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TABELL 1 TIL VEDLEGG III  

 

EFTA 

 

 

HS – nr. Vareslag Island Norge Sveits/ 

Liechtenstein 

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 

   

ex 0403.10 - yoghurt:    

 -- med innhold av frukt, nøtter eller bær * * * 

ex 0403.90 - annen:    

 -- med innhold av frukt, nøtter eller bær  * * * 

05.01 Menneskehår, ubearbeidd, også vasket 

eller avfettet; avfall av menneskehår 

FRI FRI FRI 

05.02 Bust av svin eller villsvin; grevlinghår og 

annet hår til børstebinderarbeider; avfall 

av slik bust eller hår. 

FRI FRI FRI 

05.05 Skinn og andre deler av fugler, med 

påsittende fjær eller dun, fjær og deler av 

fjær (også med klipte kanter) samt dun, 

ubearbeidd eller bare renset, desinfisert 

eller konservert: pulver og avfall av fjær 

eller deler av fjær. 

FRI FRI FRI
1)

 

05.07 Elfenbein, skilpaddeskall, hvalbarder og 

bardefrynser, horn, gevirer, hover, klover, 

negler, klør og nebb, ubearbeidd eller 

enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; 

pulver og avfall derav. 

FRI FRI FRI 

05.08 Koraller og liknende, ubearbeidd eller 

enkelt bearbeidd; skall av bløtdyr, 

krepsdyr eller pigghuder og ryggskall av 

blekksprut, ubearbeidd eller enkelt 

bearbeidd, men ikke tilskåret, pulver og 

avfall derav. 

FRI FRI FRI
1) 

05.10 Ambra, bevergjel, civet og moskus; 

spanske fluer; galle, også tørket; kjertler 

og andre animalske produkter som brukes 

til fremstilling av farmasøytiske 

preparater, ferske, kjølte, fryste eller 

midlertidig konserverte på annen måte. 

FRI FRI FRI 
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Liechtenstein 

07.10 Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i 

vann), fryste.  

   

0710.40 - sukkermais FRI FRI
1)

 FRI 

07.11 Grønnsaker, midlertidig konserverte 

(f.eks. med svoveldioksidgass, i saltlake, i 

svovelsyrlingvann eller i andre 

konserverende oppløsninger), men 

utjenlige til direkte forbruk i den 

foreliggende tilstand. 

   

ex 0711.90 -  andre grønnsaker; grønnsakblandinger:    

 --  sukkermais FRI FRI
1)

 FRI 

09.01 Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og 

hinner av kaffe; kaffeerstatninger med 

innhold av kaffe, uansett blandingsforhold 

FRI FRI FRI
1) 

09.02 Te, også tilsatt smaksstoffer. FRI FRI FRI 

13.02 Vegetabilske safter og ekstrakter; 

pektinstoffer, pektinater og pektater; 

agar-agar og annet planteslim samt andre 

fortykningsmidler, også modifiserte, 

utvunnet av vegetabilsk stoffer. 

   

 - vegetabilske safter og ekstrakter:    

1302.12 -- av lakrisrot FRI FRI FRI 

1302.13 -- av humle FRI FRI FRI 

 ex 1302.19 -- andre:    

 --- av pyrethrum eller planterøtter som 

inneholder rotenon 

FRI FRI FRI 

 --- innbyrdes blandinger av vegetabilske 

ekstrakter, av det slag som brukes til 

fremstilling av drikkevarer eller 

næringsmidler 

FRI FRI FRI 

 --- medisinske, andre enn innbyrdes 

blandinger av vegetabilske ekstrakter 

for fremstilling av drikkevarer eller 

næringsmidler eller vaniljepreparater 

FRI FRI FRI 

1302.20 - pektinstoffer, pektinater og pektater. FRI FRI FRI 
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Liechtenstein 

 - planteslim og fortykningsmidler, også 

modifiserte, utvunnet av vegetabilske 

stoffer: 

   

1302.31 -- agar-agar FRI FRI FRI 

1302.32 -- planteslim og fortykningsmidler, også 

modifiserte, utvunnet av johannesbrød, 

av frø av johannesbrød eller av guarfrø 

FRI FRI FRI 

1302.39 -- ellers FRI FRI FRI 

14.01 Vegetabilske materialer av det slag som 

hovedsakelig brukes til kurvmaker-

arbeider og andre flettearbeider (f.eks. 

bambus, spanskrør, siv, rør, vidjer, 

raffiafiber, renset, bleiket eller farget 

halm, samt lindebark). 

FRI FRI FRI 

14.04 Vegetabilske produkter ikke nevnt eller 

innbefattet annet sted. 

FRI FRI FRI
1)

 

15.16 Animalske eller vegetabilske fettstoffer og 

oljer, samt deres fraksjoner, helt eller 

delvis hydrogenerte, interforestrede, re-

forestrede eller elaidiniserte, også 

raffinerte, men ikke videre bearbeidde.  

   

ex 1516.20 - vegetabilske fettstoffer og oljer, samt 

deres fraksjoner 

   

 --- hydrogenert ricinusolje (kastorolje) FRI FRI FRI 

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.  

   

ex 1517.10 - margarin, unntatt flytende margarin:    

 --- som inneholder over 10 vektprosent, 

men ikke over 15 vektprosent melkefett 

* *
3) 

* 

ex 1517.90 - annen:    
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 ---- som inneholder over 10 vektprosent, 

men ikke over 15 vektprosent melkefett 

* (*)
3)

 * 

 ---- spiselige blandinger eller produkter av 

det slag som benyttes som formslipp- 

middel, ikke nevnt eller omfattet av 

andre varenummer i posisjonen 

FRI FRI FRI 

15.18 Animalske og vegetabilske fettstoffer og 

oljer, samt deres fraksjoner, kokte, 

oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, 

polymeriserte med varme i vakuum eller i 

inert gass eller på annen måte kjemisk 

omdannede, unntatt de som hører under 

posisjon 15.16; uspiselige blandinger eller 

produkter av animalske eller vegetabilske 

fettstoffer eller oljer, eller av fraksjoner 

av forskjellige fettstoffer eller oljer som 

hører under dette kapittel, ikke nevnt 

eller innbefattet annet sted. 

