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kapittel 1  

 
Levende dyr 

 
Alle dyr fra kapittel 1 må 
være fremstilt i sin helhet 

 
 

 
kapittel 2 

 
Kjøtt og spiselig slakteavfall 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 1 og 2 må være 
fremstilt i sin helhet 

 
 

 
kapittel 3 

 
Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre 
virvel-løse dyr som lever i vann  
 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 3 må være fremstilt i 
sin helhet 

 
 

 
ex 
kapittel 4 

 
Melk og meieriprodukter; 
fugleegg; naturlig honning; 
spiselige produkter av animalsk 
opprinnelse, ikke nevnt eller 
innbefattet annet sted; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 4 må være fremstilt i 
sin helhet 

 
 

 
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  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

fra kapittel 4 må være 
fremstilt i sin helhet, og 

- alle anvendte fruktsafter 
(unntatt safter av ananas, 
lime eller grapefrukt) fra 
posisjon 20.09 allerede 
må være opprinnelses-
produkter, og 

- verdien av alle anvendte 
materialer fra kapittel 17 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
ex 
kapittel 5 

 
Produkter av animalsk 
opprinnelse, ikke nevnt eller 
innbefattet annet sted; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 5 må være fremstilt i 
sin helhet 

 
 

 
ex 05.02 

 
Behandlet bust og hår av svin 
eller villsvin 

 
Rengjøring, desinfisering, 
sortering og utglatting av 
bust og hår 

 
 

 
kapittel 6 

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

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

fra kapittel 6 må være 
fremstilt i sin helhet, og 

- verdien av alle anvendte 
materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk  
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kapittel 7 Grønnsaker, røtter og knoller, 
spiselige 

Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 7 må være fremstilt i 
sin helhet 

 

 
kapittel 8 

 
Spiselige frukter og nøtter; skall 
av sitrusfrukter eller meloner 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte frukter og 

nøtter må være fremstilt i 
sin helhet, og 

- verdien av alle anvendte 
materialer fra kapittel 17 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
ex 
kapittel 9 

 
Kaffe, te, maté og krydderier; 
unntatt: 
 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 9 må være fremstilt i 
sin helhet 

 
 

 
09.01 

 
Kaffe, også brent eller koffeinfri; 
skall og hinner av kaffe; 
kaffeerstatninger med innhold av 
kaffe, uansett blandingsforhold 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon 

 
 

 
09.02 

 
Te, også tilsatt smaksstoffer 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon 

 
 

 
ex 09.10 

 
Krydderblandinger 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon 

 
 

 
kapittel 
10 

 
Korn 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 10 må være fremstilt 
i sin helhet 

 
 

 
ex 
kapittel 
11 

 
Mølleprodukter; malt; stivelse; 
inulin; gluten av hvete; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alt 
anvendt korn, spiselige  
grønnsaker, røtter og 
rotknoller fra posisjon 
07.14, eller alle anvendte 
frukter, må være fremstilt i 
sin helhet 

 
 

 
ex 11.06 

 
Mel og pulver av tørkede 
belgfrukter som hører under 
posisjon 07.13 

 
Tørking og maling av 
belgfrukter fra posisjon  
07.08 

 
 

 
kapittel 
12 

 
Oljeholdige frø og frukter; 
forskjellige andre frø og frukter; 
planter til industriell eller 
medisinsk bruk; halm og 
fôrplanter 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 12 må være fremstilt 
i sin helhet 
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13.01 Skjellakk og liknende; naturlige 
gummier, harpikser, 
gummiharpikser og oleoresiner 
(f.eks. balsamer) 

Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer fra 
posisjon  13.01 ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 

 
13.02 

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

 
 

 
 

 
 

 
- planteslim og 

fortykningsmidler, modifiserte, 
utvunnet av vegetabilske stoffer 

 
Fremstilling fra 
ikke-modifisert planteslim 
og fortykningsmidler 

 
 

 
 

 
- andre 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
kapittel 
14 

 
Vegetabilske flettematerialer; 
vegetabilske produkter, ikke nevnt 
eller innbefattet annet sted 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 14 må være fremstilt 
i sin helhet 

 
 

 
ex 
kapittel 
15 

 
Animalske og vegetabilske oljer 
og fett-stoffer samt 
spaltningsprodukter derav; 
tilberedt spisefett; animalsk og 
vegetabilsk voks; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
15.01 
 

