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ex 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:  
04.03.1011  -- med innhold av kakao * 

  -- som drikkevare:  
04.03.1021  --- med innhold av kakao * 
04.03.1022  --- med innhold av frukt eller nøtter * 

  - annen:  
04.03.9011  -- med innhold av kakao * 

  -- som drikkevare:  
04.03.9021  --- med innhold av kakao * 
04.03.9022  --- med innhold av frukt eller nøtter * 

   
ex 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. 

 

17.02.5000  - kjemisk ren fruktose Fri 
  - ellers, herunder invertsukker og andre sukker og sukkersirupsblandinger som i 

tørr tilstand inneholder 50 vektprosent fruktose: 
 

17.02.9004  -- kjemisk ren maltose Fri 
   

17.04  Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av kakao. Fri 
   

ex 18.06  Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao:  
  - andre varer i blokker, plater eller stenger av vekt over 2 kg, eller flytende, som 

pasta, pulver, granulat eller liknende, i pakninger med innhold over 2 kg: 
 

18.06.2001  -- nougat pasta i blokker på 5 kg eller mer Fri 
18.06.2002  -- puddingpulver Fri 
18.06.2003  -- kakaopulver, unntatt varer som hører under posisjon 19.01, inneholdende 30 

vektprosent eller mer tørrmelk og/eller skummetmelk pulver, også inneholdende 
sukker eller andre søtningsstoffer, men ikke blandet med andre produkter 

* 

18.06.2004  -- kakaopulver, unntatt varer som hører under posisjon 19.01, inneholdende mindre 
enn 30 vektprosent tørrmelk og/eller skummetmelkpulver, også inneholdende 
sukker eller andre søtningsstøffer, men ikke blandet med andre produkter  

* 

  -- andre:  
18.06.2005  --- andre næringsmidler, unntatt varer som hører under posisjon 19.01, 

inneholdende 30 vektprosent eller mer tørrmelk og/eller skummetmelkpulver 
* 

18.06.2006  --- andre næringsmidler, unntatt varer som hører under posisjon 19.01, 
inneholdende mindre enn 30 vektprosent tørrmelk og/eller skummetmelkpulver 

* 

18.06.2007  -- frokostblandinger Fri 
18.06.2009  -- ellers Fri 

  - andre, i blokker, plater eller stenger:  
  -- med fyll:  

                                                           
* = Fast tollsats i samsvar med artikkel 2.1 (a) i denne protokoll  
Fri = Ingen fast tollsats anvendt i samsvar med artikkel 2.1 (a) 
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18.06.3101  --- fylt sjokolade, i plater eller stenger  * 
18.06.3109  --- andre * 

  -- uten fyll:  
18.06.3201  --- sjokolade fremstilt utelukkende av kakaomasse, sukker og ikke mer enn 30% 

kakaosmør, i plater eller stenger 
Fri 

18.06.3202  --- sjokolade inneholdende kakaomasse, sukker, kakaosmør og tørrmelk, i plater 
eller stenger 

* 

18.06.3203  --- erstatningssjokolade i plater eller stenger * 
18.06.3209  --- andre * 

  - ellers:  
  -- produkter til fremstilling av drikkevarer:  

18.06.9011  --- tilberedte produkter til fremstilling av drikkevarer, på basis av produkter under 
posisjonene 04.01 til 04.04, inneholdende 5 vektprosent eller mer kakaopulver 
beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, sukker 
eller andre søtningsstoffer, i tillegg til andre mindre ingredienser og 
smaksstoffer 

* 

18.06.9012  --- tilberedte produkter til fremstilling av drikkevarer, inneholdende kakao sammen 
med proteiner og/eller andre næringselementer, også vitaminer, mineraler, 
plantefibrer, flerumettede fettsyrer og smakstilsetninger 

Fri 

18.06.9019  --- andre Fri 
  -- ellers:  

18.06.9022  --- næringsmidler spesiallaget til dietisk bruk * 
18.06.9023  --- påskeegg * 
18.06.9027  --- frokostblandinger Fri 
18.06.9028  --- kakaopulver, unntatt produkter under posisjon 19.01, inneholdende 30 

vektprosent eller mer tørrmelk og/eller skummetmelkpulver, også 
inneholdende sukker eller andre søtningsstoffer, men ikke blandet med andre 
produkter 

* 

18.06.9029  --- kakaopulver, unntatt produkter under posisjon 19.01, inneholdende mindre enn 
30 vektprosent tørrmelk og/eller skummetmelkpulver, også inneholdende 
sukker eller andre søtningsstoffer, men ikke blandet med andre produkter  

* 

18.06.9039  --- andre * 
   

ex 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 til 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. 

