
Side 1

            AVSKAFFELSE AV TOLL

POSISJON VAREBESKRIVELSE KATEGORI
25.23 Portlandsement, aluminatsement, slaggsement, supersulfatsement og 

liknende hydraulisk sement, også farget eller i form av klinker.
25.23.2900 annen Tollnedtrapping 
2709.0000 Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, rå. Tollnedtrapping 
27.10 Oljer utvunnet av jordolje eller  av bituminøse mineraler, unntatt råoljer; 

produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted, som inneholder minst 70 
vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler, og med 
disse oljer som basis for produktene; spilloljer.

27.10.0010 naturlige gasskondensater Tollnedtrapping 
27.10.002 Bensin:
27.10.0021 flybensin Tollnedtrapping 
27.10.0029 til annet bruk Tollnedtrapping 
27.10.003 Parafin (også jetparafin) og mineralterpentin (white spirit)
27.10.0031 jetparafin Tollnedtrapping 
27.10.0032 parafin Tollnedtrapping 
27.10.0033 mineralterpentin (white spirit) Tollnedtrapping 
27.10.0040 Destillert parafin (gassoljer og fyringsoljer) Tollnedtrapping 
27.10.005 Tunge fyringsoljer
27.10.0051 gassoljer Tollnedtrapping 
27.10.0059 annet Tollnedtrapping 
27.10.006 Smøreoljer og smørefett
27.10.0061 råolje Tollnedtrapping 
27.10.0063 smøreoljer Tollnedtrapping 
27.10.0064 smørefett Tollnedtrapping 
27.11 Jordoljegasser og andre gassformige hydrokarboner gjort flytende
27.11.1100 naturgass Tollnedtrapping 
27.11.1200 propan Tollnedtrapping 
27.11.1300 butan Tollnedtrapping 
28.01 Fluor, klor, brom og jod
28.01.1000 klor Tollnedtrapping 
28.27 Klorider, oksidklorider og hydroksidklorider; bromider og oksidbromider; 

jodider og oksidjodider
28.27.2000 kalsiumklorid Tollnedtrapping 
28.27.3 Andre klorider
28.27.3300 av jern Tollnedtrapping 
28.29 Klorater og perklorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater
28.29.1 klorater
28.29.1100 av natrium Tollnedtrapping 
28.30 Sulfider; polysulfider
28.30.10 natriumsulfider
28.30.1020 Syre (sulfhydrat) Tollnedtrapping 
28.33 Sulfater; aluner; peroksosulfater (persulfater)
28.33.2 andre sulfater
28.33.2100 av magnesium Tollnedtrapping 
28.40 Borater; peroksoborater (perborater)
28.40.1 dinatriumtetraborat (renset boraks)
28.40.1100 vannfri Tollnedtrapping 
29.04 Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av hydrokarboner, også halogenerte.
29.04.1000 derivater som bare inneholder sulfogrupper, deres salter og etylestere Tollnedtrapping 
29.05 Asykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater
29.05.4 andre flerverdige alkoholer
29.05.4200 pentaerytritol Tollnedtrapping 
29.05.4300 mannitol Tollnedtrapping 
29.05.4400 D-glucitol (sorbitol) Tollnedtrapping 
29.15 Mettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, 

peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater

29.15.12 salter av maursyre
29.15.1210 natriumformiat Tollnedtrapping 
29.15.7000 palmitinsyre, stearinsyre og deres salter og estere Tollnedtrapping 

TILLEGG TIL VEDLEGG VI
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29.17 Polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og 
peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater

29.17.3 aromatiske polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, 
peroksider og peroksysyrer samt deres derivater

29.17.3100 dibutylortoftalater Tollnedtrapping 
29.17.3200 dioktylortoftalater Tollnedtrapping 
29.17.3400 andre estere av ortoftalsyre Tollnedtrapping 
29.17.3500 ftalsyreanhydrid Tollnedtrapping 
29.17.3900 andre Tollnedtrapping 
29.30 Organiske svovelforbindelser
29.30.1000 ditiokarbonater (xantater). Tollnedtrapping 
29.30.2000 tiokarbamater og ditiokarbamater Tollnedtrapping 
29.30.9000 andre Tollnedtrapping 
30.02 Blod fra mennesker; blod fra dyr tilberedt for terapeutisk, profylaktisk eller 

diagnostisk bruk; immunsera og andre bestanddeler av blod samt 
modifiserte immunologiske produkter, også fremstilt ved bioteknologiske 
prosesser; vaksiner, toksiner, kulturer av mikroorganismer (unntatt gjær) 
og liknende produkter

30.02.3000 vaksiner for dyr Tollnedtrapping 
31.02 Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk
31.02.3000 ammoniumnitrat, også i vandig oppløsning Tollnedtrapping 
31.02.6000 dobbeltsalter og blandinger av kalsiumnitrat og ammoniumnitrat Tollnedtrapping 
32.04

Syntetiske, organiske fargestoffer, også kjemisk definerte; preparater som 
nevnt i note 3 til dette kapittel, på basis av syntetiske, organiske 
fargestoffer; syntetiske, organiske produkter av det slag som brukes som 
fluorescerende hvitemidler eller som luminoforer, også kjemisk definerte

32.04.1 syntetiske, organiske fargestoffer og preparater som nevnt i note 3 til dette 
kapittel, på basis av slike fargestoffer:

32.04.1600 reaktivfargestoffer samt preparater på basis av slike fargestoffer 4 år
32.04.1700 pigmenter samt preparater på basis av pigmenter 4 år
32.07

Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte farger, 
smeltbare emaljer og glasurer, engober, flytende lusterfarger og liknende 
preparater av det slag som brukes i keramikk-, emalje- eller 
glassindustrien; fritte og annet glass, i form av pulver, granulater eller flak.

