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VEDLEGG 4 

Vedlegg C 
 

Liste over landbruksvarer og varer bearbeidet med utgangspunkt i landbruksråvarer 
referert til i artikkel 8 nr. 1* Note: Posisjonene 07.11, 20.01, 20.04: Sukkermais henvist til 
under disse posisjonene i del I av vedlegg C omfatter ikke blandinger av sukkermais og 
andre varer under disse posisjonene. Slike blandinger er omfattet av del III av vedlegg C. 

Posisjon i 
tolltariffen 
(HS) 

Varebeskrivelse 

DEL I 
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. 

.10 - yoghurt: 
ex 10 - - med innhold av kakao 

.90 - annen: 
ex .90 - - med innhold av smaksstoff, frukt eller kakao 

07.10 Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste. 
.40 - Sukkermais (Zea mays var. saccharata) 

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. 

.90 - Andre grønnsaker; grønnsakblandinger: 
ex .90 - - Sukkermais (Zea mays var. saccharata) 

13.02 Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; 
agar-agar og annet planteslim samt andre fortykningsmidler, også 
modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer. 

 - planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av 
vegetabilske stoffer: 

.31 - - agar-agar: 



ex .31 - - - modifisert 
.32 - - planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av 

johannesbrød, av frø av johannesbrød eller av guarfrø: 
ex .32 - - - modifisert 

.39 - - ellers 
ex .39 - - - modifisert 

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. 

.50 - kjemisk ren fruktose 
17.04 Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av kakao. 
18.06 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao. 
19.01 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, stivelse eller maltekstrakt, som 

ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 50 vektprosent 
kakao, 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 10 vektprosent kakao, ikke nevnt 
eller innbefattet annet sted. 

.10 - næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg: 
ex .10 - - av varer som hører under posisjonene 04.01-04.04 

.20 - blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under 
posisjon 19.05: 

ex .20 - - av varer som hører under posisjonene 04.01-04.04 
.90 - ellers: 

ex .90 - - maltekstrakt og blandinger av varer som hører under posisjonene 
04.01-04.04 

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: 

.11 med innhold av egg 

.19 - - ellers 

.20 - fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte: 
ex .20 - - annet enn varer med innhold av mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, 

flesk, slakteavfall eller blod eller blandinger av disse  
.30 - annen pasta 
.40 - couscous 

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), forkokt eller tilberedt 
på annen måte, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 



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

.20 - honningkake (»gingerbread») og liknende 

.30 - søte kjeks og småkaker; vafler og vaffelkjeks 

.40 - kavringer, ristet brød og liknende ristede produkter (herunder 
griljelmel) 

.90 - ellers: 
ex .90 - - andre enn brød uten innhold av honning, egg, ost eller frukt, og med 

innhold etter tørrvekt på høyst 5% sukker og høyst 5% fett 
20.01 Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte 

eller konserverte med eddik eller eddiksyre. 
.90 - andre: 

ex .90 - - sukkermais (Zea mays var. saccharata) 
20.04 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med 

eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon 
20.06. 

.90 - andre grønnsaker samt grønnsakblandinger: 
ex .90 - - sukkermais (Zea mays var. saccharata) 

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. 

.80 - sukkermais (Zea mays var. saccharata) 
21.01 Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller maté, og varer 

fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på 
basis av kaffe, te eller maté; brente sikorirøtter og andre brente 
kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav. 

.10 ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, og varer fremstilt på basis 
av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe: 

ex .10 - - varer fremstilt på basis av kaffe 
.20 - 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: 

ex .20 - - varer fremstilt på basis av te eller maté 
.30 - brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, 

essenser og konsentrater derav 
21.03 Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; 

sennepsmel og tilberedt sennep. 
.10 soyasaus 
.20 tomatketchup og annen tomatsaus 
.90 - andre 

21.04 Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og 



buljonger; homogeniserte, sammensatte næringsmidler. 
.10 supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger
.20 - homogeniserte, sammensatte næringsmidler: 

ex .20 - - uten innhold av kjøtt, flesk eller slakteavfall 
21.05 Spise-is, også med innhold av kakao. 

ex 21.05 - varer omfattet av denne posisjonen, unntatt iskrem med innhold av 
fett, men uten innhold av kakao 

21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 
.10 - proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser 
.90 - andre: 

ex .90 - - varer omfattet av denne underposisjonen, unntatt: 

 
(a)fettemulsjoner og lignende produkter som innholder mer enn 15 
vektprosent melkefett (b)sirup tilsatt smaks- eller fargestoffer 

22.02 Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre 
søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie drikkevarer, 
unntatt frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 20.09. 

