen 
der produktet hører hjemme,  

– der all anvendt kaffe fra 

posisjon 09.01 må være 
fremstilt i sin helhet 

 

21.03 Tomatketchup og annen tomatsaus Fremstilling fra materialer 

fra ethvert kapittel, unntatt 
kapitlet der produktet hører 

hjemme, og posisjonene 

07.02 og 20.02 

 

21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller 

innbefattet annet sted 

Fremstilling: 

– fra materialer fra enhver 

posisjon, unntatt posisjonen 

der produktet hører hjemme, 

og 

– forutsatt at verdien av alle 
anvendte materialer fra 

kapittel 17 ikke overstiger 

30 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 

ex Kapittel 22 Drikkevarer, etylalkohol og eddik; unntatt Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet 

hører hjemme, og posisjo-

nene 17.01, 17.03 og 21.06. 

 

22.02 

 

Vann, herunder mineralvann og karbonisert 

vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller 

smaksstoffer 

Fremstilling: 

– fra materialer fra enhver 

posisjon, unntatt posisjonen 

der produktet hører hjemme, 

og 

– forutsatt at verdien av alle 
anvendte materialer fra 

kapittel 17 ikke overstiger 

30 % av ferdigvarens pris fra 
fabrikk  

 

22.04 

 

Vin av friske druer, herunder vin tilsatt 

alkohol; druemost; unntatt den under posisjon 
20.09 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 
kapittel 8 må være fremstilt i 

sin helhet 

 

22.06 Andre gjærede drikkevarer (f.eks. eplevin 
(sider), pærevin og mjød); blandinger av 

gjærede drikkevarer og blandinger av gjærede 

drikkevarer og alkoholfrie drikkevarer, ikke 
nevnt eller innbefattet annet sted 

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 

kapittel 8 må være fremstilt i 

sin helhet 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus 

ved utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer  

(1) (2) (3)    eller (4) 

Kapittel 23 Reststoffer og avfall fra næringsmiddel-

industrien; tilberedt dyrefôr 

Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon unntatt 

posisjonen der produktet 
hører hjemme 

 

24.01 Tobakk, ubearbeidd; avfall av tobakk 

 

Fremstilling der alle 

anvendte materialer fra 
kapittel 24 må være fremstilt 

i sin helhet 

 

24.02 Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter av 
tobakk eller tobakkerstatninger 

Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon unntatt 

posisjonen der produktet 

hører hjemme, og under-
posisjon 2403.19 

 

24.03  Annen bearbeidd tobakk samt andre varer 

fremstilt av tobakkerstatninger; "homoge-
nisert" eller "rekonstituert" tobakk; tobakk-

ekstrakter og tobakkessenser 

Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon unntatt 
posisjonen der produktet 

hører hjemme 
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25-97 EFTA – Mellom-Amerika 

 
Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir 

opprinnelsesstatus ved utførelse på ikke-

opprinnelsesmaterialer 

(1) (2) (3)                eller

  

(4) 

ex Kapittel 25 Salt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement; 
unntatt 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

25.23 Portlandsement, aluminatsement, slaggsement, 

supersulfatsement og liknende hydraulisk 
sement, også farget eller i form av klinker 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

 

Kapittel 26 Malm, slagg og aske Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon  

 

Kapittel 27 Mineralsk brensel, mineralske oljer og 

destillasjonsprodukter derav; bituminøse stoffer; 

mineralsk voks 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon  

 

Kapittel 28 Uorganiske kjemikalier; organiske eller 

uorganiske forbindelser av edle metaller, av 

sjeldne jordmetaller, av radioaktive stoffer eller 
av isotoper 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon  

 

Kapittel 29 Organiske kjemikalier  Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon  

 

ex Kapittel 30 Farmasøytiske produkter; unntatt Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon  

 

30.04 Legemidler (unntatt varer som hører under 

posisjon 3002, 3005 eller 3006) som består av 
blandede eller ublandede produkter for 

terapeutisk eller profylaktisk bruk (herunder 

produkter impregnert med legemidler beregnet til 
opptak gjennom huden), i doser eller i former 

eller pakninger for detaljsalg 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme, 

og posisjon 30.03 

 

Kapittel 31 Gjødsel Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme  

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 50 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

ex Kapittel 32 Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og 

deres derivater; farger, pigmenter og andre 

fargestoffer; malinger og lakker; kitt og andre 
fyllings- og tetningsmidler; trykkfarger, blekk og 

tusj; unntatt 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

 