32.07.1000 tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler, tilberedte farger og 
liknende preparater

Tollnedtrapping 

32.07.2000 smeltbare emaljer og glasurer, engober og liknende preparater Tollnedtrapping 
32.07.3000 flytende lusterfarger og liknende preparater Tollnedtrapping 
32.07.4000 fritte og annet glass, i form av pulver, granulater eller flak Tollnedtrapping 
32.08 Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske 

polymerer eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte eller 
oppløste i ikke-vandig medium; oppløsninger som nevnt i note 4 til dette 
kapittel

32.08.10 På basis av polyestere
32.08.1010 malinger 4 år
32.08.1020 lakker 4 år
32.08.1090 annet 4 år
32.08.20 På basis av akryl- eller vinylpolymerer
32.08.2010 malinger 4 år
32.08.2020 lakker 4 år
32.08.2090 annet 4 år
32.08.90 Andre
32.08.9010 malinger 4 år
32.08.9020 lakker 4 år
32.08.9090 annet 4 år
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32.09 Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske 
polymerer eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte eller 
oppløste i vandig medium

32.09.10 på basis av akryl- eller vinylpolymerer
32.09.1010 malinger Tollnedtrapping 
32.09.1020 lakker Tollnedtrapping 
32.09.90 andre
32.09.9010 malinger Tollnedtrapping 
32.09.9020 lakker Tollnedtrapping 
32.14 Kitt, podevoks, harpikssement og andre fyllings- og tetningsmidler; 

sparkelmasse; ikke-ildfaste produkter til bruk som overflatebelegg på 
fasader, innervegger, golv, tak eller liknende

32.14.1000 fyllings- og tetningsmidler; sparkelmasse Tollnedtrapping 
32.14.9000 ellers Tollnedtrapping 
32.15 Trykkfarger, tusj, blekk og liknende, også konsentrerte eller i fast form
32.15.1 trykkfarger
32.15.1100 svarte Tollnedtrapping 
32.15.1900 andre Tollnedtrapping 
32.15.9000 andre Tollnedtrapping 
33.01 Flyktige, vegetabilske oljer (også terpenfrie) herunder “konkreter” og 

“absolutter”; resinoider; ekstraherte oleoresiner; konsentrater av flyktige, 
vegetabilske oljer i fett, fete oljer, voks eller liknende stoffer, utvunnet ved 
enfleurage eller maserasjon; terpenholdige biprodukter fra avterpenisering 
av flyktige, vegetabilske oljer; vandige destillater og vandige oppløsninger 
av flyktige, vegetabilske oljer

33.01.1 flyktige, vegetabilske oljer av sitrusfrukter
33.01.1100 av bergamott Tollnedtrapping 
33.01.1200 av appelsin Tollnedtrapping 
33.01.1300 av sitron Tollnedtrapping 
33.01.1400 av lime Tollnedtrapping 
33.01.1900 andre Tollnedtrapping 
33.01.2 flyktige, vegetabilske oljer, unntatt av sitrusfrukter
33.01.2100 av geranium Tollnedtrapping 
33.01.2200 av sjasmin Tollnedtrapping 
33.01.2300 av lavendel eller lavandin Tollnedtrapping 
33.01.2500 av annen mynte Tollnedtrapping 
33.01.2600 av vetiverrot Tollnedtrapping 
33.01.3000 resinoider Tollnedtrapping 
33.01.9000 andre Tollnedtrapping 
34.02 Organiske, overflateaktive stoffer (unntatt såpe); overflateaktive 

preparater, vaskemidler (herunder vaskehjelpemidler) og 
rengjøringsmidler, med eller uten innhold av såpe, unntatt de som hører 
under posisjon 34.01

34.02.1 organiske, overflateaktive stoffer, også i pakninger for detaljsalg
34.02.1100 anionaktive 6 år
34.02.1200 kationaktive 6 år
34.02.1300 ikke-ionogene 6 år
34.02.1900 andre 6 år
34.02.2000 preparater i pakninger for detaljsalg 6 år
34.02.9000 ellers 6 år
35.03 Gelatin (herunder gelatin i kvadratiske eller rektangulære plater, også 

overflatebehandlet eller farget) og gelatinderivater; husblas; annet lim av 
animalsk opprinnelse, unntatt kaseinlim som hører under posisjon 

35.03.0010 Gelatin Tollnedtrapping 
35.06 Tilberedt lim og andre tilberedte klebemidler ikke nevnt eller innbefattet 

annet sted; produkter anvendelige som lim eller klebemidler i pakninger 
for detaljsalg som lim eller klebemidler med nettovekt høyst 1 kg

35.06.1000 produkter anvendelige som lim eller klebemidler i pakninger for detaljsalg 
som lim eller klebemidler med nettovekt høyst 1 kg

Tollnedtrapping 
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35.06.9100 klebemidler på basis av gummi eller plast (herunder kunstharpiks) Tollnedtrapping 
36.02.0000 Tilberedte sprengstoffer, unntatt krutt Tollnedtrapping 
38.03.0000 Tallolje, også raffinert. Tollnedtrapping 
38.08 Insekt-, sopp- og ugrasbekjempende midler, rottegift, antigromidler og 

plantevekstregulerende midler, desinfeksjonsmidler og liknende produkter, 
i former eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller artikler 
(f.eks. svovelimpregnerte bånd, veker og lys samt fluepapir)