22.03 Øl fremstilt av malt. 
22.08 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og 

annet brennevin; sammensatte tilberedte alkoholer av det slag som 
brukes til fremstilling av drikkevarer. 

.10 - alkoholblanding av det slag som brukes til fremstilling av øl 

.20 brennevin fremstilt ved destillasjon av druevin eller druemesk: 
ex .20 - - brennevin fremstilt ved destillasjon av druevin 

.30 whisky 

.40 rom og taffia 

.50 - gin og genever 

.90 - andre: 
ex .90 - - brennevin fremstilt av korn; brennevin destillert fra melasse; akevitt, 

imitasjonsrom og vodka; alkoholholdige drikkevarer basert på disse 
brenneviner og på whisky, rom, taffia, gin og genever; fikenkonjakk, 
likører og saftkonsentrater 

29.05 Asykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater. 
-andre flerverdige alkoholer: 

.43 - - mannitol 

.44 - - D-glucitol (sorbitol)  
29.40 Sukkerarter, kjemisk rene, unntatt sakkarose, laktose, maltose, glukose 

og fruktose; sukkeretere, sukkerestere og deres salter, unntatt produkter 
som hører under posisjon 29.37, 29.38 eller 29.39. 

ex .29.40 - sorbose og dets salter og estere 
30.01 Kjertler og andre organer til organterapeutisk bruk, tørkede, også 



pulveriserte; ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres 
sekreter, til organterapeutisk bruk; heparin og dets salter; andre stoffer 
fra mennesker eller dyr, tilberedte for terapeutisk eller profylaktisk 
bruk, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 

.90 -ellers: 
ex .90 - - heparin og dets salter 

35.01 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim. 
.90 ellers: 

ex .90 - - kaseinlim 
35.02 Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner som 

inneholder mer enn 80 vektprosent myseproteiner, beregnet av 
tørrstoffet), albuminater og andre albuminderivater. 

.10 - eggalbumin 

.90 - ellers: 
ex .90 - - melkealbumin (laktalbumin) 

35.05 Dekstrin og annen modifisert stivelse (f.eks. pregelatinert eller forestret 
stivelse); lim på basis av stivelse, dekstrin eller annen modifisert 
stivelse. 

35.07 Enzymer; tilberedte enzymer ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 
.90 - andre: 

ex .90 - - tilberedte enzymer med innhold av næringsmidler 
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 

.10 - på basis av stivelse eller stivelsesprodukter 
 - ellers: 

.91 - - av det slag som brukes i tekstilindustrien eller liknende industrier: 
ex .91 - - - med et totalt innhold av stivelse eller stivelsesprodukter på 30 

vektprosent eller mer 
.92 - - av det slag som brukes i papirindustrien eller liknende industrier: 

ex .92 - - - med et totalt innhold av stivelse eller stivelsesprodukter på 30 
vektprosent eller mer 

.99 - - andre: 
ex .99 - - - med et totalt innhold av stivelse eller stivelsesprodukter på 30 

vektprosent eller mer 
38.23 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; restprodukter fra kjemiske eller beslektede 
industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 



.10 - tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner: 
ex .10 - - på basis av stivelse eller dekstrin eller med et totalt innhold av 

stivelse eller stivelsesprodukter på 30 vektprosent eller mer 
.60 - sorbitol, unntatt sorbitol til som hører under varenummer. 2905.44 
.90 - ellers: 

ex .90 - - med et totalt innhold på 30 vektprosent eller mer av sukker, varer 
klassifisert under posisjonene 04.01-04.04, stivelse eller 
stivelsesprodukter 

39.13 Naturlige polymerer (for eksempel alginsyre) og modifiserte, naturlige 
polymerer (for eksempel herdede proteiner, kjemiske derivater av 
naturgummi), ikke nevnt eller innbefattet annet sted, i ubearbeidde 
former 

.90 - andre: 
ex .90 - - annet enn herdede proteiner og kjemiske derivater av naturgummi 

DEL II 
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. 

