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VEDLEGG  F 
 

OMTALT I ARTIKKEL 10 NR. 1 BOKSTAV A 
 
 

PRODUKTER SOM IKKE ER DEKKET AV ARTIKKEL 10  
 
 
 
 Produkter som hører under kapittel 25 - 97 i det Harmoniserte System som 
Artikkel 10 ikke gjelder for når de importeres til de EFTA stater eller Canada som er 
spesifisert ut for hvert produkt. 
 
 

Posisjon i HS 
nomenklaturen 
(tolltariffen)  

Varebeskrivelse Unntatt ved import 
til: 

35.01 Kasein, kaseinater og andre 
kaseinderivater; kaseinlim. 

Norge 
Liechtenstein/Sveits 

35.02 Albuminer (herunder konsentrater av to 
eller flere myseproteiner som inneholder 
mer enn 80 vektprosent myseproteiner, 
beregnet av tørrstoffet), albuminater og 
andre albuminderivater. 

 

 - eggalbumin:  

3502.11 --   tørket Canada 
Liechtenstein/Sveits, 
Norge 

3502.19 --   ellers Canada  
Liechtenstein/Sveits, 
Norge 

3502.20 - melkealbumin, herunder konsentrater av to 
eller flere myseproteiner 

Canada  
Norge 

3502.90 - ellers Canada  
Norge 

35.04 Peptoner og deres derivater; andre 
proteiner og deres derivater, ikke nevnt 
eller innbefattet annet sted; hudpulver, også 
behandlet med kromsalt. 

Canada 
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Posisjon i HS 
nomenklaturen 
(tolltariffen)  

Varebeskrivelse Unntatt ved import 
til: 

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

 

3505.10 - dekstrin og annen modifisert stivelse Canada  
Liechtenstein/Sveits, 
Norge 

ex 3505.20 - lim, til dyrefôr Liechtenstein/Sveits 

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. 

 

ex 3809.10 - på basis av stivelse eller stivelsesprodukter, 
til dyrefôr 

Liechtenstein/Sveits 

38.23 Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure 
oljer fra raffinering; industrielle 
fettalkoholer. 

 

 - industrielle monokarboksylfettsyrer; sure 
oljer fra raffinering: 

 

ex 3823.11 -- stearinsyre, til dyrefôr Liechtenstein/Sveits, 
Norge 

ex 3823.12 -- oleinsyre, til dyrefôr Liechtenstein/Sveits,  
Norge 

ex 3823.13 -- talloljefettsyrer, til dyrefôr Norge 

ex 3823.19 -- andre, til dyrefôr Liechtenstein/Sveits,  
Norge 

ex 3823.70 -- industrielle fettalkoholer, til dyrefôr Norge 
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