38.08.20 soppbekjempende midler
38.08.2010 i former eller pakninger for detaljsalg av høyst 5 kg eller 5 liter 4 år
38.08.2090 ellers 4 år
38.08.90 Annet
38.08.9090 annet Tollnedtrapping 
38.09 Midler for etterbehandling og preparater for å fremskynde farging eller 

feste 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

38.09.92 av det slag som brukes i papirindustrien eller liknende industrier
38.09.9210 preparater og appretur Tollnedtrapping 
38.09.9290 andre Tollnedtrapping 
38.17 Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaftalener, unntatt produkter 

som hører under posisjon 27.07 eller 29.02
38.17.1090 annet Tollnedtrapping 
38.24 Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner; kjemiske 

produkter og preparater fra kjemiske eller beslektede industrier (herunder 
slike som består av blandinger av naturprodukter), ikke nevnt eller 
innbefattet annet sted

38.24.4000 tilberedte tilsetninger for sement, mørtel eller betong Tollnedtrapping 
38.24.6000 sorbitol, unntatt sorbitol som hører under varenummer 29.05.44 Tollnedtrapping 
39.01 Polymerer av etylen i ubearbeidde former
39.01.1000 polyetylen med spesifikk vekt under 0,94 Tollnedtrapping 
39.01.2000 polyetylen med spesifikk vekt minst 0,94 Tollnedtrapping 
39.03 Polymerer av styren i ubearbeidde former
39.01.1 polystyren
39.03.1100 ekspanderbar Tollnedtrapping 
39.05 Polymerer av vinylacetat eller av andre vinylestere, i ubearbeidde former; 

andre polymerer av vinyl i ubearbeidde former
39.05.1 polyvinylacetat
39.05.1200 i vandig dispersjon Tollnedtrapping 
39.05.1900 annen Tollnedtrapping 
39.05.2 kopolymerer  av vinylacetat
39.05.2100 i vandig dispersjon Tollnedtrapping 
39.05.2900 andre Tollnedtrapping 
39.05.9 ellers
39.05.9900 andre Tollnedtrapping 
39.06 Akrylpolymerer i ubearbeidde former
39.06.9000 andre Tollnedtrapping 
39.07 Polyacetaler, andre polyetere og epoksyharpikser, i ubearbeidde former; 

polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i 
ubearbeidde former

39.07.5000 alkydharpikser Tollnedtrapping 
39.07.9 andre polyestere
39.07.9100 umettede Tollnedtrapping 
39.07.9900 andre Tollnedtrapping 
39.09 Aminoharpikser, fenolharpikser og polyuretaner, i ubearbeidde former
39.09.1010 ureaharpikser; tioureaharpikser Tollnedtrapping 
39.09.2000 melaminharpikser Tollnedtrapping 
39.09.4000 fenolharpikser Tollnedtrapping 
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39.19 Selvklebende plater, duk, film, folier, tape, bånd og andre flate produkter 
av plast, også i ruller

39.19.1000 i ruller med bredde høyst 20 cm Tollnedtrapping 
40.02 Syntetisk gummi og faktis fremstilt av oljer, i ubearbeidde former eller i 

form av plater, duk eller bånd; blandinger av produkter som hører under 
posisjon 40.01, med produkter som hører under posisjon 40.02, i 
ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller bånd

40.02.1100 lateks Tollnedtrapping 
40.02.1910 styren-butadiengummi (SBR) Tollnedtrapping 
40.02.1920 karboksyl-styren-butadiengummi (XSBR) Tollnedtrapping 
40.10 Transportbånd eller drivreimer av vulkanisert gummi
40.10.1 transportbånd
40.10.1100 bare forsterket med metall Tollnedtrapping 
40.10.1200 bare forsterket med tekstilmaterialer Tollnedtrapping 
40.12 Regummierte eller brukte, pneumatiske dekk av gummi; massiv- eller 

hulkammerringer, slitebaner og felgbånd av gummi
40.12.1000 regummierte dekk Tollnedtrapping 
40.12.2000 brukte, pneumatiske dekk Tollnedtrapping 
40.12.9000 ellers Tollnedtrapping 
40.16 Andre varer av vulkanisert bløtgummi
40.16.99 ellers
40.16.9990 andre Tollnedtrapping 
41.01 Rå huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av hesteslekten 

(ferske eller saltede, tørkede, kalkede, piklede eller preserverte på annen 
måte, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller videre beredte), 
også avhåret eller spaltet

41.01.1000 hele huder og skinn, av vekt pr. stk. høyst 8 kg i tørr tilstand, høyst 10 kg i 
tørrsaltet tilstand eller høyst 14 kg i fersk, våtsaltet eller annen preservert 
tilstand

Tollnedtrapping 

41.01.2 andre huder og skinn av storfe, ferske eller våtsaltede
41.01.2100 hele Tollnedtrapping 
41.01.2200 hele og halve kruponer Tollnedtrapping 
41.01.2900 andre Tollnedtrapping 
41.01.3000 andre huder og skinn av storfe, preserverte på annen måte Tollnedtrapping 
41.01.4000 huder og skinn av hesteslekten Tollnedtrapping 
41.02 Rå huder og skinn av sau eller lam (ferske eller saltede, tørkede, kalkede, 

piklede eller preserverte på annen måte, men ikke garvede, 
pergamentbehandlede eller videre beredte), også med ull eller spaltet, 
bortsett fra de som  er unntatt i henhold til note 1.c. til dette kapittel