.10 - yoghurt: 
ex 10 - - med innhold av frukt, men ikke kakao 

19.01 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, stivelse eller maltekstrakt, som 
ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 50 vektprosent 
kakao, ikke nevnt annet sted; næringsmidler av varer som hører under 
posisjonene 04.01-04.04, og som ikke inneholder kakao eller inneholder 
mindre enn 10 vektprosent kakao, ikke nevnt eller innbefattet annet 
sted. 

.10 - næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg: 
ex .10 - - andre enn av varer som hører under posisjonene 04.01-04.04 

.20 - blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under 
posisjon 19.05: 

ex .20 - - andre enn av varer som hører under posisjonene 04.01-04.04 
.90 - ellers: 

ex .90 - - annet enn maltekstrakt og blandinger av varer som hører under 
posisjonene 04.01-04.04 

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

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

.10 - knekkebrød 

.90 - ellers: 



ex .90 -brød uten innhold av honning, egg, ost eller frukt, og med innhold etter 
tørrvekt på høyst 5% sukker og høyst 5% fett 

20.04 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med 
eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon 
20.06. 

.10 - poteter: 
ex .10 - - næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av poteter 

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. 

.20 - poteter: 
ex .20 - - næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av poteter 

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 . 

 -nøtter, jordnøtter samt andre kjerner og frø, også innbyrdes blandede : 
.11 - - jordnøtter: 

ex .11 - - - peanøttsmør 
19 - - andre, herunder blandinger: 

ex .19 - - - næringsmidler basert på korn 
 -ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under 

varenummer 2008.19 : 
.99 - - annet: 

ex .99 - - - mais, unntattsukkermais (Zea mays var. saccharata) 
21.02 Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer 

(unntatt vaksiner som hører under posisjon 30.02); tilberedt bakepulver.
.10 - aktiv gjær: 

ex .10 - - presset gjær 
21.05 Spise-is, også med innhold av kako. 

ex 21.05 - iskrem med innhold av fett, men uten innhold av kakao 
21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 

.90 - andre: 
ex .90 --fettemulsjoner og lignende produkter som innholder mer enn 15 

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

under posisjon 20.09. 
 - annen vin; druemost hvor gjæringen er hindret eller avbrutt ved 

tilsetning av alkohol: 
.21 - - på emballasje med innhold høyst 2 liter: 

ex .21 - - - ugjæret fruktsaft eller ugjæret druemost, tilsatt alkohol 
.29 - - ellers: 



ex .29 - - - ugjæret fruktsaft eller ugjæret druemost, tilsatt alkohol 
22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller 

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

annet brennevin. 
.20 brennevin fremstilt ved destillasjon av druevin eller druemesk: 

ex .20 - - brennevin fremstilt ved destillasjon av druemesk 
.90 - andre: 

ex .90 - - andre enn følgende:brennevin fremstilt av korn; brennevin destillert 
fra melasse; akevitt, imitasjonsrom og vodka; alkoholholdige 
drikkevarer basert på disse brenneviner og på whisky, rom, taffia, gin og 
genever; fikenkonjakk, likører og saftkonsentrater 

35.01 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim. 
.10 - kasein 
.90 ellers: 

ex .90 - - kaseinater og andre kaseinderivater 
DEL III 

kapittel 1 Levende dyr 
kapittel 2 Kjøtt og spiselig slakteavfall 
ex kapittel 2 - unntatt hvalkjøtt (ex 0208.90) 

kapittel 4 Melk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige 
produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet 
sted. 

ex kapittel 4 - unntatt varer på posisjon 04.03,med innhold av smaksstoff, frukt eller 
kakao 

05.04 Tarmer, blærer og mager av andre dyr enn fisk, hele eller i stykker, 
ferske, kjølte, fryste, saltede i saltlake, tørkede eller røykte. 

ex 05.04 - - andre enn følgende varer: spiselige tarmer, blærer og mager, hele 
eller i deler, av sau, svin og storfe 

05.11 Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr 
av de slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenelig til menneskeføde.