 
Svinefett (herunder smult) og 
fjærfefett, unntatt det som hører 
under posisjon 02.09 eller 15.03: 

 
 

 
 

 
 

 
- fett fra bein eller avfall 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon unntatt 
de fra posisjonene 02.03, 
02.06 eller 02.07, eller bein 
fra posisjon 05.06 

 
 

 
 

 
- andre 

 
Fremstilling fra kjøtt eller 
spiselig slakteavfall fra svin 
fra posisjonene 02.03 eller 
02.06, eller kjøtt og spiselig 
avfall av fjærfe fra posisjon 
02.07  

 
 

 
15.02 

 
Talg og annet fett av storfe, sauer 
eller geiter, unntatt det som hører 
under posisjon 15.03: 
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- fett fra bein eller avfall 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon unntatt 
materialer fra posisjonene 
02.01, 02.02, 02.04 eller 
02.06, eller bein fra posisjon 
05.06 

 
 

 
 

 
- andre 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 2 må være fremstilt i 
sin helhet 

 
 

 
15.04 

 
Fett og oljer samt deres 
fraksjoner, av fisk eller 
sjøpattedyr, også raffinerte, men 
ikke kjemisk omdannede: 

 
 

 
 

 
 

 
- faste fraksjoner 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, 
herunder andre materialer 
fra posisjon 15.04 

 
 

 
 

 
- annet 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 2 og 3 må være 
fremstilt i sin helhet 

 
 

 
ex 15.05 

 
Raffinert lanolin 

 
Fremstilling fra rått ullfett 
fra posisjon 15.05 

 
 

 
15.06 

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

 
 
 

 
 

 
 

 
- faste fraksjoner 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, 
herunder andre materialer 
fra posisjon 15.06 

 
 

 
 

 
- andre 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 2 må være fremstilt i 
sin helhet 

 
 

 
15.07 til 
15.15 

 
Vegetabilske oljer og deres 
fraksjoner: 

 
 

 
 

 
 

 
- soyaolje, jordnøttolje, 

palmeolje, kokos-olje, 
palmekjerneolje, babassuolje, 
treolje og oiticicaolje, 
myrtelvoks og japanvoks, 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 
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jojobaolje og oljer til teknisk 
eller industriell bruk, unntatt 
oljer brukt til fremstilling av 
næringsmidler 

 
 

 
- faste fraksjoner, med unntak av 

faste fraksjoner av jojobaolje 

 
Fremstilling fra andre 
materialer fra posisjonene 
15.07 til 15.15 

 
 

 
 

 
- andre 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte  materialer må 
være fremstilt i sin helhet 

 
 

 
15.16 

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

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

fra kapittel 2 må være 
fremstilt i sin helhet, og 

- alle anvendte vegetabilske 
materialer må være 
fremstilt i sin helhet. 
Imidlertid kan materialer 
fra posisjonene 15.07, 
15.08, 15.11 og 15.13 
anvendes 

 
 

 
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 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

fra kapittel 2 og 4 må 
være fremstilt i sin helhet, 
og 

- alle anvendte vegetabilske 
materialer må være 
fremstilt i sin helhet. 
Imidlertid kan materialer 
fra posisjonene 15.07, 
15.08, 15.11 og 15.13 
anvendes 

 
 

 
kapittel 
16 

 
Produkter av kjøtt, flesk, fisk, 
krepsdyr, bløtdyr eller andre 
virvelløse dyr som lever i vann  

 
Fremstilling: 
- fra dyr fra kapittel 1, 

og/eller 
- hvor alle anvendte 

materialer fra kapittel 3 
må være fremstilt i sin 
helhet  

 
 

 
ex 
kapittel 
17 

 
Sukker og sukkervarer; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 17.01 

 
Rør- og betesukker samt kjemisk 
ren sakkarose, i fast form, med 
tilsetning av smaks- eller 

Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer fra 
kapittel 17 ikke overstiger 
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fargestoffer 30% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
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: 

 
 

 
 

 
 

 
- kjemisk ren maltose og fruktose 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, 
herunder andre materialer 
fra posisjon 17.02 

 
 

 
 