   

ex 1518.00 -- linoxyn FRI FRI FRI 

15.20 Glyserol, rå; glyserolvann og glyserollut. FRI FRI
1)

 FRI 

15.21 Vegetabilsk voks (unntatt triglyserider), 

bivoks, annen insektvoks og spermasett 

(hvalrav), også raffinert eller farget. 

FRI FRI FRI 

15.22 Degras; reststoffer etter behandling av 

fettstoffer eller animalsk og vegetabilsk 

voks. 

FRI FRI
1) 3)

 FRI 

17.02 Annet sukker, herunder kjemisk ren 

laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast 

form; sirup og andre sukkeroppløsninger 

uten tilsetning av smaks- eller farge-

stoffer; kunsthonning, også blandet med 

naturlig honning; karamell.  

   

1702.50 - kjemisk ren fruktose FRI FRI
1) 3)

 FRI 

ex 1702.90 - ellers, herunder invertsukker og andre 

sukker- og sukkersirupsblandinger som i 

tørr tilstand inneholder 50 vektprosent 

fruktose: 

   

 ---- kjemisk ren maltose  FRI FRI
1) 3)

 FRI
1)

 

17.04 Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), 

uten innhold av kakao. 

FRI * * 

18.03 Kakaomasse, også avfettet. FRI FRI FRI 



 

- 5 - 

 

 

HS – nr. Vareslag Island Norge Sveits/ 
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18.04 Kakaosmør, -fett og –olje. FRI FRI FRI 

18.05 Kakaopulver, uten tilsetning av sukker 

eller annet søtningsstoff. 

FRI FRI FRI 

18.06 Sjokolade og andre næringsmidler som 

inneholder kakao. 

   

1806.10 - kakaopulver tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff 

FRI FRI * 

1806.20 - andre varer i blokker, plater eller stenger 

av vekt over 2 kg, eller flytende, som 

pasta, pulver, granulat eller i liknende 

bulkformer, i beholdere eller pakninger 

med innhold over 2 kg: 

(*) * * 

 - andre, i blokker, plater eller stenger:     

1806.31 -- med fyll * * * 

1806.32 -- uten fyll (*) * * 

1806.90 - ellers (*) * * 

19.01 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, 

gryn, stivelse eller maltekstrakt, som ikke 

inneholder mindre enn 40 vektprosent 

kakao, beregnet av en helt fettfri basis, 

ikke nevnt eller innbefattet annet sted; 

næringsmidler av varer som hører under 

posisjonene 04.01 – 04.04, og som ikke 

inneholder kakao eller inneholder mindre 

enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en 

helt fettfri basis, ikke nevnt eller 

innbefattet annet sted. 

   

1901.10 - næringsmidler bestemt for barn, i pakninger 

for detaljsalg 

FRI * * 

1901.20 - blandinger og deiger til fremstilling av 

bakverk som hører under posisjon 19.05 

(*) * * 

1901.90 - ellers FRI (*) (*) 

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: 
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1902.11 -- med innhold av egg * * * 

1902.19 -- ellers FRI * * 

ex 1902.20  - fylt pasta, også kokt eller tilberedt på 

annen måte: 

   

 -- fylt med mer enn 20 vektprosent kjøtt, 

flesk eller slakteavfall  

(*) * * 

1902.30 - annen pasta (*) * * 

1902.40 - couscous (*) * * 

19.03 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt 

av stivelse, i form av flak, gryn, perler 

eller liknende . 

FRI * FRI 

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.  

   

1904.10 - næringsmidler tilberedt ved oppusting 

eller steking av korn eller kornprodukter 

FRI FRI * 

1904.20 - næringsmidler fremstilt av ustekte flak av 

korn eller av blandinger av ustekte flak av 

korn og stekte flak av korn eller oppustet 

korn 

FRI * * 

1904.30 - bulgur-hvete (*) FRI * 

1904.90 - ellers (*) (*) * 

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. 

   

1905.10 - knekkebrød FRI * * 

1905.20 - honningkake (“gingerbread”) og liknende * * * 

 - søte kjeks og småkaker; vafler og 
vaffelkjeks 

   

1905.31 -- søte kjeks og småkaker * * * 

1905.32 -- vafler og vaffelkjeks * * * 
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1905.40 - kavringer, ristet brød og liknende ristede 

produkter (herunder griljermel) 

* * * 

1905.90 - ellers (*) * (*)
1)

 

20.01 Grønnsaker, frukter, nøtter og andre 

spiselige plantedeler, tilberedte eller 

konserverte med eddik eller eddiksyre. 

   

ex 2001.90 - andre:    

 --- jamsrøtter, søtpoteter og liknende 

spiselige deler av planter, inneholdende 

minst 5 vektprosent stivelse 

FRI (*)
3)

 FRI 

20.02 Tomater, tilberedte eller konserverte på 

annen måte enn med eddik eller 

eddiksyre.  

   

2002.90 - annet FRI FRI FRI 

20.04 Andre grønnsaker, tilberedte eller 

konserverte på annen måte enn med eddik 

eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som 

hører under posisjon 20.06. 

 
  

ex 2004.10 - poteter:    

 -- næringsmidler i form av mel eller flak, 

på basis av poteter 

FRI * * 

ex 2004.90 - andre grønnsaker samt 

grønnsakblandinger: 

   

 -- sukkermais (Zea mays var. saccharata) FRI FRI
1) 3)

 FRI 

20.05 Andre grønnsaker, tilberedte eller 

konserverte på annen måte enn med eddik 

eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer 

som hører under posisjon 20.06. 

   

ex 2005.20 -  poteter:    

 -- næringsmidler i form av mel eller flak, 

på basis av poteter 

FRI * * 

2005.80 - sukkermais (Zea mays var. saccharata) FRI FRI
1) 3)

 FRI 

20.06 Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og 

andre plantedeler, kandiserte, glasserte 

eller på liknende måte tilberedte med 

sukker.  

   

ex 2006.00 --- sukkermais (Zea mays var. saccharata) FRI *
3) 

FRI 
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20.07 Syltetøy, fruktgele, marmelade samt purè 

og pasta av frukter eller nøtter, fremstilt 

ved koking eller annen varmebehandling, 

også tilsatt sukker eller annet søtnings-

stoff. 