 

19.01.1000  - næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg  Fri 
  - blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under posisjon 1905:  
  -- med innhold av 3 vektprosent eller mer tørrmelk, skummetmelkpulver, egg, 

melkefett (som smør), ost eller kjøtt: 
 

19.01.2011  --- til fremstilling av knekkebrød under varenummer 1905.1000 Fri 
19.01.2012  --- til fremstilling av honningkake og liknende under varenummer 1905.2000 * 
19.01.2013  --- til fremstilling av søte kjeks og småkaker under varenummer 1905.3011 og 

1905.3029 og liknende 
* 

19.01.2014  --- til fremstilling av ingefærkake under varenummer 1905.3021 * 
19.01.2015  --- til fremstilling av vafler og vaffelkjeks under varenummer 1905.3030 * 
19.01.2016  --- til fremstilling av kavring, ristet brød og liknende ristede produkter under 

varenummer 1905.4000 
* 

19.01.2017  --- til fremstilling av brød under varenummer 1905.9011 med fyll basert på smør 
eller meieriprodukter 

* 

19.01.2018  --- til fremstilling av brød under varenummer 1905.9019 * 
19.01.2019  --- til fremstilling av alminnelig kjeks under varenummer 1905.9020 * 
19.01.2021  --- til fremstilling av krydret og salt kjeks under varenummer 1905.9030 Fri 
19.01.2022  --- til fremstilling av kaker og konditorvarer under varenummer 1905.9040 * 
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19.01.2023  --- blandinger og deiger, inneholdende kjøtt, til fremstilling av pizza og liknende 
under varenummer 1905.9051 

* 

19.01.2024  --- blandinger og deiger, inneholdende ingredienser andre enn kjøtt, til fremstilling 
av pizza og liknende under varenummer 1905.9059 

* 

19.01.2025  --- til fremstilling av snacks, slik som skruer, ringer, kremmerhus, stenger og 
liknende   

Fri 

19.01.2029  --- til fremstilling av produkter under varenummer 1905.9090 * 
  -- ellers:  

19.01.2031  --- til fremstilling av knekkebrød under varenummer 1905.1000 Fri 
19.01.2032  --- til fremstilling av honningkake og liknende under varenummer 1905.2000 Fri 
19.01.2033  --- til fremstilling av søte kjeks og småkaker under varenummer 1905.3011 til 

1905.3029 og liknende 
Fri 

19.01.2034  --- til fremstilling av ingefærkake under varenummer 1905.3021 Fri 
19.01.2035  --- til fremstilling av vafler og vaffelkjeks under varenummer 1905.3030 Fri 
19.01.2036  --- til fremstilling av kavring, ristet brød og liknende ristede produkter under 

varenummer 1905.4000 
Fri 

19.01.2037  --- til fremstilling av brød under varenummer 1905.9011 med fyll basert på smør 
eller meieriprodukter 

Fri 

19.01.2038  --- til fremstilling av brød under varenummer 1905.9019 Fri 
19.01.2039  --- til fremstilling av alminnelig kjeks under varenummer 1905.9020 Fri 
19.01.2041  --- til fremstilling av krydret og saltet kjeks under varenummer 1905.9030 Fri 
19.01.2042  --- til fremstilling av kaker og konditorvarer under varenummer 1905.9040  
19.01.2043  --- blandinger og deiger, inneholdende kjøtt, til fremstilling av pizza og liknende 

under varenummer 1905.9051 
Fri 

19.01.2044  --- blandinger og deiger, inneholdende ingredienser andre enn kjøtt, til fremstilling 
av pizza og liknende under varenummer 1905.9059 

Fri 

19.01.2045  --- til fremstilling av snacks, slik som skruer, ringer, kremmerhus, stenger og 
liknende 