41.02.1000 med ull Tollnedtrapping 
41.02.2 uten ull
41.02.2100 piklede Tollnedtrapping 
41.02.2900 ellers Tollnedtrapping 
41.03 Andre rå huder og skinn (ferske eller saltede, tørkede, kalkede, piklede 

eller preserverte på annen måte, men ikke garvede, 
pergamentbehandlede eller videre  beredte), også avhåret eller spaltet, 
bortsett fra de som er unntatt i henhold til note 1.b. eller 1.c. til dette 
kapittel

41.03.1000 av geiter eller kje Tollnedtrapping 
41.03.2000 av reptiler (krypdyr) Tollnedtrapping 
41.03.9000 andre Tollnedtrapping 
43.01 Rå pelsskinn (herunder hoder, haler, labber og andre stykker eller klipp 

egnet til buntmakerarbeid), unntatt rå huder og skinn som hører under 
posisjon 41.01, 41.02 eller 41.03.

43.01.1000 hele skinn av mink, også uten hode, hale eller labber Tollnedtrapping 
43.01.2000 hele skinn av kanin eller hare, også uten hode, hale eller labber Tollnedtrapping 
43.01.3000 hele skinn, også uten hode, hale eller labber, av følgende lam: astrakan, 

breitschwanz, karakul, persianer og liknende, samt indiske, kinesiske, 
mongolske eller tibetanske

Tollnedtrapping 
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43.01.4000 hele skinn av bever, også uten hode, hale eller labber Tollnedtrapping 
43.01.5000 hele skinn av bisamrotte, også uten hode, hale eller labber Tollnedtrapping 
43.01.6000 hele skinn av rev, også uten hode, hale eller labber Tollnedtrapping 
43.01.7000 hele skinn av sel, også uten hode, hale eller labber Tollnedtrapping 
43.01.8000 andre hele pelsskinn, også uten hode, hale eller labber Tollnedtrapping 
43.01.9000

hoder, haler, labber og andre stykker eller klipp egnet til buntmakerarbeid
Tollnedtrapping 

51.01 Ull, ikke kardet eller kjemmet
51.01.1 råull, herunder ryggvasket ull
51.01.1100 klippet ull Tollnedtrapping 
51.01.1900 annen Tollnedtrapping 
51.01.2900 annen Tollnedtrapping 
51.01.3000 karbonisert ull Tollnedtrapping 
51.02 Fine eller grove dyrehår, ikke kardet eller kjemmet
51.02.2000 grove dyrehår Tollnedtrapping 
51.03 Avfall av ull eller av fine eller grove dyrehår, herunder garnavfall, men ikke 

opprevne filler
51.03.3000 avfall av grove dyrehår Tollnedtrapping 
53.02 Hamp (Cannabis sativa L.), ubearbeidd eller bearbeidd, men ikke spunnet; 

stry og avfall av hamp (herunder garnavfall og opprevne filler)
53.02.1000 hamp, ubearbeidd eller røytet Tollnedtrapping 
53.02.9000 ellers Tollnedtrapping 
63.09 Brukte klær og andre brukte varer
63.09.0010 ytterjakker, kjørejakker og regnjakker Tollnedtrapping 
63.09.0020 dressjakker og anorakker Tollnedtrapping 
63.09.0030 dresser  og damedrakter Tollnedtrapping 
63.09.0040 benklær Tollnedtrapping 
63.09.0050 skjørt og kjoler Tollnedtrapping 
63.09.0060 sett, også til sports- og fritidsbruk Tollnedtrapping 
63.09.0070 skjorter og bluser Tollnedtrapping 
63.09.0080 undertøy Tollnedtrapping 
63.09.009 Annet
63.09.0091 sengetøy Tollnedtrapping 
63.09.0092 fottøy Tollnedtrapping 
63.09.0093 pantyer og lignende Tollnedtrapping 
63.09.0094 gensere, jumpere, pullovere Tollnedtrapping 
63.09.0099 annet Tollnedtrapping 
69.01.0000 Murstein, blokker, fliser og andre keramiske varer av kiselholdig fossilmel 

(f.eks. kiselgur, trippel eller  diatoméjord) eller av liknende kiselholdige 
jordarter

Tollnedtrapping 

69.03 Andre ildfaste, keramiske varer (f.eks. retorter, digler, mufler, dyser, 
stoppere, rør og stenger), unntatt slike som er fremstilt av kiselholdig 
fossilmel eller liknende kiselholdige jordarter

6903.10 med innhold av mer enn 50 vektprosent grafitt eller annet karbon eller en 
blanding av slike produkter

Tollnedtrapping 

69.03.1010 retorter og smeltedigler
69.03.1090 annet Tollnedtrapping 
69.03.20 med innhold av mer enn 50 vektprosent aluminiumoksid (Al2O3) eller en 

blanding eller forbindelse av aluminiumoksid og silisiumdioksid (SiO2). 
69.03.2090 annet Tollnedtrapping 
69.03.90 Annet
69.03.9010 retorter og smeltedigler Tollnedtrapping 
69.03.9090 annet Tollnedtrapping 
69.09 Laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk, av keramiske 

materialer; keramiske krybber, kar og liknende beholdere av det slag som 
brukes i landbruket; keramiske krukker og liknende beholdere av det slag 
som brukes til transport eller emballering av varer