   

2007.10 - homogeniserte næringsmidler FRI * * 

 - annet:     

2007.91 -- sitrusfrukter FRI FRI * 

2007.99 -- andre FRI (*) * 

20.08 Frukter, nøtter og andre spiselige plante-

deler, tilberedte eller konserverte på 

annen måte, også tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller 

innbefattet annet sted.  

   

 - nøtter, jordnøtter samt andre kjerner og 

frø, også innbyrdes blandede:   

   

ex 2008.11 -- jordnøtter:    

 --- peanøttsmør FRI FRI * 

 --- ristede  FRI *
3)  

FRI 

 - ellers, herunder blandinger, unntatt 

blandinger som hører under varenummer 

20.08.1900: 

   

2008.91 -- palmehjerter FRI FRI
1)

 FRI 

ex 2008.99 -- annet:     

 --- mais, unntatt sukkermais (Zea mays 

var. saccharata) 

FRI * FRI 

21.01 Ekstrakter, essenser og konsentrater av 

kaffe, te eller matè, og varer fremstilt på 

basis av disse ekstrakter, essenser eller 

konsentrater eller på basis av kaffe, te 

eller matè; 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:  

   

2101.11 --  ekstrakter, essenser og konsentrater FRI FRI FRI 
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2101.12 -- varer fremstilt på basis av ekstrakter, 

essenser eller konsentrater eller på basis 

av kaffe  

FRI FRI * 

2101.20 - ekstrakter, essenser og konsentrater av te 

eller mate, og varer fremstilt på basis av 

disse ekstrakter, essenser eller konsentrater 

eller på basis av te eller matè 

FRI FRI * 

2101.30 - brente sikorirøtter og andre brente kaffe-

erstatninger samt ekstrakter, essenser og 

konsentrater derav 

FRI FRI FRI 

21.02 Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, 

encellede mikroorganismer (unntatt 

vaksiner som hører under posisjon 30.02); 

tilberedt bakepulver.  

   

2102.10 -  aktiv gjær FRI FRI FRI
2)

  

2102.20 -  inaktiv gjær; andre døde, encellede 

mikroorganismer 

FRI FRI
1) 3)

 FRI
1)

 

2102.30 -  tilberedt bakepulver FRI FRI FRI 

21.03 Sauser og preparater for tillaging av 

sauser; tilberedte smaksstoffer, senneps-

mel og tilberedt sennep.  

   

2103.10 - soyasaus FRI FRI FRI 

2103.20 -  tomatketchup og annen tomatsaus FRI (*) FRI 

2103.30 -  sennepsmel og tilberedt sennep FRI FRI FRI
1)

 

2103.90 -  andre (*) (*) FRI 

21.04 Supper og buljonger samt preparater for 

tillaging av supper og buljonger; 

homogeniserte, sammensatte nærings- 

midler  

* (*) (*) 

21.05 Spise-is, også med innhold av kakao.  Excluded (*) * 

21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller 

innbefattet annet sted. 

   

2106.10 -  proteinkonsentrater og teksturerte 

proteinsubstanser 

FRI * (*) 

ex 2106.90 - andre:    

 -- andre tilberedte produkter til 

fremstilling av drikkevarer  

Excluded (*) (*) 
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22.01 Vann, herunder naturlig eller kunstig 

mineralvann og karbonisert vann, ikke 

tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller 

smaksstoffer; is og snø. 

FRI FRI FRI 

22.02 Vann, herunder mineralvann og 

karbonisert vann, tilsatt sukker, andre 

søtningsstoffer eller smaksstoffer, og 

andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt 

frukt- og grønnsakssafter som hører 

under posisjon 20.09. 

   

2202.10 - vann, herunder mineralvann og karbonisert 

vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer 

eller smaksstoffer 

FRI FRI FRI 

2202.90 - ellers (*) (*) * 

22.03 Øl fremstilt av malt. FRI FRI FRI 

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, 

tilsatt aromatiske planter eller 

smaksstoffer.   

FRI FRI FRI 

22.08 Udenatured etylalkohol med alkohol-

styrke under 80 vol. %; likør og annet 

brennevin. 

   

2208.20 - brennevin fremstilt ved destillasjon av 

druevin eller druemesk 

FRI FRI FRI 

2208.30 - whisky  FRI FRI FRI 

2208.40 - rom og annet brennevin fremstilt ved 

destillasjon av gjærede produkter fra 

sukkerrør  

FRI FRI FRI 

2208.50 - gin og genever  FRI FRI FRI 

2208.60 - vodka  FRI FRI FRI 

2208.70 - likør  FRI FRI FRI 

2208.90 - andre  FRI FRI * 

22.09 Eddik samt eddikerstatninger fremstilt av 

eddiksyre 

FRI FRI FRI 

 
* = Toll i henhold til artikkel 3.3 til denne avtalen. 

 FRI = Ingen tollsats i henhold til artikkel 2.6 til denne avtalen.  

(*)  = Inneholder også tollvarelinjer som er gitt tollfri behandling.  

1)  = Til dyrefôr: Norge: Delvise konsesjoner. Sveits: Ingen konsesjoner. 

2)  = Ingen konsesjoner gitt for gjær til baking eller til bruk til dyrefôr.  
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3) = For følgende varelinjer vil Colombia få norsk GSP- behandling slik den var 1. januar 2008, slik 

tollsatsen her er indikert for følgende varelinjer: 15.17.1021 = 10,6 %; 15.17.1031 = 10,6 %; 

15.17.9032 = 12.7 %; 15.17.9041 = 6,3 %; 15.22.0011 = 3,52NOK/kg; 17.02.5010 = 

1,26NOK/kg; 17.02.9022 = 1,26NOK/kg; 20.01.9031 = 1,60NOK/kg; 20.04.9011 = 

1,60NOK/kg; 20.05.8010 = 1,60NOK/kg; 20.06.0031 = tollfri, 20.06.0091 = tollfri; 20.08.1180 

= 1,56NOK/kg; 20.08.1191 = tollfri, 21.02.2010 = 2,39NOK/kg; og 21.02.2031 = 2,39NOK/kg 

 
 

_______________ 



 

TABELL 2 TIL VEDLEGG III 

 

COLOMBIA 

 

 
Colombias tollnedtrappingskategorier  

 

 

1. Opprinnelsesvarer med i kategori A i Colombias konsesjonsliste skal være 

tollfrie fra tidspunktet for implementering av avtalen.   