Fri 

19.01.2049  --- til fremstilling av produkter under varenummer 1905.9090 Fri 
  - ellers:  
  -- produkter til fremstilling av drikkevarer:  
  --- tilberedte produkter for drikkevarer, med en basis av produkter under 

posisjonene 04.01 til 04.04, ikke inneholdende kakao eller inneholdende 
mindre enn 5 vektprosent av kakao beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt 
eller innbefattet annet sted, tilsatt sukker eller andre søtningsstoffer, i tillegg til 
andre mindre tilsetninger og smaksstoff:: 

 

ex 19.01.9011  ---- næringsmidler av produkter under posisjonene 04.01 til 04.04, ikke 
inneholdende kakao 

Fri 

19.01.9019  --- andre Fri 
  -- ellers: Fri 

ex 19.01.9020  --- maltekstrakt Fri 
ex 19.01.9020  --- pulver til fremstilling av desserter Fri 
ex 19.01.9020  --- næringsmidler av varer som hører under posisjonene 04.01 til 04.04, ikke 

inneholdende kakao  
Fri 

ex 19.01.9020  --- spise-ispulver, ikke inneholdende kakao Fri 
ex 19.01.9020  --- andre, med unntak av næringsmidler av produkter som hører under posisjonene 

04.01 til 04.04, inneholdende kakao 
Fri 

   
ex 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. 

 

  - ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte:  
19.02.1100  -- med innhold av egg * 
19.02.1900  -- ellers Fri 

  - fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte:  
  -- med fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann:    
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19.02.2019  --- ellers Fri 
  -- med pølser, kjøtt, slakteavfall eller blod eller blandinger derav:  

19.02.2022  ---  med innhold av 3 til 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall eller blod eller 
blandinger derav 

* 

19.02.2029  --- ellers Fri 
  -- fylt med ost:  

19.02.2031  --- med innhold av mer enn 3 vektprosent ost * 
19.02.2039  --- andre Fri 

  -- fylt med kjøtt og ost:  
  --- fylt med mer enn 20 vektprosent kjøtt og ost:  

ex 19.02.2041  ---- ikke inneholdende mer enn 20 vektprosent kjøtt * 
19.02.2042  --- inneholdende 3 til og med  20 vektprosent kjøtt og ost * 
19.02.2049  --- andre Fri 
19.02.2050  -- ellers Fri 

  - annen pasta:  
19.02.3010  -- med fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann Fri 

  -- med pølse, kjøtt, slakteavfall eller blod eller blandinger derav:  
19.02.3021  --- inneholdende 3 til og med 20 vektprosent  * 
19.02.3029  --- andre Fri 

  -- med ost:  
19.02.3031  --- inneholdende over 3 vektprosent * 
19.02.3039  --- ellers Fri 

  -- med ost og kjøtt:  
19.02.3041  --- med innhold av 3 til og med 20 vektprosent * 
19.02.3049  --- andre Fri 
19.02.3050  -- ellers Fri 

  - couscous:  
19.02.4010  -- med fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann Fri 

  -- med pølse, kjøtt, slakteavfall eller blod eller blandinger derav:  
19.02.4021  --- inneholdende 3 til og med 20 vektprosent * 
19.02.4029  --- andre Fri 
19.02.4030  -- ellers Fri 

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

perler eller liknende. 
Fri 

   
ex 19.04  Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller 

kornprodukter (f.eks. "corn flakes"); korn (unntatt mais), i form av gryn eller 
flak eller annet bearbeidd korn (unntatt mel og gryn), forkokt eller tilberedt 
på annen måte, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 

 

  - næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter:   
19.04.1001  -- snacks, slik som flak, skruer, ringer, kremmerhus, stenger og liknende Fri 
19.04.1002  -- frokostblandinger Fri 
19.04.1009  -- ellers Fri 

  - næringsmidler fremstilt av ustekte flak av korn eller av blandinger av ustekte flak 
av korn og stekte flak av korn eller oppustet korn: 

 

19.04.2001  --- på basis av oppustet eller stekt korn eller kornprodukter  Fri 
  - bulgur-hvete  

19.04.3001  -- med innhold av 3 til og med 20 vektprosent kjøtt  * 
19.04.3009  -- andre Fri 

  - ellers:  
19.04.9001  -- med innhold av 3 til og med 20 vektprosent kjøtt * 
19.04.9009  -- andre Fri 

   
ex 19.05  Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao; alterbrød,  
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tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater, rispapir og liknende 
varer. 