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

kapittel 7 Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige. 
ex kapittel 7 - annet enn følgende varer: 

 (a)hvitløk, friske eller kjølte (0703.20) eller tørket hvitløk, hele, 
oppdelte, knuste eller pulveriserte, men ikke videre tilberedte (ex 
0712.90) (b)sukkermais (Zea mays var. saccharata); (ex 0710.40 og ex 
0711.90) 

kapittel 8 Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller meloner. 
kapittel 9 Kaffe, te, mate og krydderier. 



kapittel 10 Korn. 
kapittel 11 Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete. 
kapittel 12 Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og frukter; planter til 

industriell eller medisinsk bruk; halm og fôrplanter, unntatt. 
 - frø av bartrær av det slag som brukes til såfrø (ex 1209.99); 
 - alger (1212.20) 

15.01 Smult; annet svinefett og fjærfefett, utpresset, utsmeltet eller ekstrahert 
med løsningsmiddel. 

15.02 Talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, rått, utsmeltet, utpresset 
eller ekstrahert med løsningsmiddel. 

15.03 Solarstearin, isterolje, oleostearin (presstalg), oleomargarin og talgolje, 
ikke emulgert, oppblandet eller på annen måte bearbeidet. 

15.06 Andre animalske oljer og fettstoffer, samt deres fraksjoner, også 
raffinerte, men ikke kjemisk modifiserte: 

ex 15.06 - annet enn klovolje importert til teknisk bruk 
15.07 til 
15.15 

Vegetabilske fete oljer og fettstoffer, samt deres fraksjoner, også 
raffinerte, men ikke kjemisk modifiserte, unntatt følgende: 

 - oljer utvunnet av oliven til kjemisk eller teknisk bruk (ex 15.10); 
 - jojobaolje og dens fraksjoner (1515.60) 

15.16 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer og deres fraksjoner, helt 
eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, 
også raffinerte, men ikke videre bearbeidde. 

.10 - animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner: 
ex .10 - - andre enn i sin helhet av fisk og sjøpattedyr 

.20 - vegetabilske oljer, samt deres fraksjoner: 
ex .20 - - andre enn hydrogenert kastorolje 

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. 

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 15.18 Uspiselige blandinger og produkter av animalske eller vegetabilske 
fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer og oljer 
som hører under dette kapittel, unntatt blandinger med en basis av 
produkter under posisjon 15.04 

16.01 Pølser og liknende produkter av kjøtt, flesk, slakteavfall eller blod; 



tilberedte næringsmidler på basis av disse produkter. 
16.02 Annet tilberedt eller konservert kjøtt, flesk, slakteavfall eller blod. 
16.03 Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre 

virvelløse dyr som lever i vann. 
ex 16.03 - unntatt følgende produkter: 

 (a) hvalkjøttekstrakt 
 (b) ekstrakter og safter av krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som 

lever i vann 
 (c) safter av fisk 

17.01 Rør- og betesukker samt kjemisk ren sakkarose, i fast form. 
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. 

.10 - laktose og laktosesirup 

.20 - lønnesukker og lønnesirup 

.30 - glukose og glukosesirup uten innhold av fruktose som i tørr tilstand 
inneholder mindre enn 20 vektprosent fruktose 

.40 - glukose og glukosesirup som i tørr tilstand inneholder minst 20 
vektprosent , men mindre enn 50 vektprosent fruktose 

.60 - annen fruktose og fruktosesirup som i tørr tilstand inneholder mer enn 
50 vektprosent fruktose 

.90 - ellers, herunder invertsukker: 
ex .90 - - annet enn kjemisk ren maltose 

17.03 Melasse fremstilt ved utvinning eller raffinering av sukker. 
18.01 Kakaobønner, hele eller knuste, også brente. 
18.02 Kakaoskall og annet kakaoavfall. 
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. 

.20 - fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte: 
ex .20 --med innhold av mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, flesk, slakteavfall 

eller blod eller blandinger av disse 
20.01 Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte 

eller konserverte med eddik eller eddiksyre. 
.10 - agurker 
.20 - kepaløk 
.90 - andre: 

ex .90 - - annet ennsukkermais (Zea mays var. saccharata) 
20.02 Tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller 

eddiksyre . 



.10 -tomater, hele eller i stykker 

.90 - annet: 
ex .90 - - annet enntomatpuré eller tomatpulp, med tørrvektinnhold på minst 25 

pst. tomat, fremstilt i sin helhet av tomat og vann, med eller uten salt 
eller andre konserveringsmidler eller smakstilsetninger, i lufttett lukket 
emballasje 

20.03 Sopper og trøfler, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med 
eddik eller eddiksyre . 

20.04 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med 
eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon 
20.06. 