 
- annet sukker i fast form, tilsatt 

smaks- eller fargestoffer  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer fra 
kapittel 17 ikke overstiger 
30% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
 

 
- andre 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer må være 
opprinnelses-produkter 

 
 

 
ex 17.03 

 
Melasse fremstilt ved utvinning 
eller raffinering av sukker, med 
tilsetning av smaks- eller 
fargestoffer 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer fra 
kapittel 17 ikke overstiger 
30% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
17.04 

 
Sukkervarer (herunder hvit 
sjokolade), uten innhold av kakao 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer fra kapittel 17 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
 kapittel 
18 

 
Kakao og varer derav 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer fra kapittel 17 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
19.01 

 
Maltekstrakt; næringsmidler av 
mel, gryn, stivelse eller 
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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: 

 
 

 
- maltekstrakt  

 
Fremstilling fra korn fra 
kapittel 10 

 
 

 
 

 
- ellers  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter  posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer fra kapittel 17 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
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: 

 
 

 
 

 
 

 
- inneholdende høyst 20 

vektprosent kjøtt, slakteavfall, 
fisk, krepsdyr eller bløtdyr 

 
Fremstilling hvor alt 
anvendt korn og produkter 
derav (unntatt durumhvete 
og produkter derav) må 
være fremstilt i sin helhet 

 
 

 
 

 
- inneholdende mer enn 20 

vektprosent kjøtt, slakteavfall, 
fisk, krepsdyr eller bløtdyr 

 
Fremstilling hvor: 
- alt anvendt korn og 

produkter derav (unntatt 
durumhvete og produkter 
derav) må være fremstilt i 
sin helhet, og 

- alle anvendte materialer 
fra kapittel 2 og 3 må 
være fremstilt i sin helhet 

 
 

 
 19.03  

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

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, unntatt 
potet-stivelse fra posisjon 
11.08 
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1904 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 

Fremstilling: 
- fra materialer fra enhver 

posisjon unntatt 
materialer fra posisjon 
18.06,  

- hvor alt anvendt korn 
og mel (med unntak av 
durumhvete og Zea 
indurata mais og deres 
derivater) må være 
fremstilt i sin helhet, og 

- hvor verdien av alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 17 ikke 
overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 

 
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 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, unntatt 
materialer fra kapittel 11 

 
 

 
ex 
kapittel 
20 

 
Produkter av grønnsaker, frukter, 
nøtter og andre plantedeler; 
unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte frukter, nøtter eller 
grønnsaker må være 
fremstilt i sin helhet 

 
 

 
ex 20.01 

 
Jams, søtpoteter og liknende 
spiselige plantedeler inneholdende 
5 minst vektprosent stivelse, 
tilberedt eller konservert med 
eddik eller eddiksyre 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 20.04 
og ex 
20.05 

 
Poteter i form av mel eller flak; 
tilberedt eller konservert på annen 
måte enn med eddik eller 
eddiksyre 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
20.06 

 
Grønnsaker, frukter, nøtter, 
fruktskall og andre plantedeler, 
kandiserte, glasserte eller på 
liknende måte tilberedte med 
sukker  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 17 ikke overstiger 
30% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
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 

Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter  posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer fra kapittel 17 
ikke overstiger 30% av 
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ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 
ex 20.08 

 
- nøtter, uten tilsetninger av 

sukker eller alkohol 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte nøtter og 
oljefrø fra posisjonene 
08.01, 08.02 og 12.02 til 
12.07 ikke overstiger 60% 
av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
 

 
- peanøttsmør, blandinger basert 

på kornprodukter; palmehjerter; 
mais 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
 

 
- andre, med unntak for frukter 

og nøtter kokt på annen måte 
enn med damp eller vann, ikke 
inneholdende sukker, fryste  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer fra kapittel 17 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
20.09 

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

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer fra kapittel 17 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
ex 
kapittel 
21 

 
Forskjellige tilberedte 
næringsmidler; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
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 mate; brente 
sikorirøtter og andre brente 
kaffeerstatninger samt ekstrakter, 
essenser og konsentrater derav  
  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og  
- alle anvendte sikorirøtter 

må være fremstilt i sin 
helhet 

 
 

 
21.03 

 
Sauser og preparater for tillaging 
av sauser; tilberedte smaksstoffer; 
sennepsmel og tilberedt sennep: 
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 - sauser og preparater for 
tillaging av sauser; tilberedte 
smaksstoffer 