19.05.1000  - knekkebrød Fri 
19.05.2000  - honningkake (”gingerbread”) og liknende * 

  - søte kjeks og småkaker; vafler og vaffelkjeks:   
  -- søte kjeks og småkaker   

19.05.3110  --- overtrukket eller belagt med sjokolade eller med sukkermasse inneholdende 
kakao 

* 

  --- andre  
19.05.3121  ---- ingefærkake * 
19.05.3122  ---- søte kjeks og småkaker, innholdende mindre enn 20 prosent sukker * 
19.05.3129  ---- andre søte kjeks og småkaker * 

  -- vafler og vaffelkjeks  
19.05.3201  --- overtrukket eller belagt med sjokolade eller med sukkermasse inneholdende 

kakao 
* 

19.05.3209  --- andre * 
19.05.4000  - kavringer, ristet brød og liknende ristede produkter * 

   
ex 20.01  Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller 

konserverte med eddik eller eddiksyre. 
 

  - andre:  
20.01. 9001  -- sukkermais (Zea mays var. saccharata) Fri 

   
ex 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. 
 

  - erter (Pisum sativum):  
ex 20.05.4000  -- næringsmidler utelukkende av erter Fri 

  - bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.):  
  -- andre:  

ex 20.05.5900  --- næringsmidler fremstilt utelukkende av mel av bønner Fri 
 20.05.6000  - asparges.    Fri 
 20.05.7000  - oliven.  Fri 
20.05.8000  - sukkermais (Zea mays var. saccharata) Fri 

  - andre grønnsaker samt grønnsaksblandinger:  
  -- med innhold av 3 til og med 20 vektprosent kjøtt:  

ex 20.05.9001  --- grønnsakblandinger på basis av potetchips * 
ex 20.05.9001  --- blandinger på basis av mel av grønnsaker   * 

  -- andre:  
ex 20.05.9009  --- grønnsakblandinger på basis av potetchips Fri 
ex 20.05.9009  --- blandinger på basis av mel av grønnsaker Fri 

   
20.06  Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, kandiserte, 

glasserte, eller på liknende måte tilberedte med sukker. 
Fri 

   
ex 20.08  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. 

 

  - ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under underposisjon 
2008.19: 

 

20.08.9100  -- palmehjerter Fri 
  -- annet:  
  --- ellers:  

ex 20.08.9909  ---- andre spiselige plantedeler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted Fri 
   

ex 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, 
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te eller maté; brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger 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: 

 

21.01.1100  -- ekstrakter, essenser og konsentrater. Fri 
  -- varer fremstilt på basis av ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av 

kaffe:  
 

  --- inneholdende 1,5 vektprosent eller mer melkefett, 2,5 vektprosent eller mer 
melkeprotein, 5 vektprosent eller mer sukker eller 5 vektprosent eller mer 
stivelse: 

 

ex 21.01.1201  ---- kaffepasta som består av en blanding av brent, malt kaffe og vegetabilsk fett, 
og undertiden tilsatt andre ingredienser 

Fri 

  --- andre:  
ex 21.01.1209  ---- kaffepasta som består av en blanding av brent, malt kaffe og vegetabilsk fett, 

og undertiden tilsatt andre ingredienser 
Fri 

  - 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: 

 

  -- inneholdende 1,5 vektprosent eller mer melkefett, 2,5 vektprosent melkeprotein, 
5 vektprosent eller mer sukker eller 5 vektprosent eller mer stivelse: 

 

ex 21.01.2001  --- produkter for fremstilling av te som består av en blanding av te, tørrmelk, og 
sukker 

Fri 

  -- andre:  
ex 21.01.2009  --- produkter for fremstilling av te som består av en blanding av te, tørrmelk, og 

sukker 
Fri 

  - brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og 
konsentrater derav: 

 

21.01.3001  -- andre brente kaffeerstatninger, med unntak av sikorirøtter, og ekstrakter, 
essenser og konsentrater av andre brente kaffeerstatninger, med unntak av 
sikorirøtter  

Fri 

21.01.3009  -- andre Fri 
   

ex 21.02  Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer (unntatt 
vaksiner som hører under posisjon 30.02); tilberedt bakepulver. 