.10 - poteter: 
ex .10 - - annet enn næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av poteter 

.90 - andre grønnsaker samt grønnsakblandinger: 
ex .90 - - annet ennsukkermais (Zea mays var. saccharata) 

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 . 

.10 - homogeniserte grønnsaker 

.20 - poteter: 
ex .20 - - annet enn næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av poteter 

.30 - sauerkraut 

.40 - erter (Pisum sativum ) 
 - bønner (Vigna spp., Phaseolus spp. ): 

.51 - - bønner, avskallede 

.59 - - andre 

.60 - asparges 

.70 - oliven 

.90 - andre grønnsaker samt grønnsakblandinger 
20.06 Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, kandiserte, 

glasserte eller på liknende måte tilberedte med sukker . 
20.07 Syltetøy, fruktgele, marmelade samt puré og pasta av frukter eller 

nøtter, fremstilt ved koking eller annen varmebehandling, også tilsatt 
sukker eller annet søtningsstoff. 

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 . 

 -nøtter, jordnøtter samt andre kjerner og frø, også innbyrdes blandede : 
.11 - - jordnøtter: 

ex .11 - - - annet enn peanøttsmør 
19 - - andre, herunder blandinger: 



ex .19 - - - annet enn næringsmidler basert på korn 
.20 - ananas 
.30 - sitrusfrukter 
.40 - pærer 
.50 - aprikoser 
.60 - kirsebær og moreller 
.70 - ferskener 
.80 - jordbær 

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

.91 - - palmehjerter 

.92 - - blandinger 

.99 - - annet: 
ex .99 - - - annet enn mais 

20.09 Frukt- og grønnsaksafter (herunder druemost), ugjærede og ikke tilsatt 
alkohol, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff. 

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

.20 - inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer: 
ex .20 - - andre døde, encellede mikroorganismer, til dyrefôr 

21.04 Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og 
buljonger; homogeniserte, sammensatte næringsmidler. 

.20 - homogeniserte, sammensatte næringsmidler: 
ex .20 - - med innhold av kjøtt, flesk eller slakteavfall 

21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 
.90 - andre: 

ex .90 - - sukkersirup tilsatt smaks- og fargestoffer 
22.04 Vin av friske druer, herunder vin tilsatt alkohol; druemost, unntatt den 

under posisjon 20.09. 
.10 - musserende vin: 

 - annen vin; druemost hvor gjæringen er hindret eller avbrutt ved 
tilsetning av alkohol: 

.21 - - på emballasje med innhold høyst 2 liter: 
ex .21 - - - annet enn ugjæret fruktsaft eller ugjæret druemost, tilsatt alkohol 

.29 - - ellers: 
ex .29 - - - annet enn ugjæret fruktsaft eller ugjæret druemost, tilsatt alkohol 

.30 - annen druemost 
22.06 Andre gjærede drikkevarer ( for eksempel sider, pærevin og mjød) 
22.08 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og 



annet brennevin; sammensatte tilberedte alkoholer av det slag som 
brukes til fremstilling av drikkevarer. 

.90 - andre: 
ex .90 --udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.% 

22.09 Eddik samt eddikerstatninger fremstilt av eddiksyre. 
23.02 Kli, spissmell og andre reststoffer, også i form av pelleter, fra sikting, 

maling eller annen behandling av korn eller belgfrukter. 
23.03 Reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende reststoffer, betepulp, 

bagasse og annet avfall fra sukkerfremstilling, drank og annet avfall fra 
bryggerier eller brennerier, også i form av pelleter. 

23.04 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter, 
etter utvinning av soyaolje. 

23.05 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter, 
etter utvinning av jordnøttolje. 

23.06 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter, 
etter utvinning av vegetabilske fettstoffer eller oljer, unntatt de som 
hører under posisjon 23.04 eller 23.05. 

23.08 Vegetabilske materialer og vegetabilsk avfall, vegetabilske reststoffer 
og biprodukter, også i form av pelleter, av det slag som brukes til 
dyrefôr, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 

23.09 Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr. 
.10 - hunde- eller kattemat, i pakninger for detaljsalg 
.90 - ellers: 

ex .90 - - unntatt fiskeoppløsninger 
24.01 Tobakk, ubearbeidd; avfall av tobakk. 

 