 

2. Opprinnelsesvarer med i kategori B i Colombias konsesjonsliste, skal fra 

tidspunktet for for implementering av avtalen, ha tollnedtrapping i fem like store deler 

for til slutt å være tollfrie 1. januar det femte året. 

 

3. Opprinnelsesvarer med i kategori C i Colombias konsesjonsliste, skal fra 

tidspunktet for for implementering av avtalen, ha tollnedtrapping i syv like store deler 

for til slutt å være tollfrie 1. januar det syvende året. 

 

4. Opprinnelsesvarer med i kategori D i Colombias konsesjonsliste, skal fra 

tidspunktet for for implementering av avtalen, ha tollnedtrapping i ti like store deler for 

til slutt å være tollfrie 1. januar det tiende året. 

 

5. Opprinnelsesvarer med i kategori F i Colombias konsesjonsliste skal ha 5 

prosent preferanse i forhold til grunnlagstollsatsen fra tidspunktet for implementering av 

avtalen.  

 

6. Opprinnelsesvarer med i kategori G i Colombias konsesjonsliste skal ha 5 

prosentpoeng preferanse i forhold til grunnlagstollsatsen og vil beholde en resttollsats 

på 15 prosent fra tidspunktet for implementering av avtalen. 

 

7. Opprinnelsesvarer med i kategori H i Colombias konsesjonsliste skal ha 5 

prosentpoeng preferanse i forhold til grunnlagstollsatsen fra 1. januar år 3 og skal 

beholde en resttollsats på 15 prosent etter denne dato.  
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Posisjon 

2007                      

8-sifret 

Varebeskrivelse 
Basis 

tollsats 
Kategori 

04031000 Yoghurt, ikke i tørr form, 

med eller uten smaksstoff 

eller med innhold av frukt 

eller kakao (flytende) 

20% F  

05010000 Menneskehår, ubearbeidd, 

også vasket eller avfettet; 

avfall av menneskehår. 

10% A 

05021000 Bust av svin eller villsvin og 

avfall av slik bust. 

10% A 

05029000 Grevlinghår og annet hår til 

børstebinderarbeider, og 

avfall av slik bust eller hår. 

10% A 

05051000 Fjær til stopning; dun. 10% A 

05059000 Skinn og andre deler av 

fugler, med påsittende fjær 

eller dun, ubearbeidd eller 

bare renset, desinfisert eller 

konservert; pulver og avfall 

av fjær eller av deler av 

fjær. 

10% A 

05061000 Beinbrusk og bein behandlet 

med syre. 

10% A 

05069000 Andre bein og hornkjegler, 

avfettet, syrebehandlet eller 

befridd for gelatin; 

ubearbeidd eller enkelt 

bearbeidd, men ikke 

tilskåret; pulver og avfall av 

bein og hornkjegler. 

10% A 

05071000 Elfenbein; avfall og pulver 

av elfenbein. 

10% A 

05079000 Skilpaddeskall, hvalbarder 

og bardefrynser, horn, 

gevirer, hover, klover, 

negler, klør og nebb, 

ubearbeidd eller enkelt 

bearbeidd, men ikke 

tilskåret; pulver og avfall 

derav.  

10% A 
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8-sifret 

Varebeskrivelse 
Basis 

tollsats 
Kategori 

05080000 Koraller og liknende, 

ubearbeidd eller enkelt 

bearbeidd; skall av bløtdyr, 

krepsdyr eller pigghuder og 

ryggskall av blekksprut, 

ubearbeidd eller enkelt 

bearbeidd, men ikke 

tilskåret, pulver og avfall 

derav 

10% A 

05100010 Galle, også tørket; kjertler 

og andre animalske 

produkter som brukes til 

fremstilling av 

farmasøytiske preparater 

10% A 

05100090 Ambra, bevergjel, civet og 

moskus; spanske fluer; 

ferske, kjølte, fryste eller 

midlertidig konservert på 

annen måte  

10% A 

07104000 Sukkermais, fryst, også 

dampkokt eller kokt i vann  

15% A 

09011110 Ubrent kaffe, koffeinholdig, 

til såing 

10% C  

09011190 Andre 10% C  

09011200 Ubrent kaffe, koffeinfri 15% C  

09012110 Brent kaffe, koffeinholdig, i 

bønner. 

15% C  

09012120 Brent kaffe, koffeinholdig, 

malt. 