 

Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
sennepsmel eller tilberedt 
sennep anvendes 

 

 
 

 
-  sennepsmel og tilberedt sennep 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon 

 
 

 
 ex 21.04  

 
Supper og buljonger samt 
preparater for 
tillaging av supper og buljonger 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon unntatt 
tilberedte eller konserverte 
grønnsaker fra posisjonene 
20.02 til 20.05 

 
 

 
21.06   

 
Tilberedte næringsmidler, ikke 
nevnt eller innbefattet annet sted 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer fra kapittel 17 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
ex 
kapittel 
22 

 
Drikkevarer, etylalkohol og eddik; 
unntatt: 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- alle anvendte druer eller 

materialer fra druer må 
være fremstilt i sin helhet 

 
 

 
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  

 
Fremstilling hvor: 
-  alle anvendte materialer 

skifter  posisjon, og  
- verdien av alle anvendte 

materialer fra kapittel 17 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk, og 

- alle anvendte fruktsafter 
(unntatt safter av ananas, 
lime og grapefrukt) er 
opprinnelses-produkter  

 

 
 

22.07 Udenaturert etylalkohol med 
alkoholstyrke minst 80 vol.%; 
etylalkohol og brennevin, 
denaturert, uansett styrke 

Fremstilling: 
- fra materialer fra enhver 

posisjon, unntatt 
materialer fra posisjonene 
22.07 eller 22.08, og 

- hvor alle anvendte druer 
eller materialer fra druer 
må være fremstilt i sin 

 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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helhet, eller hvis alle 
anvendte materialer har 
opprinnelsesstatus, kan 
arrak opp til 5 
volumprosent anvendes 

 
 22.08  

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

 
Fremstilling: 
- fra materialer fra enhver 

posisjon, unntatt 
materialer fra posisjonene 
22.07 eller 22.08,    og  

- hvor alle anvendte druer 
eller materialer fra druer 
må være fremstilt i sin 
helhet, eller hvis alle 
anvendte materialer har 
opprinnelsesstatus, kan 
arrak opp til 5 
volumprosent anvendes 

 
 

 
ex 
kapittel 
23 

 
Reststoffer og avfall fra 
næringsmiddel-industrien; 
tilberedt dyrefôr; unntatt:  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 23.01 

 
Mel av hvalkjøtt; mel og pelleter 
av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller 
andre virvelløse dyr som lever i 
vann, utjenlig til menneskeføde 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 2 og 3 må være 
fremstilt i sin helhet 

 
 

 
ex 23.03 

 
Reststoffer fra 
stivelsesfremstilling av mais (med 
unntak av konsentrert mais-
støpvann), med et proteininnhold 
beregnet av tørrstoffsubstansen på 
mer enn 40 vektprosent 

 
Fremstilling hvor all 
anvendt mais må være 
fremstilt i sin helhet 
 

 
 

 
ex 23.06 

 
Oljekaker og andre faste 
reststoffer etter  utvinning av 
olivenolje, inneholdende mer enn 
3 vektprosent olivenolje  

 
Fremstilling hvor all 
anvendt oliven må være 
fremstilt i sin helhet 

 
 

 
23.09 

 
Tilberedte produkter av det slag 
som brukes til dyrefôr 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte 

kornprodukter, sukker 
eller melasse, kjøtt eller 
melk må være 
opprinnelses-produkter, 
og 

- alle anvendte materialer 
fra kapittel 3 må være 
fremstilt i sin helhet 

 
 

 
ex 

 
Tobakk og varer fremstilt av Fremstilling hvor alle 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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kapittel 
24 

tobakk-erstatninger; unntatt: anvendte materialer fra 
kapittel 24 må være fremstilt 
i sin helhet 

 
24.02 

 
Sigarer, cerutter, sigarilloer og 
sigaretter av tobakk eller 
tobakkerstatninger 

 
Fremstilling hvor minst 70 
vekt-prosent av den 
ubearbeidde tobakken eller 
avfall av tobakk fra posisjon 
24.01 må være 
opprinnelsesprodukter 

 
 

 
ex 24.03 

 
Røyketobakk 

 
Fremstilling hvor minst 70 
vekt-prosent av den 
ubearbeidde tobakken eller 
avfall av tobakk fra posisjon 
24.01 må være 
opprinnelsesprodukter 