69.09.1 laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk av keramiske 
materialer
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69.09.1900 annet 4 år
69.09.9000 annet 4 år
69.10 Oppvaskkummer, vasker, vaskeunderstell, badekar, bidet- og 

klosettskåler, spylecisterner, urinaler og liknende sanitærutstyr for fast 
installasjon, av keramiske materialer

69.10.1000 av porselen Tollnedtrapping 
69.10.90 ellers
69.10.9010 oppvaskkummer, vasker og badekar av keramiske materialer Tollnedtrapping 
69.10.9020 bidet- og klosettskåler, spylecisterner Tollnedtrapping 
69.10.9090 annet Tollnedtrapping 
69.11 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt 

toalettartikler, av porselen
69.11.1000 bordservise og kjøkkenutstyr Tollnedtrapping 
69.12.0000 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt 

toalettartikler, av andre keramiske materialer enn porselen
4 år

69.13 Statuetter og andre dekorasjonsartikler, av keramiske materialer
69.13.1000 av porselen Tollnedtrapping 
69.13.9000 andre Tollnedtrapping 
70.01.0000 Glasskår  og  annet glassavfall; glassmasse Tollnedtrapping 
70.02 Glass i kuler (unntatt mikrosfærer (refleksperler) som hører under posisjon 

70.18), stenger eller rør, ubearbeidede
70.02.3 rør
70.02.3100 av smeltet kvarts eller av annen, smeltet silisiumdioksid Tollnedtrapping 
70.02.3200 av annet glass som har en lineær utvidelseskoeffisient av høyst 5 x 10-6 

pr. Kelvin innen et temperaturområde fra 0 0C til 300 0C 
Tollnedtrapping 

70.03 Støpt eller valset glass i plater eller profiler, også med et absorberende, 
reflekterende eller ikke-reflekterende belegg, men ikke bearbeidd på 
annen måte

70.03.1 glass i plater, med unntak av trådglass
70.03.1900 annet Tollnedtrapping 
70.05 "Float glass" og planslipt eller polert glass i plater, også med et 

absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende belegg, men ikke 
bearbeidd på annen måte

70.05.1000 glass uten trådinnlegg, med et absorberende, reflekterende eller ikke-
reflekterende belegg

Tollnedtrapping 

70.06.0000
Glass som hører under posisjon 70.03, 70.04 eller 70.05, bøyd, med 
bearbeidede kanter, gravert, gjennomhullet, emaljert eller bearbeidet på 
annen måte, men ikke innrammet eller i forbindelse med andre materialer

Tollnedtrapping 

70.07 Sikkerhetsglass som består av herdet eller laminert glass
70.07.1 herdet sikkerhetsglass
70.07.1100 av størrelse og form som gjør det egnet til montering i kjøretøyer, 

luftfartøyer, romfartøyer, båter eller andre fartøyer 
Tollnedtrapping 

70.07.1900 annet Tollnedtrapping 
70.07.2 laminert sikkerhetsglass
70.07.2100 av størrelse og form som gjør det egnet til montering i kjøretøyer, 

luftfartøyer, romfartøyer, båter eller andre fartøyer 
Tollnedtrapping 

70.07.2900 annet Tollnedtrapping 
70.08.0000 Isolasjonsglass som består av flere lag Tollnedtrapping 
70.09 Speil av glass, med eller uten ramme, herunder kjørespeil og liknende
70.09.1000 kjørespeil Tollnedtrapping 
70.09.9 andre
70.09.9100 uten ramme Tollnedtrapping 
70.09.9200 med ramme Tollnedtrapping 
70.10 Ballonger, flasker, flakonger, krukker, ampuller og andre beholdere, av 

glass, av det slag som brukes til transport eller emballering av varer; 
konserveringsglass; propper, lokk og andre lukkeanordninger, av glass

70.10.1000 ampuller Tollnedtrapping 
70.10.2000 propper, lokk og andre lukkeanordninger Tollnedtrapping 
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70.10.9 ellers
70.10.91 med rominnhold over 1 l
70.10.9110 flasker for drikkevarer Tollnedtrapping 
70.10.92 med rominnhold over 0,33 l, men høyst 1 l
70.10.9210 flasker for drikkevarer Tollnedtrapping 
70.10.93 med rominnhold over 0,15 l, men høyst 0,33 l
70.10.9310 flasker for drikkevarer Tollnedtrapping 
70.11

Åpne glasskolber og åpne, bearbeidde glassrør samt deler dertil av glass, 
uten tilbehør, for glødelamper, lysrør, katodestrålerør eller liknende

70.11.1000 for elektrisk belysning Tollnedtrapping 
70.13 Husholdnings- og toalettartikler, kontorutstyr, innendørs 

dekorasjonsgjenstander eller liknende, av glass (unntatt varer som hører 
under posisjon 70.10 eller 70.18

70.13.2 drikkeglass, unntatt av glasskeramikk
70.13.2100 av blykrystall Tollnedtrapping 
70.13.2900 ellers 4 år
70.13.3 husholdningsartikler av glass (unntatt drikkeglass), men ikke av 

glasskeramikk
70.13.3100 av blykrystall 4 år
70.14.0000 Glass til signalutstyr og optiske varer av glass (unntatt glass som hører 

under posisjon 70.15), ikke optisk bearbeidede
Tollnedtrapping 

70.15
Urglass og liknende samt ikke-korrigerende eller korrigerende brilleglass, 
buede, bøyde eller liknende, ikke optisk bearbeidede; hule glasskuler og 
segmenter derav til fremstilling av urglass og liknende samt brilleglass