20% C  

09012200 Brent kaffe, koffeinfri 20% C  

09021000 Grønn te (ugjæret) i 

pakninger med nettovekt 

høyst 3 kg, også tilsatt 

smaksstoffer 

15% A 

09022000 Annen grønn te (ugjæret), 

også tilsatt smaksstoffer 

15% A 

09023000 Sort te (gjæret) og delvis 

gjæret te, i pakninger med 

nettovekt høyst 3 kg, også 

tilsatt smaksstoffer 

20% A 

09024000 Annen sort te (gjæret) og 

delvis gjæret te, også tilsatt 

smaksstoffer 

20% A 

09030000 Maté 20% A 
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Varebeskrivelse 
Basis 

tollsats 
Kategori 

13021110 Konsentrat av valmuehalm. 15% A 

13021190 Andre opiater. 15% A 

13021200 Vegetabilske safter og 

ekstrakter av lakrisrot 

15% A 

13021300 Vegetabilske safter og 

ekstrakter av humle 

5% A 

13021911 Ekstrakt av katteklo 

(Uncaria tomentosa) i 

pakninger eller forberedt for 

detaljsalg 

15% A 

13021919 Andre ekstrakter av katteklo 15% A 

13021920 Ekstrakt av bønner og soya-

bønner, også som pulver  

15% A 

13021991 I pakninger eller forberedt 

for detaljsalg  

15% A 

13021999 Andre naturlige safter og 

ekstrakter  

15% A 

13022000 Pektinstoffer, pektinater og 

pektater  

5% A 

13023100 Agar-agar 15% A 

13023200 Planteslim og 

fotykningsmidler, også 

modifiserte, utvunnet av 

johannesbrød, av frø av 

johannesbrød eller av 

guarfrø  

15% A 

13023910 Planteslim utvunnet av frø 

av tara (Caesalpinia 

spinosa), også modifiserte  

15% A 

13023990 Annet planteslim og andre 

fortykningsmidler, også 

modifiserte, utvunnet av 

vegetabilske stoffer  

15% A 

14011000 Bambus 10% A 

14012000 Spanskrør  10% A 

14019000 Andre vegetabilske 

materialer av det slag som 

hovedsakelig brukes til 

kurvmakerarbeid og andre 

flettearbeider  

10% A 

14042000 Bomull-linters  10% A 

15200000 Glysrol, rå; glyserolvann og 

glyserollut. 

15% A 
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Kategori 

15211010 Voks av karnaubapalme, 

også raffinert eller farget. 

5% A 

15211020 Voks av sankthansorm, også 

raffinert eller farget. 

5% A 

15211090 Annen vegetabilsk voks 

(unntatt triglyserider), også 

raffinert eller farget  

15% A 

15219010 Bivoks eller annen 

insektvoks, også raffinert 

eller farget  

15% A 

15219020 Spermasett (hvalrav), også 

raffinert eller farget. 

5% A 

15220000 Degras; reststoffer etter 

behandling av fettstoffer 

eller animalsk eller 

vegetabilsk voks. 

10% C  

17025000 Kjemisk ren fruktose 5% D  

17041010 Tyggegummi, overtrukket 

med sukker. 

20% F  

17041090 Annen tyggegummi. 20% F  

17049010 Konfekt, karameller, 

sukkertøy og pastiller. 

20% G  

17049090 Andre sukkervarer 

(herunder hvit sjokolade), 

uten innhold av kakao  

20% G  

18031000 Kakaomasse, ikke avfettet  15% D  

18032000 Kakaomasse, helt eller 

delvis avfettet  

15% D  

18040011 Med en surhetsgrad (uttrykt 

i % oleinsyre) på høyst 1 % 

15% D  

18040012 Med en surhetsgrad (uttrykt 

i % oleinsyre) på over 1 % 

men høyst 1,65% 

15% D  

18040013 Med en surhetsgrad (uttrykt 

i % oleinsyre) som er større 

enn 1,65% 

15% D  

18040020 Kakaofett og kakaoolje  15% D  

18050000 Kakaopulver, uten tilsetning 

av sukker eller annet 

søtningsstoff. 

20% D  

18061000 Kakaopulver tilsatt sukker 

eller annet søtningsstoff. 

20% F  
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18062010 Andre varer i blokker, plater 

eller stenger av vekt over 2 

kg, eller flytende, som 

pasta, pulver, granulat eller i 

liknende bulkformer, i 

beholdere eller pakninger 

med innhold over 2 kg, uten 

tilsetning av sukker eller 

annet søtningsstoff  

20% F  

18062090 Ellers  20% F  

18063110 Annen sjokolade og andre 

varer i blokker, plater eller 

stenger, med fyll, uten 

tilsetning av sukker eller 

annet søtningsstoff. 

20% G  

18063190 Annen sjokolade og andre 

varer i blokker, plater eller 

stenger, med fyll. 

20% G  

18063200 Annen sjokolade og andre 

næringsmidler som 

inneholder kakao, i blokker, 

plater eller stenger, uten 

fyll. 

20% H  

18069000 Annen sjokolade og andre 

næringsmidler som 

inneholder kakao. 

20% G  

19011010 Morsmelktillegg 20% F  

19011091 Av mel, gryn, stivelse eller 

maltekstrakt  

20% F  

19011099 Ellers  20% F  

19012000 Blandinger og deiger til 

fremstilling av bakverk som 

hører under posisjon 19.05 

20% F  

19019010 Maltekstrakt 15% F  

19019090 Andre næringsmidler av 

mel, gryn, stivelse eller 

maltekstrakt, som ikke 

inneholder kakao eller som 

inneholder mindre enn 40 

vektprosent kakao, beregnet 

av en helt fettfri basis, ikke 

nevnt eller innbefattet annet 

sted 

20% F  
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19021100 Ukokt pasta, ikke fylt eller 

tilberedt på annen måte, 

med innhold av egg. 

20% F  

19022000 Fylt pasta, også kokt eller 

tilberedt på annen måte 

20% F  

19023000 Annen pasta 20% F  

19024000 Couscous, også tilberedt  20% F  

19030000 Tapioka og 

tapiokaerstatninger fremstilt 

av stivelse, i form av flak, 

gryn, perler eller liknende 

20% D  

19041000 Næringsmidler tilberedt ved 

oppusting eller steking av 

korn eller kornprodukter 

20% F  

19042000 Næringsmidler fremstilt av 

ustekte flak av korn eller av 

blandinger av ustekte flak 

av korn og stekte flak av 

korn eller oppustet korn 

20% F  

19043000 Bulgur-hvete 20% F  

19049000 Annet 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.   

20% F  

19051000 Knekkebrød  20% F  

19052000 Honningkake 

("gingerbread") og liknende 

20% F  

19053100 Søte kjeks og småkaker 

(tilsatt søtningsstoff) 

20% F  

19053200 Vafler og vaffelkjeks, også 

fylte  

20% F  

19054000 Kavringer, ristet brød og 

liknende ristede produkter  

20% F  

19059010 Andre saltede eller 

aromatiserte kjeks  

20% F  

19059090 Ellers  20% F  
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20041000 Poteter, tilberedte eller 

konserverte på annen måte 

enn med eddik eller 

eddiksyre, fryste  

20% F  

20058000 Sukkermais, tilberedt eller 

konservert på annen måte 

enn med eddik eller 

eddiksyre, ikke fryst  

20% A 

20071000 Homogeniserte 

næringsmidler av frukter 

eller nøtter, også tilsatt 

sukker eller annet 

søtningsstoff  

20% A 

20079110 Syltetøy, fruktgelé og 

marmelade av sitrusfrukter, 

fremstilt ved koking, også 

tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff  

20% A 

20079120 Puré og pasta av 

sitrusfrukter, fremstilt ved 

koking, også tilsatt sukker 

eller annet søtningsstoff  

20% A 

20079911 Syltetøy, fruktgelé og 

marmelade av ananas, 

fremstilt ved koking, også 

tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff 

20% A 

20079912 Puré og pasta av ananas, 

fremstilt ved koking, også 

tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff 

20% A 

20079991 Annet syltetøy, fruktgelé og 

marmelade av frukter eller 

nøtter, fremstilt ved koking, 

også tilsatt sukker eller 

annet søtningsstoff. 