 
 

 
ex 
kapittel 
25    

 
Salt; svovel; jord og stein; gips, 
kalk og  sement; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 25.04  

 
Naturlig krystallinsk grafitt, med 
innhold av anriket karbon, renset 
og pulverisert 

 
Anriking av 
karboninnholdet, rensing og 
pulverisering av krystallinsk 
rå grafitt 

 
 

 
ex 25.15   

 
Marmor, grovt oppdelt ved saging 
eller på annen måte i kvadratiske 
eller rektangulære blokker eller 
plater, med tykkelse høyst 25 cm 

 
Oppdeling, ved saging eller 
på annen måte, av marmor 
(også allerede sagd), med 
tykkelse over 25 cm 

 
 

 
ex 25.16  

 
Granitt, porfyr, basalt, sandstein 
og annen monument- eller 
bygningsstein, grovt oppdelt ved 
saging eller på annen måte i 
kvadratiske eller rektangulære 
blokker eller plater, med tykkelse 
høyst 25 cm  

 
Oppdeling, ved saging eller 
på annen måte, av stein 
(også allerede sagd), med 
tykkelse over 25 cm 

 
 

 
ex 25.18 

 
Brent dolomitt       

 
Brenning av ubrent dolomitt 

 
 

 
ex 25.19  

 
Naturlig magnesiumkarbonat 
(magnesitt), knust, i lufttett lukket 
emballasje, og magnesiumoksid, 
også i ren tilstand, annet enn 
sammensmeltet magnesia eller 
sintret magnesia 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
naturlig magnesiumkarbonat 
anvendes 

 
 

 
ex 25.20  

 
Gips spesielt tilberedt for 
tannlegebruk 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

    



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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ex 25.24 Asbestfibrer, naturlige Fremstilling fra 
asbestkonsentrat 

 

 
ex 25.25 

 
Glimmerpulver 

 
Pulverisering av glimmer 
eller glimmeravfall 

 
 

 
ex 25.30 

 
Jordfarger, brent eller pulverisert 

 
Brenning eller pulverisering 
av jordpigment 

 
 

 
kapittel 
26 

 
Malm, slagg og aske 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 
kapittel 
27 
 

 
Mineralsk brensel, mineralske 
oljer og  destillasjonsprodukter 
derav; bituminøse stoffer; 
mineralsk voks; unntatt:  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 
 

 
 

 
ex 27.07  

 
Oljer hvor vekten av de 
aromatiske bestanddeler 
overstiger vekten av de 
ikke-aromatiske bestanddeler og 
som tilsvarer jordoljer utvunnet 
ved destillasjon av 
høytemperaturtjære av steinkull, 
hvor mer enn 65 volumprosent 
destillerer ved temperaturer opptil 
250°C (herunder blandinger av 
bensin og bensol), til bruk som 
drivstoff eller brensel      

 
Raffinering og/eller én eller 
flere spesiell(e) prosess(er),1 
  
ELLER 
andre operasjoner hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk  

 
 

 
ex 27.09 

 
Råolje utvunnet av bituminøse 
mineraler 

 
Nedbrytningsdestillering av 
bituminøse mineraler 

 
 

 
27.10 

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

 
Raffinering og/eller én eller 
flere spesiell(e) prosess(er)2, 
  
ELLER 
andre operasjoner hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk  

 
 

 
27.11 

 
Jordoljegasser og andre 
gassformige hydrokarboner 

Raffinering og/eller én eller 
flere spesiell(e) prosess(er)2, 
  
ELLER 
andre operasjoner hvor alle 
anvendte materialer skifter 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk  

 
27.12 

 
Vaselin; parafinvoks, 
mikrokrystallinsk jordoljevoks, 
"slack wax", ozokeritt, 
montanvoks, torvvoks og annen 
mineralsk voks samt liknende 
produkter fremstilt syntetisk eller 
på annen måte, også farget 

 
Raffinering og/eller én eller 
flere spesiell(e) prosess(er)2, 
ELLER 
andre operasjoner hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk  

 
 

 
27.13 

 
Petrolkoks, jordoljebitumen og 
andre rest-stoffer fra jordolje eller 
fra oljer utvunnet av bituminøse 
mineraler 