32.08 til 32.10 Malinger og lakker (herunder lakkmalinger); 
oppløsninger som nevnt i note 4 til dette kapittel; 

tilberedte vannpigmenterfarger av det slag som 

brukes til farging av lær 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme  

 

Kapittel 33 Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider; 

parfymer, kosmetikk- eller toalettpreparater 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 
produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 
ferdigvarens pris fra 

fabrikk 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir 

opprinnelsesstatus ved utførelse på ikke-

opprinnelsesmaterialer 

(1) (2) (3)                eller

  

(4) 

Kapittel 34 Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, 
vaskemidler, smøremidler, kunstig voks og 

tilberedt voks, polér- eller skuremidler, lys og 

liknende varer, modellermasse, ”dentalvoks” og 
dentalpreparater på basis av gips 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon, 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme. 
Materialer klassifisert 

under samme posisjon 

kan imidlertid anvendes 
forutsatt at deres verdi 

ikke overstiger 20 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 50 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Kapittel 35 Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; 

enzymer 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

Kapittel 36 Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; 
fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoff-

preparater 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Kapittel 37 Varer til fotografisk eller kinematografisk bruk Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

Kapittel 38 Diverse kjemiske produkter Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

 

ex Kapittel 39 Plast og varer derav; unntatt Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 50 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

39.20 til 39.21 Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast, 

unntatt skumplast og ikke forsterket, laminert 

eller på liknende måte forbundet med andre 
materialer og uten underlag, og andre plater, duk, 

film, folier og bånd, av plast 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon  

 

ex Kapittel 40 Gummi og varer derav; unntatt Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 50 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

40.01 

 

Naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, 

guayule-gummi, chicle og liknende naturlige 
gummier, i ubearbeidde former eller i form av 

plater, duk eller bånd 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

 

ex 40.12 Regummierte eller brukte, pneumatiske dekk av 
gummi 

 

 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme, 
og posisjon 40.11 

 

Kapittel 41 Rå huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 
produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 
ferdigvarens pris fra 

fabrikk 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir 

opprinnelsesstatus ved utførelse på ikke-

opprinnelsesmaterialer 

(1) (2) (3)                eller

  

(4) 

Kapittel 42 Varer av lær; salmakerarbeider, reiseeffekter, 
håndvesker og liknende beholdere; varer av 

tarmer (unntatt av wormgut) 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Kapittel 43 Pelsskinn (også kunstig) og varer derav Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

ex Kapittel 44 Tre og trevarer; trekull; unntatt Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 

ikke overstiger 50 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

44.01 til 44.13 Tre og trevarer Fremstilling fra mate-

rialer fra ethvert kapittel 
unntatt kapitlet der 

produktet hører hjemme 

 

Kapittel 45 Kork og korkvarer Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Kapittel 46 Varer av strå, halm, esparto eller andre flette-

materialer; kurvmakerarbeid 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

Kapittel 47 Tremasse eller masse av andre cellulosefiber-
materialer; papir eller papp for resirkulasjon 

(avfall) 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

ex Kapittel 48 Papir og papp; varer av papirmasse, papir eller 

papp; unntatt 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 50 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

ex 48.18 Toalettpapir Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme, 

og posisjon 48.03 

 

Kapittel 49 Bøker, aviser, bilder og andre trykksaker; 

håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt 
arbeidstegninger 

 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme  

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Kapittel 50 Silke Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 51 Ull, fine eller grove dyrehår; garn og vevnader av 
tagl 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 52 Bomull Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 53 Andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn og 

vevnader derav 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir 

opprinnelsesstatus ved utførelse på ikke-

opprinnelsesmaterialer 

(1) (2) (3)                eller

  

(4) 

Kapittel 54 Syntetiske og kunstige filamenter; strimler og 
liknende av syntetiske eller kunstige tekstil-

materialer 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 55 Syntetiske og kunstige stapelfibrer Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 56 Vatt, filt og fiberduk (”non-wovens”); spesial-

garn; hyssing, snører, liner og tau samt varer 

derav 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 57 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstil-

materiale 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 58 Spesielle vevnader; tuftede tekstilstoffer; blonder 

og kniplinger; tapisserier; possement; broderier 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 59 Tekstilstoff med impregnering, overdrag, belegg 

eller laminert; tekstilvarer av det slag som egner 

seg til industrielt bruk 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 60 Trikoterte stoffer Fremstilling fra mate-
rialer fra ethvert kapittel, 

unntatt kapitlet der 

produktet hører hjemme 

 