70.15.1000 korrigerende brilleglass Tollnedtrapping 
7015.90.00 ellers Tollnedtrapping 
70.16 Blokker, fliser, plater og andre varer av presset eller støpt glass, også med 

trådinnlegg, av det slag som brukes i bygninger eller andre 
konstruksjoner; terninger og andre små biter av glass, også på et 
underlag, til mosaikkarbeider eller liknende dekorative formål; glass i 
blyinnfatning og liknende; celleglass eller skumglass i form av blokker, 
plater eller liknende

70.16.9000 ellers Tollnedtrapping 
70.18

Glassperler, imiterte perler, imiterte edle eller halvedle steiner og liknende 
små glassvarer, samt varer derav, unntatt bijouterivarer; glassøyne ikke til 
bruk for mennesker; statuetter og andre dekorasjonsgjenstander framstilt 
ved såkalt "lampearbeid", unntatt bijouterivarer; mikrosfærer av glass 
(refleksperler) med diameter høyst 1 mm

70.18.2000 mikrosfærer  av  glass (refleksperler) med diameter  høyst  1 mm Tollnedtrapping 
70.18.9000 ellers Tollnedtrapping 
70.19 Glassfibrer (herunder glassull) og varer derav (f.eks. garn, vevnader)
70.19.1 lunter, forgarn, garn og oppskårne bunter
70.19.1100 oppskårne bunter med lengde høyst 50 mm Tollnedtrapping 
70.19.1200 forgarn Tollnedtrapping 
70.19.1900 andre Tollnedtrapping 
70.19.3 tynn duk, matter, plater og liknende ikke vevde produkter
70.19.3100 matter Tollnedtrapping 
70.19.3200 tynn duk 4 år
70.19.3900 andre Tollnedtrapping 
70.19.4000 vevnader av forgarn Tollnedtrapping 
70.19.5 andre vevnader
70.19.5100 med bredde høyst 30 cm Tollnedtrapping 
70.19.5200 med bredde over 30 cm, i toskaftbinding, med vekt høyst 250 gram pr. m², 

av filamenter med lengdevekt høyst 136 tex pr. enkelt garn 
Tollnedtrapping 

70.19.5900 andre Tollnedtrapping 
70.19.9000 ellers 4 år
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70.20.0000 Andre varer av glass 4 år
72.10 Flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, med bredde minst 600 mm, 

med plettering, belegg eller overdrag
72.10.1 belagt eller overtrukket med tinn
72.10.1200 med tykkelse under 0,5 med mer Tollnedtrapping 
72.10.6 belagt eller overtrukket med aluminium
72.10.6100 belagt eller overtrukket med aluminium-sinklegeringer Tollnedtrapping 
73.08 Jern- og stålkonstruksjoner (unntatt prefabrikerte bygninger som hører 

under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer og bruseksjoner, 
sluseporter, tårn, master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer 
og karmer dertil og dørterskler, skodder, rekkverk, søyler og pilarer), av 
jern eller stål; plater, stenger, profiler, rør og liknende av jern eller stål, 
bearbeidde til bruk i konstruksjoner

73.08.9000 andre Tollnedtrapping 
73.20 Fjærer og fjærblad av jern eller stål
73.20.1000 bladfjærer og blad dertil Tollnedtrapping 
73.20.2000 spiralfjærer Tollnedtrapping 
74.08 Tråd av kobber
74.08.1 av raffinert kobber
74.08.1100 med største tverrsnitt over 6 m m Tollnedtrapping 
74.13.0000 Tau, liner, kabler, flettede bånd og liknende varer av kobber, uten elektrisk 

isolasjon
Tollnedtrapping 

83.01 Hengelåser og låser (nøkkellåser, kombinasjonslåser eller elektriske 
låser), av uedelt metall; bøyler og rammer med lås, av uedelt metall; 
nøkler til ovennevnte varer, av uedelt metall

83.01.2000 låser av det slag som brukes til motorkjøretøyer Tollnedtrapping 
83.02 Beslag og liknende varer, av uedelt metall, til møbler, dører, trapper, 

vinduer, rullegardiner, karosserier, salmakerarbeider, kofferter, kister, 
skrin eller liknende; knaggrekker, knagger, knekter og liknende utstyr, av 
uedelt metall; trinser med festeinnretninger av uedelt metall; automatiske 
dørlukkere av uedelt metall

83.02.3000 andre beslag og liknende varer til motorkjøretøyer Tollnedtrapping 
84.08 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med kompresjonstenning (diesel- 

eller semidieselmotorer)
84.08.1000 fremdriftsmotorer for fartøyer Tollnedtrapping 
84.09 Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til motorer som hører 

under posisjon 84.07 eller 84.08
84.09.9100 som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til stempeldrevne 

forbrenningsmotorer med gnisttenning
4 år

84.09.9900 ellers 4 år
84.13 Pumper for væsker, også med måleutstyr; væskeelevatorer
84.13.3000 pumper for brennstoff, smøremidler eller kjølemidler til stempeldrevne 

forbrenningsmotorer
4 år

84.14
Luft- eller vakuumpumper, luft- eller andre gasskompressorer og vifter; 
ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med innebygd vifte, også med filter

84.14.8000 andre Tollnedtrapping 
84.15 Luftkondisjoneringsapparater som består av en motordrevet vifte og 

elementer for endring av temperatur og fuktighet, herunder slike apparater 
der fuktigheten ikke kan reguleres særskilt

84.15.8300 uten kjøleaggregat Tollnedtrapping 
84.21 Sentrifuger, herunder tørkesentrifuger; apparater for filtrering eller rensing 

av væsker eller gasser
84.21.2300 olje- eller bensinfilter til forbrenningsmotorer 4 år
84.21.2900 andre Tollnedtrapping 
84.21.3 apparater for filtrering eller rensing av gasser
84.21.3100 luftinnsugingsfilter til forbrenningsmotorer 4 år
84.21.9 deler
8421.99.00 andre Tollnedtrapping 



Side 10

            AVSKAFFELSE AV TOLL

POSISJON VAREBESKRIVELSE KATEGORI
25.23 Portlandsement, aluminatsement, slaggsement, supersulfatsement og 

liknende hydraulisk sement, også farget eller i form av klinker.