 
Raffinering og/eller én eller 
flere spesiell(e) prosess(er)1, 
ELLER 
andre operasjoner hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk  

 
 

 
27.14 

 
Naturlig bitumen og naturasfalt; 
bituminøs skifer eller oljeskifer 
samt tjæresand; asfaltitter og 
asfaltholdige bergarter 

 
Raffinering og/eller én eller 
flere spesiell(e) prosess(er)1, 
  
ELLER 
Andre operasjoner hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk  

 
 

 
27.15 

 
Bituminøse blandinger på basis av 
natur-asfalt, naturlig bitumen, 
jordoljebitumen, mineralsk tjære 
eller mineraltjærebek (f.eks. 
bituminøs mastiks, "cut-backs")  

Raffinering og/eller én eller 
flere spesiell(e) prosess(er)1, 
  
ELLER 
andre operasjoner hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk  

 
ex 
kapittel 
28 

 
Uorganiske kjemikalier; organiske 
eller  uorganiske forbindelser av 
edle metaller, av sjeldne 
jordmetaller, av radioaktive 
stoffer eller av isotoper; unntatt:  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 28.05 

 
 ”Mischmetall” 

 
Fremstilling ved termisk 
eller elektrolytisk 
behandling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
ex 28.11   

 
Svoveltrioksid  

 
Fremstilling fra 
svoveldioksid 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 28.33 

 
Aluminiumsulfat  

 
Fremstilling  hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
ex 28.40  

 
Natrium perborat  

 
Fremstilling fra 
disodiumtetraborat 
pentahydrat 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 
kapittel 
29 

 
Organiske kjemikalier; unntatt:  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 29.01 

 
Asykliske hydrokarboner til bruk 
som drivstoff eller brensel 

Raffinering og/eller én eller 
flere spesiell(e) prosess(er)1, 
  
ELLER 
andre operasjoner hvor alle 
anvendte materialer skifter 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk  

 
ex 29.02 

 
Syklaner og syklener (unntatt 
azulener), benzen, toluen, xylener, 
til bruk som drivstoff eller brensel 

 
Raffinering og/eller én eller 
flere spesiell(e) prosess(er)1, 
  
ELLER 
Andre operasjoner hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk  

 
 

 
ex 29.05   

 
Metallalkoholater av alkoholer 
under denne posisjon og av etanol 
eller glyserol 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, 
herunder fra andre 
materialer fra posisjon 
29.05. Imidlertid kan 
metallalkoholater fra denne 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
29.15 

 
Mettede, asykliske 
monokarboksylsyrer og deres 
anhydrider, halogenider, 
peroksider og peroksysyrer; deres 
halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater  

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon. 
Imidlertid kan verdien av 
alle anvendte materialer fra 
posisjonene 29.15 og 29.16 
ikke overstige 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 29.32  

 
- interne etere og deres halogen, 

sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon. 
Imidlertid kan verdien av 
alle anvendte materialer som 
tarifferes under posisjon 
29.09 ikke overstige 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
-  sykliske acetaler og indre 

hemiacetaler og deres halogen-, 
sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

    



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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29.33 Heterosykliske forbindelser med 
bare nitrogen som heteroatom(er) 

Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon. 
Imidlertid kan verdien av 
alle anvendte materialer som 
tarifferes under posisjonene 
29.32 og 29.33 ikke 
overstige  
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
29.34 

 
Nukleinsyrer og deres salter, også 
ikke kjemisk definerte; andre 
heterosykliske forbindelser 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon. 
Imidlertid kan verdien av 
alle anvendte materialer som 
tarifferes under posisjonene 
29.32, 29.33 og 29.34 ikke 
overstige 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 29.39 

 
Konsentrater av valmuehalm 
(”poppy straw”) inneholdende 
minst 50 vektprosent alkaloider 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
ex 
kapittel 
30 

 
Farmasøytiske produkter; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
30.02  

 
Blod fra mennesker; blod fra dyr 
tilberedt for terapautisk, 
profylaktisk eller diagnostisk 
bruk; immunsera og andre 
bestanddeler av blod samt 
modifiserte immunologiske 
produkter, også fremstilt ved 
bioteknologiske prosesser; 
vaksiner, toksiner, kulturer av 
mikroorganismer (unntatt gjær) og 
liknende produkter: 