Kapittel 61 Klær og tilbehør til klær, av trikotasje Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 
produktet hører hjemme  

 

Kapittel 62 Klær og tilbehør til klær, unntatt trikotasje Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme  

 

ex Kapittel 63 

 

Andre ferdige tekstilvarer; sett; brukte klær og 

andre brukte tekstilvarer; filler; unntatt 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

 

63.09 Brukte klær og andre brukte varer Fremstilling fra mate-
rialer fra ethvert kapittel, 

unntatt kapitlet der 

produktet hører hjemme, 
og kapittel 61, 62, 64 og 

65 

 

ex Kapittel 64 

 

Fottøy, gamasjer og liknende; deler dertil; unntatt Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme, 
og overdeler fra under-

posisjon 6406.10 

 

64.06 

 

Deler til fottøy (herunder overdeler, også om de 
er festet til andre såler enn yttersåler); løse 

innleggssåler, kippekapper og liknende innlegg; 

gamasjer, leggings og liknende varer samt deler 
dertil 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

 

Kapittel 65 Hodeplagg og deler dertil Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

Kapittel 66 Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, 
sveper, ridepisker og deler dertil 

 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir 

opprinnelsesstatus ved utførelse på ikke-

opprinnelsesmaterialer 

(1) (2) (3)                eller

  

(4) 

Kapittel 67 Bearbeidde fjær og dun samt varer derav; 
kunstige blomster; varer av menneskehår 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Kapittel 68 Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer 

eller liknende materialer 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

Kapittel 69 

 

Keramiske produkter Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

 

Kapittel 70 Glass og glassvarer Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 
produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 

ikke overstiger 50 % av 
ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

ex Kapittel 71 

 

Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle 

steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt 
metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter; 

unntatt 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 50 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

71.06 Sølv (herunder forgylt eller platinert sølv), 

ubearbeidd eller som halvfabrikater eller i 

pulverform 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt de som hører 

under posisjonene 71.06, 

71.08 og 71.10 

Foreta en elektrolytisk, 

termisk eller kjemisk 

separering eller smelting 

av edle metaller fra 

posisjonene 71.06, 71.08 
eller 71.10  

eller 

legere edle metaller fra 
posisjonene 71.06, 71.08 

og 71.10 med hverandre 

eller med uedle metaller 

71.08 

 

Gull (herunder platinert gull), ubearbeidd eller 

som halvfabrikater eller i pulverform 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt de som hører 
under posisjonene 71.06, 

71.08 og 71.10 

 

Foreta en elektrolytisk, 

termisk eller kjemisk 

separering eller smelting 
av edle metaller fra 

posisjonene 71.06, 71.08 

og 71.10  

eller 

legere edle metaller fra 

posisjonene 71.06, 71.08 
og 71.10 med hverandre 

eller med uedle metaller 

71.10 

 

Platina, ubearbeidd eller som halvfabrikater eller 
i pulverform 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt de som hører 

under posisjonene 71.06, 
71.08 og 71.10 

 

Foreta en elektrolytisk, 
termisk eller kjemisk 

separering eller smelting 

av edle metaller fra 
posisjonene 71.06, 71.08 

og 71.10  

eller 

legere edle metaller fra 

posisjonene 71.06, 71.08 

og 71.10 med hverandre 
eller med uedle metaller 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir 

opprinnelsesstatus ved utførelse på ikke-

opprinnelsesmaterialer 

(1) (2) (3)                eller

  

(4) 

Kapittel 72 Jern og stål Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

 

Kapittel 73 Varer av jern og stål Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 
produktet hører hjemme 

 

Kapittel 74 Kobber og varer derav Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

Kapittel 75 Nikkel og varer derav Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Kapittel 76 Aluminium og varer derav Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 
produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 

ikke overstiger 50 % av 
ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

Kapittel 77 Kapitlet er reservert for eventuell framtidig bruk i 
Det harmoniserte systen (HS) 

  

Kapittel 78 Bly og varer derav Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

Kapittel 79 Sink og varer derav Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Kapittel 80 Tinn og varer derav Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