TILLEGG TIL VEDLEGG VI

84.24 Mekaniske apparater (også for håndkraft) for spredning, sprøyting eller 
forstøvning av væsker eller pulver; brannslokningsapparater, også ladde; 
sprøytepistoler og liknende; dampblåse- eller sandblåsemaskiner og 
liknende

84.24.8 andre apparater
84.24.8900 ellers Tollnedtrapping 
84.25 Taljer og heiseverk, unntatt elevatorer med heisespann ("skips"); vinsjer 

og ankerspill; donkrafter
84.25.1 taljer og heiseverk, unntatt elevatorer med heisespann ("skips") eller 

apparater av det slag som brukes til løfting av kjøretøyer
84.25.1100 drevet av elektrisk motor 4 år
84.25.3 andre vinsjer; ankerspill
84.25.3100 drevet av elektrisk motor Tollnedtrapping 
84.25.4 donkrafter; apparater av det slag som brukes til løfting av kjøretøyer
84.25.4200 andre donkrafter, hydrauliske Tollnedtrapping 
84.26 Lossebommer til skip; kraner, herunder kabelkraner; mobile løfterammer; 

portaltrucker og krantrucker
84.26.1 traverskraner, løpekraner, portalkraner, brukraner, mobile løfterammer og 

portaltrucker
84.26.1100 traverskraner på stasjonært understell Tollnedtrapping 
84.26.1900 andre Tollnedtrapping 
84.26.3000 portal- eller pidestall-utliggerkraner 4 år
84.26.4 andre maskiner og apparater med egen fremdrift
84.26.4100 på gummihjul Tollnedtrapping 
84.26.9 andre maskiner og apparater
84.26.9100 konstruert for montering på vegkjøretøyer 4 år
84.36 Andre maskiner og apparater for landbruk, hagebruk, skogbruk, fjærfeavl 

eller birøkt, herunder spireanlegg med mekanisk eller termisk utstyr; 
rugemaskiner og kyllingmødre

84.36.8000 andre maskiner og apparater Tollnedtrapping 
84.74 Maskiner og apparater for sortering, sikting, harping, vasking, knusing, 

maling, blanding eller elting av jord, stein, malm eller andre faste, 
mineralske materialer (herunder pulver og pasta); maskiner og apparater 
for agglomerering, pressing eller forming av fast brensel, keramisk masse, 
sement, kalk eller andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform; 
maskiner til fremstilling av sandstøpeformer

84.74.8000 andre maskiner og apparater Tollnedtrapping 
84.83 Drivaksler (herunder kamaksler og veivaksler) og veiver; lagerhus og 

glidelagre; faste gir og utvekslinger; kule- eller rulleskruer; regulerbare gir 
og andre hastighetsvariatorer, herunder momentomformere; svinghjul, 
reimskiver og tauskiver, herunder blokker; friksjonskoplinger og andre 
akselkoplinger (herunder universalledd)

84.83.1000 drivaksler (herunder kamaksler og veivaksler) og veiver Tollnedtrapping 
84.84

Pakninger av metallplater i forbindelse med andre  materialer eller av to 
eller flere lag av metall; sett eller utvalg av pakninger av forskjellige slags 
materialer, pakket i poser, konvolutter eller liknende; mekaniske pakninger

84.84.1000 pakninger av metallplater i forbindelse med andre materialer eller av to 
eller flere lag av metall

Tollnedtrapping 

84.84.9000 andre Tollnedtrapping 
85.07 Elektriske akkumulatorer, herunder skilleplater til slike, også kvadratiske 

og rektangulære
85.07.1000 blyakkumulatorer av typer som brukes til starting av stempelmotorer Tollnedtrapping 
85.11 Elektrisk start- og tenningsutstyr av det slag som brukes til 

forbrenningsmotorer med gnist- eller kompresjonstenning (f.eks. 
tennmagneter, magnetdynamoer, tennspoler, tennplugger, glødeplugger, 
startmotorer); generatorer (f.eks. dynamoer og vekselstrømsgeneratorer) 
og vipper av det slag som brukes i forbindelse med slike 
forbrenningsmotorer
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85.11.1000 tennplugger Tollnedtrapping 
85.11.3000 fordelere; tennspoler Tollnedtrapping 
85.11.4000 startmotorer og kombinerte startmotorer og generatorer Tollnedtrapping 
85.11.5000 andre generatorer Tollnedtrapping 
85.11.8000 annet utstyr Tollnedtrapping 
85.12 Elektrisk lys- og signalutstyr (unntatt varer som hører under posisjon 

85.39), elektriske vinduspussere og defrostere, av de slag som brukes til 
sykler eller motorkjøretøyer