20% A 

20079992 Annen puré og pasta av 

frukter eller nøtter, fremstilt 

ved koking, også tilsatt 

sukker eller annet 

søtningsstoff. 

20% A 

20081110 Peanøttsmør. 20% D  
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20081190 Andre peanøtter, tilberedte 

eller konserverte på annen 

måte, også tilsatt sukker 

eller eller annet 

søtningsstoff eller alkohol 

20% A 

20089100 Palmehjerter, tilberedte eller 

konserverte på annen måte, 

også tilsatt sukker eller 

annet søtningsstoff eller 

alkohol 

20% A 

21011100 Ekstrakter, essenser og 

konsentrater av kaffe. 

20% C  

21011200 Varer fremstilt på basis av 

ekstrakter, essenser eller 

konsentrater av kaffe eller 

på basis av kaffe. 

20% C  

21013000 Brente sikorirøtter og andre 

brente kaffeerstatninger 

samt ekstrakter, essenser og 

konsentrater derav. 

20% A 

21021010 Vingjær. 15% F  

21021090 Annen aktiv gjær. 15% F  

21022000 Inaktiv gjær; andre døde, 

encellede mikroorganismer. 

15% F  

21023000 Tilberedt bakepulver. 15% F  

21031000 Soyasaus. 20% A 

21032000 Tomatketchup og annen 

tomatsaus. 

20% F  

21033010 Sennepsmel. 20% B  

21033020 Tilberedt sennep. 20% B  

21039010 Majones. 20% D  

21039020 Sammensatte kryddere og 

smaksstoffer. 

20% B  

21039090 Andre preparater for 

tillaging av sauser og 

tilberedte sauser  

20% B  

21041010 Preparater for tillaging av 

supper og buljonger. 

20% F  

21041020 Supper og buljonger, 

tilberedte. 

20% F  

21042000 Homogeniserte, 

sammensatte næringsmidler. 

20% F  
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21061011 Konsentrater av 

soyaproteiner  

20% F  

21061019 Andre.  20% F  

21061020 Teksturerte 

proteinsubstanser  

20% F  

21069060 Søtstoffer med 

næringsstoffer  

20% H  

21069090 Andre  20% G  

22011000 Naturlig eller kunstig 

mineralvann og karbonisert 

vann, ikke tilsatt sukker, 

andre søtningsstoffer eller 

smaksstoffer 

20% A 

22019000 Is og snø. 20% A 

22021000 Vann, herunder mineralvann 

og karbonisert vann, tilsatt 

sukker, andre 

søtningsstoffer eller 

smaksstoffer. 

20% A 

22029000 Andre alkoholfrie 

drikkevarer, unntatt frukt- 

og grønnsakssafter som 

hører under posisjon 20.09. 

20% F  

22030000 Øl fremstilt av malt. 20% B  

22051000 Vermut og annen vin av 

friske druer, tilsatt 

aromatiske planter eller 

smaksstoffer, på emballasje 

med innhold høyst 2 liter 

15% A 

22059000 Annen vermut og annen vin 

av friske druer tilsatt 

aromatiske planter eller 

smaksstoffer 

20% A 

22082021 Brennevin fremstilt ved 

destillasjon av druevin: 

pisco 

20% A 

22082022 Brennevin fremstilt ved 

destillasjon av druevin: 

singani 

20% A 

22082029 Annet brennevin fremstilt 

ved destillasjon av druevin: 

"konjakk", "brandy".  

20% A 
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22082030 Brennevin fremstilt ved 

destillasjon av druemesk 

(grappa og liknende). 

20% A 

22087010 Anislikør  20% A 

22087020 Likør benevnt "créme"  20% A 

22087090 Annen likør  20% A 

22089020 Brennevin fremstilt av 

agave-arter (tequila og 

liknende) 

5% F 

22089090A Akevitt 20% B  

22090000 Edikk og eddikerstatninger 

fremstilt av eddiksyre. 

20% A 

 

 

________________



 

TABELL 3 TIL VEDLEGG III 

 

PRISSTABILISERINGSMEKANISME 

 
 

Prisstabiliseringsmekanismen (PSM) er et instrument for Andean-landene som 

er opprettet med sikte på å kompensere for ustabile priser i de internasjonale 

landbrukmarkedene, og dermed tilrettelegge for mulighetene for at landbruket (privat 

sektor) kan planlegge sine investeringer i forhold til globale markeder.  

 

PSM inkluderer et fast element og en variabel komponent som fluktuerer 

omvendt av internasjonale priser. Det faste elementet er den felles ytre tolltariffen for 

Det andeanske felleskap, som er satt sammen av fire nivåer: 5 prosent, 10 prosent, 15 

prosent og 20 prosent. 