Kapittel 81 Andre uedle metaller; cermeter; varer derav Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

ex Kapittel 82 Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler av 

uedelt metall; deler dertil av uedelt metall; 
unntatt 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir 

opprinnelsesstatus ved utførelse på ikke-

opprinnelsesmaterialer 

(1) (2) (3)                eller

  

(4) 

82.06 Verktøy og redskaper fra to eller flere av posi-
sjonene 82.02 - 82.05, pakket i sett for detaljsalg 

Hver del i settet må 
oppfylle kravene i den 

bestemmelsen som ville 

ha fått anvendelse på 
delen dersom den ikke 

hadde inngått i settet. Når 

et sett består av opprin-
nelsesvarer og ikke-

opprinnelsesvarer, skal 

settet som helhet likevel 
anses for å ha opprinnel-

sesstatus, forutsatt at 

ikke-opprinnelsesvarenes 
verdi ikke overstiger 15 

% av det ferdige settets 

pris fra fabrikk. 

 

Kapittel 83 Forskjellige varer av uedelt metall Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 
produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 
ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

Ex Kapittel 84 Kjernereaktorer, kjeler, maskiner, apparater og 
mekaniske redskaper samt deler dertil; unntatt 

 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

 

84.18 Kjøleskap, frysere og annet kjøle- eller 
fryseutstyr, også elektriske; varmepumper, 

unntatt luftkondisjoneringsapparater som hører 

under posisjon 84.15 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt materialer som 

hører under underposisjon 
8418.91 

 

Kapittel 85 Elektriske maskiner, apparater og materiell, samt 

deler dertil; apparater for opptak eller gjengivelse 

av lyd og apparater for opptak eller gjengivelse 
av bilder og lyd for fjernsyn, samt deler og 

tilbehør til slike apparater 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 86 Lokomotiver, vogner og annet rullende materiell 
for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; 

stasjonært materiell for jernbaner eller sporveier 

samt deler dertil; mekanisk (herunder elektro-
mekanisk) trafikkreguleringsutstyr av alle slag 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Kapittel 87 Kjøretøyer samt deler og tilbehør dertil, unntatt 

rullende materiell for jernbaner og sporveger  

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 
produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 
ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

Kapittel 88 Luftfartøyer, romfartøyer og deler dertil Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Kapittel 89 Skip, båter og annet flytende materiell Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

Kapittel 90 Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, 
kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk 

samt måle-, kontroll- eller presisjons- 

instrumenter og -apparater; deler og tilbehør 
dertil 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir 

opprinnelsesstatus ved utførelse på ikke-

opprinnelsesmaterialer 

(1) (2) (3)                eller

  

(4) 

Kapittel 91 Ur og urdeler Fremstilling der verdien 
av alle anvendte mate-

rialer ikke overstiger 40 

% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 

Kapittel 92 Musikkinstrumenter; deler og tilbehør til slike 

instrumenter 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

Kapittel 93 Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Kapittel 94 Møbler; sengebunner og sengeutstyr, som f.eks. 

madrasser, puter og liknende stoppede varer; 
lamper og annet belysningsutstyr, ikke nevnt 

eller innbefattet annet sted; lysskilt og liknende; 

prefabrikkerte bygninger 

Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 50 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

Kapittel 95 Leketøy, spill og sportsartikler samt deler og 
tilbehør dertil 

Fremstilling fra mate-
rialer fra enhver posisjon 

unntatt posisjonen der 
produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 
alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % av 
ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

ex Kapittel 96 Forskjellige varer; unntatt Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

96.05 Reiseetuier for toalettbruk, for sying eller for 

rengjøring av sko eller klær 

Hver del i settet må 

oppfylle kravene i den 

bestemmelsen som ville 
ha fått anvendelse på 

delen dersom den ikke 

hadde inngått i settet. Når 
et sett består av opprin-

nelsesvarer og ikke-

opprinnelsesvarer, skal 
settet som helhet likevel 

anses for å ha opprinnel-

sesstatus, forutsatt at 
ikke-opprinnelsesvarenes 

verdi ikke overstiger 15 

% av det ferdige settets 
pris fra fabrikk. 

 

Kapittel 97 Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter Fremstilling fra mate-

rialer fra enhver posisjon 
unntatt posisjonen der 

produktet hører hjemme 

Fremstilling der verdien av 

alle anvendte materialer 
ikke overstiger 70 % av 

ferdigvarens pris fra 

fabrikk 

 

________________ 

 