 

  - aktiv gjær:  
21.02.1001  -- andre enn for baking av brød, med unntak for gjær til bruk som dyrefôr  Fri 
21.02.1009  -- andre Fri 

  - inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer:  
21.02.2001  -- inaktiv gjær Fri 

  - tilberedt bakepulver:  
21.02.3001  -- i pakninger for detaljsalg med innhold 5 kg eller mindre Fri 
21.02.3009  -- andre Fri 

   
ex 21.03  Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; 

sennepsmel og tilberedt sennep. 
 

21.03.2000  - tomatketchup og annen tomatsaus  Fri 
  - andre:  

21.03.9010  -- produkter til fremstilling av grønnsaksauser med basisingrediensene mel, 
stivelse eller maltekstrakt  

Fri 

   
ex 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:  
21.04.1001  -- produkter til fremstilling av grønnsakssuppe med basisingrediensene mel, 

stivelse eller maltekstrakt 
* 

  -- andre supper:  
21.04.1011  --- inneholdende mer enn 20 vektprosent kjøtt * 
21.04.1012  --- inneholdende fra 3 vektprosent til og med 20 vektprosent kjøtt * 
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21.04.1019  --- andre * 
  -- ellers:  

21.04.1021  --- inneholdende mer enn 20 vektprosent kjøtt * 
21.04.1022  --- inneholdende fra 3 vektprosent til og med 20 vektprosent kjøtt * 
21.04.1029  --- andre * 

   
ex 21.06  Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  

21.06.1000  - proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser Fri 
  - andre:  
  -- fruktsaft, tilberedt eller blandet mer enn spesifisert under posisjon 2009:  

21.06.9011  --- ugjæret og ikke inneholdende sukker, i emballasje med innhold 50 kg eller mer Fri 
21.06.9019  --- andre Fri 

  -- tilberedte produkter til fremstilling av drikkevarer:  
21.06.9021  --- alkoholfrie produkter (konsentrerte ekstrakter) Fri 
21.06.9022  --- sirup tilsatt smaks- eller fargestoffer Fri 
21.06.9023  --- blandinger av planter eller plantedeler, også blandet med ekstrakter fra planter, 

til fremstilling av plantesaft 
Fri 

21.06.9024  --- spesielt tilberedt som barnemat eller til dietetisk bruk  Fri 
21.06.9025  --- tilberedte produkter til fremstilling av drikkevarer, inneholdende proteiner 

og/eller andre stoffer med næringsverdi, også vitaminer, mineraler, 
plantefibrer,  flerumettede fettsyrer og smakstilsetninger  

Fri 

21.06.9026  --- tilberedte produkter til fremstilling av drikkevarer, av ginseng ekstrakt blandet 
med andre ingredienser, for eksempel glukose eller laktose 

Fri 

  --- sammensatte alkoholholdige produkter, med alkoholinnhold over 0,5 vol.%, av 
det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer:  

 

21.06.9031  ---- med alkoholinnhold over 0,5 vol.% til og med 2,25 vol.% Fri 
21.06.9032  ---- med alkoholinnhold til og med 15 vol.% Fri 
21.06.9033  ---- med alkoholinnhold over 15 vol.% til og med 22 vol.% Fri 
21.06.9034  ---- med alkoholinnhold over 22 vol.% til og med 32 vol.% Fri 
21.06.9035  ---- med alkoholinnhold over 32 vol.% til og med 40 vol.% Fri 
21.06.9036  ---- med alkoholinnhold over 40 vol.% til og med 50 vol.% Fri 
21.06.9037  ---- med alkoholinnhold over 50 vol.% til og med 60 vol.% Fri 
21.06.9038  ---- ellers Fri 
21.06.9039  --- andre Fri 

  -- pulver til fremstilling av desserter:  
21.06.9041  --- i pakninger for detaljsalg på 5 kg eller mindre, med innhold av tørrmelk, 

eggehvitte eller eggeplomme 
* 

21.06.9042  --- i pakninger for detaljsalg på 5 kg eller mindre, ikke inneholdende tørrmelk, 
eggehvitte eller eggeplomme 

Fri 

21.06.9048  --- andre, med innhold av tørrmelk, eggehvitte eller eggeplomme  * 
21.06.9049  --- andre, ikke inneholdende tørrmelk, eggehvitte eller eggeplomme Fri 
21.06.9061  -- drops, uten innhold av sukker eller kakao Fri 
21.06.9062  -- fruktsupper og grøt Fri 

   
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 2009. 