 

 

 

Posisjon 

2007 
Varebeskrivelse Merknader 

02031100 Kjøtt av svin, ferskt eller kjølt, hele eller halve skrotter   

02031200 
Skinker, boger og stykker derav av svin, ferskt eller 

kjølt, ikke utbeinet   

02031900 Annet kjøtt av svin, ferskt eller kjølt    

02032100 Kjøtt av svin, fryst, hele eller halve skrotter    

02032200 
Skinker, boger og stykker derav av svin, fryst, ikke 

utbeinet   

02032900 Annet kjøtt av svin, fryst   

02071100 Av høns, ikke oppdelt, ferskt eller kjølt   

02071200 Av høns, ikke oppdelt, fryst    

02071300 Kjøttstykker og slakteavfall, ferskt eller kjølt    

02071400 Kjøttstykker og slakteavfall, fryst    

02072400 Av kalkuner, ikke oppdelt, ferskt eller kjølt    

02072500 Av kalkuner, ikke oppdelt, fryst    

02072600 Kjøttstykker og slakteavfall av kalkun, ferskt eller kjølt    

02072700 Kjøttstykker og slakteavfall av kalkun, fryst    

02073200 
Av ender, gjess eller perlehøns, ikke oppdelt, ferskt eller 

kjølt    

02073300 Av ender, gjess eller perlehøns, ikke oppdelt, fryst    

02073400 Fettlever av ender, gjess eller perlehøns, fersk eller kjølt 
  

02073500 
Annet kjøtt og slakteavfall av ender, gjess eller 

perlehøns, ferskt eller kjølt    

02073600 
Annet kjøtt og spiselig slakteavfall av ender, gjess eller 

perlehøns, fryst    

02101200 Sideflesk av svin, spiselig, speket, og stykker derav   

02101900 Annet kjøtt av svin    

04011000 
Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker, 

som inneholder høyst 1 vektprosent fett    
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04012000 

Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker, 

som inneholder over 1 vektprosent, men ikke over 6 

vektprosent fett   

04013000 
Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker, 

som inneholder over 6 vektprosent fett   

04021010 
Melk og fløte som pulver eller i annen fast form, i 

pakninger med nettovekt på høyst 2,5 kg. 
(1) 

04021090 
Annen melk og fløte som pulver, granulat eller i annen 

fast form  
(1) 

04022111 

Melk og fløte, ikke tilsatt sukker eller annet søtnings-

stoff, som inneholder høyst 26 vektprosent fett, i 

pakninger med nettovekt på høyst 2,5 kg. 

(1) 

04022119 
Annen melk og fløte, konsentrert eller tilsatt sukker eller 

annet søtningsstoff  
(1) 

04022191 

Annen melk og fløte, ikke tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff, som inneholder høyst 26 vektprosent fett, i 

pakninger med nettovekt på høyst 2,5 kg. 

(1) 

04022199 
Annen melk og fløte, ikke tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff, som inneholder høyst 26 vektprosent fett. 
(1) 

04022911 

Melk og fløte, konsentrert, som pulver, granulat eller i 

annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, 

som inneholder høyst 26 vektprosent fett av tørrstoffet, i 

pakninger med nettovekt på høyst 2,5 kg 

(1) 

04022919 

Annen melk og fløte, konsentrert, som pulver, granulat 

eller i annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtnings-

stoff, som inneholder høyst 26 vektprosent fett av tørr-

stoffet, i pakninger med nettovekt på høyst 2,5 kg 

(1) 

04022991 

Melk og fløte, konsentrert, som pulver, granulat eller i 

annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, 

som inneholder over 1,5 men mindre enn 26 vektprosent 

fett av tørrstoffet, i pakninger med nettovekt på høyst 2,5 

kg 

(1) 

04022999 

Annen melk og fløte, konsentrert, som pulver, granulat 

eller i annen fast form, tilsatt sukker eller annet søtnings-

stoff, som inneholder over 1,5 med mindre enn 26 vekt-

prosent fett av tørrstoffet, i pakninger med nettovekt på 

over 2,5 kg 

(1) 

04029110 
Evaporert melk, ikke tilsatt sukker eller annet søtnings-

stoff  
(1) 

04029190 
Annen melk og fløte, ikke tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff 
(1) 

04029990 
Annen melk og fløte, konsentrert, tilsatt sukker eller 

annet søtningsstoff  
(1) 

04041090 Annen myse og modifisert myse, også konsentrert eller   
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Varebeskrivelse Merknader 

tilsatt sukker eller annet søtningsstoff  

04049000 
Annen myse og modifisert myse, også konsentrert eller 

tilsatt sukker eller annet søtningsstoff   

04051000 Smør    

04052000 Meierismøreprodukter   

04059020 Dehydrert smør ("butteroil")   

04059090 Annet smør    

04063000 Smelteost, ikke revet eller som ostepulver   

04069040 Annen ost med mindre enn 50 vektprosent vanninnhold   

04069050 
Annen ost med over 50 vektprosent men mindre enn 56 

vektprosent vanninnhold   

04069060 
Annen ost med over 56 vektprosent men mindre enn 69 

vektprosent vanninnhold   

04069090 Annen ost    

10011090 Annen durumhvete    

10019020 Annen hvete   

10019030 Blanding av hvete og rug ("morcajo"; "tranquillón")   

10030090 Annet bygg   

10059011 Gul hard mais    

10059012 Hvit hard mais  (1) 

10059030 Hvit kjempemais (zea mays amylacea variant "gigante")   

10059040 Mørk mais (zea mays amylacea variant "morado")   

10059090 Annen mais   

10061090 Uavskallet ris ("paddy")  (1) 

10062000 Avskallet (”brown”) ris  (1) 

10063000 Annen halv- eller helslipt ris, også polert eller glasert  (1) 

10064000 Bruddris  (1) 

10070090 Annet korn av sorghum    

11010000 
Finmalt hvetemel og finmalt blandingsmel av hvete og 

rug   

11022000 Maismel   

11031100 Gryn og grovt mel av hvete    

11071000 Malt, ikke røstet, av bygg eller andre kornslag   

11072000 Røstet malt av bygg eller andre kornslag    

11081100 Hvetestivelse    

11081200 Maisstivelse    

11081900 Annen stivelse    

12010090 Andre soyabønner (til annet bruk), også knuste    

12021090 
Andre jordnøtter, ikke ristede eller tilberedte på annen 

måte, med skall   

12022000 
Andre jordnøtter, ikke ristede eller tilberedte på annen 

måte, avskallede, også knuste   

12051090 Andre raps- og rybsfrø med lavt innhold av erukasyre 
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12059090 Andre raps- og rybsfrø   

12060090 Andre solsikkefrø, også knuste    

12074090 Andre sesamfrø, også knuste    

12079991 Frø fra smørtre    

12079999 Andre oljeholdige frø og oljeholdige frukter    

12081000 Mel av soyabønner  
  

12089000 
Annet mel av oljeholdige frø eller oljeholdige frukter, 

unntatt sennepsmel.   