85.12.2000 annet lysutstyr og visuelt signalutstyr Tollnedtrapping 
85.12.3000 lydsignalutstyr Tollnedtrapping 
85.12.4000 vinduspussere og defrostere Tollnedtrapping 
85.35 Elektriske apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske 

strømkretser (f.eks. brytere, sikringer, lynavledere, spenningsbegrensere, 
støtspenningsdempere, støpsler og koplingsbokser), for spenninger over 
1000 V

85.35.90 andre
85.35.9010 Elektriske apparater til å slutte eller forbinde elektriske strømkretser Tollnedtrapping 
85.39 Elektriske glødelamper eller lysstofflamper, herunder "sealed beam" 

lamper og lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys; buelamper
85.39.2 andre glødelamper, unntatt lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys
85.39.2100 wolfram halogen Tollnedtrapping 
85.39.29 andre
85.39.2910 til motorkjøretøyer Tollnedtrapping 
85.44 Isolert (herunder lakkert eller anodisert) tråd, kabel (herunder 

koaksialkabel) og andre isolerte, elektriske ledere, også med 
forbindelsesdeler; optiske fiberkabler sammensatt av fibrer som er 
skjermet fra hverandre, også med forbindelsesdeler

85.44.30 tenningskabelsett og andre kabel-/ledningssett av det slag som brukes i 
kjøretøyer, luftfartøyer eller skip

85.44.3010 av kopper Tollnedtrapping 
85.44.3090 ellers Tollnedtrapping 
85.44.4 andre elektriske ledere for spenninger på høyst 80 V
85.44.49 ellers
85.44.4910 telefonisk Tollnedtrapping 
85.44.5 andre elektriske ledere for spenninger over 80 V, men ikke over 1000 V
85.44.59 ellers
85.44.5910 av kopper Tollnedtrapping 
85.44.60 andre elektriske ledere for spenninger over 1000 V
85.44.6010 av kopper Tollnedtrapping 
87.02 Motorkjøretøyer for transport av ti eller flere personer, herunder føreren
87.02.10 med stempeldrevet forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel 

eller semidiesel)
87.02.1010 med mer enn 10 og høyst 15 sitteplasser, medregnet fører Tollnedtrapping 
87.02.1090 ellers Tollnedtrapping 
87.02.90 andre
87.02.9010 med mer enn 10 og høyst 15 sitteplasser, medregnet fører Tollnedtrapping 
87.02.9020 med mer enn 15 sitteplasser, medregnet fører  Tollnedtrapping 
8702.90.90 andre Tollnedtrapping 
87.07 Karosserier (herunder førerhus) til motorkjøretøyer som hører under 

posisjonene 87.01 - 87.05
87.07.90 andre
87.07.901 til kjøretøyer som hører under posisjon 87.02
87.07.9011 for kjøretøyer med mer enn 10 og høyst 15 sitteplasser, medregnet fører Tollnedtrapping 

87.07.9019 andre Tollnedtrapping 
87.07.909 ellers
87.07.9091 for kjøretøy med lastekapasitet på mer enn 500 kg og høyst 2000 kg Tollnedtrapping 
87.07.9092 for kjøretøy med lastekapasitet på mer enn 2000 kg Tollnedtrapping 
87.07.9099 andre Tollnedtrapping 
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87.08 Deler og tilbehør til motorkjøretøyer som hører under posisjonene 87.01 - 
87.05

87.08.1000 støtfangere og deler dertil Tollnedtrapping 
87.08.2 andre deler og tilbehør til karosserier (herunder førerhus)
87.08.2100 sikkerhetsbelter Tollnedtrapping 
87.08.2900 andre Tollnedtrapping 
87.08.3 bremser og servobremser samt deler dertil
87.08.3100 monterte bremsebelegg Tollnedtrapping 
87.08.3900 andre Tollnedtrapping 
87.08.5000 drivaksler med differensial, også utstyrt med andre transmisjonsdeler Tollnedtrapping 
87.08.6000 bæreaksler og deler dertil Tollnedtrapping 
87.08.7000 hjul samt deler og tilbehør dertil Tollnedtrapping 
87.08.8000 støtdempere for oppheng Tollnedtrapping 
87.08.9 andre deler og tilbehør
87.08.9100 radiatorer Tollnedtrapping 
87.08.9200 eksospotter (lyddempere) og eksosrør Tollnedtrapping 
87.08.9300 clutcher og deler dertil Tollnedtrapping 
87.08.9400 ratt, rattstammer og snekkehus Tollnedtrapping 
87.08.9900 andre Tollnedtrapping 
90.26 Instrumenter og apparater for måling eller kontroll av gjennomstrømning, 

nivå, trykk eller andre variable forhold ved væsker eller gasser (f.eks. 
gjennomstrømningsmålere, nivåmålere, manometre, varmemålere), 
unntatt instrumenter og apparater som hører under posisjon 90.14, 90.15, 
90.28 eller 90.32

90.26.1000 for måling eller kontroll av gjennomstrømning eller nivå av væsker 6 år
90.29 Omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometertellere, skritt-

tellere og liknende; hastighetsmålere og tachometre, unntatt de som hører 
under posisjon 90.14 eller 90.15; stroboskoper

90.29.2000 hastighetsmålere og tachometre; stroboskoper Tollnedtrapping 
91.04.0000 Ur til instrumentbord og liknende ur for kjøretøyer, luftfartøyer, romfartøyer 

eller båter
Tollnedtrapping 

94.01 Sittemøbler (unntatt de som hører under posisjon 94.02), også de som 
kan omgjøres til senger, samt deler dertil

94.01.2000 barneseter Tollnedtrapping 