 

  - vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre 
søtningsstoffer eller smaksstoffer: 

 

  -- karbonisert vann :  
22.02.1011  --- i engangsemballasje av stål Fri 
22.02.1012  --- i engangsemballasje av aluminium Fri 
22.02.1013  --- i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri 
22.02.1014  --- i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri 
22.02.1015  --- i engangsemballasje av farget plast Fri 
22.02.1016  --- i engangsemballasje av ufarget plast Fri 
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22.02.1019  --- ellers Fri 
  -- spesielt tilberedt som barnemat eller til dietetisk bruk:  

22.02.1021  --- i pappemballasje Fri 
22.02.1022  --- i engangsemballasje av stål Fri 
22.02.1023  --- i engangsemballasje av aluminium Fri 
22.02.1024  --- i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri 
22.02.1025  --- i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri 
22.02.1026  --- i engangsemballasje av farget plast Fri 
22.02.1027  --- i engangsemballasje av ufarget plast Fri 
22.02.1029  --- ellers Fri 

  -- andre:  
22.02.1091  --- i pappemballasje Fri 
22.02.1092  --- i engangsemballasje av stål Fri 
22.02.1093  --- i engangsemballasje av aluminium Fri 
22.02.1094  --- i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri 
22.02.1095  --- i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri 
22.02.1096  --- i engangsemballasje av farget plast Fri 
22.02.1097  --- i engangsemballasje av ufarget plast Fri 
22.02.1099  --- ellers Fri 

  - ellers :  
  -- av meieriprodukter med annet innhold dersom meieriproduktene utgjør minst 75 

vektprosent av nettovekten : 
 

22.02.9011  --- i pappemballasje * 
22.02.9012  --- i engangsemballasje av stål * 
22.02.9013  --- i engangsemballasje av aluminium * 
22.02.9014  --- i engangsemballasje av glass over 500 ml * 
22.02.9015  --- i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml * 
22.02.9016  --- i engangsemballasje av farget plast * 
22.02.9017  --- i engangsemballasje av ufarget plast * 
22.02.9019  --- ellers * 

  -- spesielt tilberedt som barnemat eller til dietetisk bruk  
22.02.9021  --- i pappemballasje Fri 
22.02.9022  --- i engangsemballasje av stål Fri 
22.02.9023  --- i engangsemballasje av aluminium Fri 
22.02.9024  --- i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri 
22.02.9025  --- i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri 
22.02.9026  --- i engangsemballasje av farget plast Fri 
22.02.9027  --- i engangsemballasje av ufarget plast Fri 
22.02.9029  --- ellers Fri 

  -- andre  
22.02.9091  --- i pappemballasje Fri 
22.02.9092  --- i engangsemballasje av stål Fri 
22.02.9093  --- i engangsemballasje av aluminium Fri 
22.02.9094  --- i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri 
22.02.9095  --- i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri 
22.02.9096  --- i engangsemballasje av farget plast Fri 
22.02.9097  --- i engangsemballasje av ufarget plast Fri 
22.02.9099  --- ellers Fri 

   
22.03  Øl fremstilt av malt. Fri 

    
22.04  Vin av friske druer, herunder vin tilsatt alkohol; druemost, unntatt den under 

posisjon 20.09. 
Fri 

    
22.05  Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller Fri 
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smaksstoffer. 
    

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. 

Fri 

    
22.07  Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol.%; etylalkohol og 

brennevin, denaturert, uansett styrke. 
Fri 

    
22.08  Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og annet 

brennevin. 
Fri 

 
 

 
 

_____________________________ 