15010010 Svinefett (herunder smult)    

15010030 Fjærfefett   

15020011 Talg, ikke emulgert, og annet denaturert, rått fett    

15020019 Annet rått talg og fett    

15020090 
Annet animalsk fett av storfe eller geiter, rått eller 

[utsmeltet]   

15030000 
Solstearin, isterolje, oleostearin (presstalg), oleo-

margarin, ikke oppblandet   

15060010 
Klovolje fra storfe, også raffinert, men ikke kjemisk 

omdannet    

15060090 
Andre animalske fettstoffer og oljer samt deres 

fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede    

15071000 Rå soyaolje, også avslimet    

15079010 
Raffinert soyaolje, med tilsetning av denatureringsstoff 

mindre enn eller lik 1 %   

15079090 Andre raffinerte soyaoljer    

15081000 Rå jordnøttolje og dens fraksjoner, også raffinert  
  

15089000 Annen jordnøttolje og dens fraksjoner, også raffinert  
  

15111000 Rå palmeolje og dens fraksjoner    

15119000 
Annen raffinert palmeolje og dens fraksjoner, ikke 

kjemisk omdannet   

15121110 Rå solsikkeolje    

15121120 Rå saflorolje    

15121910 Annen raffinert solsikkeolje    

15121920 Raffinert saflorolje    

15122100 
Rå bomullsolje og dens fraksjoner, også befridd for 

gossypol    

15122900 
Annen bomullsolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk 

omdannet    

15131100 Rå kokosolje (kopraolje)og dens fraksjoner    

15131900 
Annen kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner, ikke 

kjemisk omdannet    

15132110 Rå palmekjerneolje    

15132910 Annen palmekjerneolje    
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2007 
Varebeskrivelse Merknader 

15141100 
Rå raps- og rybsolje med lavt innhold av erukasyre, og 

dens fraksjoner    

15141900 
Annen raps- og rybsolje med lavt innhold av erukasyre, 

og dens fraksjoner    

15149100 Annen rå raps- og rybsolje    

15149900 Annen rapsolje    

15152100 Rå maisolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannede    

15152900 Raffinert maisolje    

15153000 
Ricinusolje (kastorolje) og dens fraksjoner, også 

raffinerte, men ikke kjemisk omdannede    

15155000 Sesamolje og dens fraksjoner    

15159000 
Andre faste vegetabilske fettstoffer og oljer og deres 

fraksjoner    

15162000 
Vegetabilske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, helt 

eller delvis hydrogenerte   

15171000 Margarin, unntatt flytende margarin    

15179000 
Andre spiselige blandinger og produkter av animalske 

eller vegetabilske fettstoffer og oljer    

15180010 Linoxyn    

15180090 
Andre animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer 

samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte, dehydrerte    

16010000 
Pølser og liknende produkter av kjøtt, flesk, slakteavfall 

eller blod   

16023110 Stykker av kalkun, fryste og tilberedte   

16023210 I stykker, tilberedte og fryste, av høns    

16023910 Andre stykker av kylling, fryste og tilberedte    

16024100 Skinke og stykker derav    

16024200 Bog og stykker derav     

17011190 
Annet rått rørsukker uten tilsetning av smaks- eller 

fargestoffer    

17011200 Rått betesukker    

17019100 
Annet kjemisk rent rørsukker med tilsetning av smaks- 

eller fargestoffer    

17019910 Kjemisk ren sakkarose    

17019990 Annet rør- eller betesukker i fast form    

17023020 
Glukosesirup uten innhold av fruktose eller som 

inneholder mindre enn 20 vektprosent fruktose    

17023090 
Annen glukose og glukosesirup uten innhold av fruktose, 

eller som inneholder mindre enn 20 vektprosent fruktose    

17024010 
Glukose som inneholder minst 20 vektprosent, men 

mindre enn 50 vektprosent fruktose   

17024020 
Glukosesirup som inneholder minst 20 vektprosent, men 

mindre enn 50 vektprosent fruktose.   

17026000 
Annen fruktose og fruktosesirup, som i tørr tilstand 

inneholder fruktose    
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2007 
Varebeskrivelse Merknader 

17029020 Karamellisert sukker og melasse    

17029030 Sukker med smaks- eller fargetilsetninger    

17029040 
Annen sukkersirup som i tørr tilstand inneholder 50 

vektprosent fruktose   

17029090 
Annet, herunder invertsukker og annet sukker og annen 

sukkersirup    

17031000 Melasse av rørsukker   

17039000 
Annen melasse fremstilt ved utvinning eller raffinering 

av sukker   

19021900 
Annen ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen 

måte    

23012011 Fiskemel med et innhold på over 2 vektprosent fett 
  

23012019 Fiskemel med et innhold på høyst 2 vektprosent fett 
  

23021000 Kli, spissmel og andre reststoffer fra sikting av mais    

23023000 Kli, spissmel og andre reststoffer fra sikting av hvete   

23024000 
Kli, spissmel og andre reststoffer fra sikting av annet 

korn    

23040000 
Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 

form av pelleter, etter utvinning av soyaolje    

23061000 
Oljekaker og andre faste reststoffer fra utvinning av 

bomullsfrø   

23063000 
Oljekaker og andre faste reststoffer fra utvinning av 

solsikkefrø    

23069000 
Andre oljekaker og andre faste reststoffer fra utvinning 

av vegetabilske fettstoffer eller oljer.   

23080090 
Annet vegetabilsk avfall, vegetabilske reststoffer og 

biprodukter, av det slag som brukes til dyrefor    

23091090 Annen hunde- eller kattemat, i pakninger for detaljsalg  
  

23099010 Fôrblandinger med tilsetning av melasse eller sukker    

23099090 
Andre fôrblandinger med tilsetning av melasse eller 

sukker    

35051000 Dekstrin og annen modifisert stivelse    

35052000 Lim på basis av stivelse    

38231100 Stearinsyre    

38231200 Oleinsyre    

38231900 Andre industrielle monokarboksylfettsyrer    

 

(1) For disse produktene er PSM suspendert.  

   

 

_______________ 

 