 
 

 
 

 
 

 
- produkter bestående av to eller 

flere bestanddeler som har blitt 
blandet for terapeutisk eller 
profylaktisk bruk eller 
ublandede produkter til slik 
bruk, i oppmålte doser eller i 
ferdige pakninger for detaljsalg 

Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, 
herunder andre materialer 
fra posisjon 30.02. 
Materialer fra denne 
varebeskrivelsen kan også 
anvendes dersom deres verdi 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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ikke overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
- ellers: 

 
 

 
 

 
 

 
-  -  menneskeblod  

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, 
herunder andre materialer 
fra posisjon 30.02. 
Materialer fra denne vare-
beskrivelsen kan også 
anvendes dersom deres verdi 
ikke overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
 

 
-  -  dyreblod tilberedt for 

terapeutisk eller profylaktisk 
bruk  

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, 
herunder andre materialer 
fra posisjon 30.02. 
Materialer fra denne 
varebeskrivelsen kan også 
anvendes dersom deres verdi 
ikke overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
 

 
- -  blodfraksjoner, unntatt 

antisera, hemaglobulin og 
serumglobulin  

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, 
herunder andre materialer 
fra posisjon 30.02. 
Materialer fra denne 
varebeskrivelsen kan også 
anvendes dersom deres verdi 
ikke overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
 

 
- -  hemaglobulin, blodglobulin 

og serumglobulin  

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, 
herunder andre materialer 
fra posisjon 30.02. 
Materialer fra denne 
varebeskrivelsen kan også 
anvendes dersom deres verdi 
ikke overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
 

 
- -  ellers  Fremstilling fra materialer 

fra enhver posisjon, 
herunder andre materialer 
fra posisjon 30.02. 
Materialer fra denne 
varebeskrivelsen kan også 
anvendes dersom deres verdi 
ikke overstiger 20% av 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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ferdigvarens pris fra fabrikk 
 
30.03 og 
30.04 

 
Legemidler (unntatt varer som 
hører under posisjon 30.02, 30.05 
eller 30.06): 

 
 

 
 

 
 

 
-  fremstilt fra amikasin under 

posisjon 29.41 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer fra posisjonene 
30.03 og 30.04 anvendes 
dersom deres samlede verdi 
ikke overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
 

 
- ellers     
 
 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter  posisjon. 
Imidlertid kan materialer 
fra posisjonene 30.03 og 
30.04 anvendes dersom 
deres samlede verdi ikke 
overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
 

ex 3006 Farmasøytisk avfall som 
spesifisert i note 4 (k) til dette 
kapittel 

Opprinnelsen til produktet i 
henhold til den opprinnelige 
tariffering skal beholdes 

 

 
ex 
kapittel 
31 

 
Gjødsel, unntatt: 
 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 31.05 

 
Mineralsk eller kjemisk gjødsel 
som inneholder to eller tre av 
gjødselelementene nitrogen, 
fosfor og kalium; annen gjødsel; 
varer som hører under dette 
kapittel, i form av tabletter eller 
liknende former eller i pakninger 
med bruttovekt høyst 10 kg, 
unntatt:  

-- natriumnitrat 

Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon. 
Imidlertid kan materialer 
som ikke skifter posisjon 
anvendes dersom deres 
verdi ikke overstiger 20% 
av ferdigvarens pris fra 
fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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-- kalsiumcyanamid 
-- kaliumsulfat 
-- kaliummagnesiumsulfat 

materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
ex 
kapittel 
32 

 
Garvestoff- og 
fargestoffekstrakter;  tanniner og 
deres derivater; farger, pigmenter 
og andre fargestoffer; malinger og 
lakker; kitt og andre fyllings- og 
tetningsmidler; trykkfarger, blekk 
og tusj; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 32.01 

 
Tanniner og deres salter, etere, 
estere og 
andre derivater  

 
Fremstilling fra 
garvestoffekstrakter av 
vegetabilsk opprinnelse 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
32.05 

 
Substratpigmenter; preparater som 
nevnt i note 3 til dette kapittel, på 
basis av sub-stratpigmenter 3 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, unntatt 
materialer posisjonene 
32.03, 32.04 og 32.05. 
Imidlertid kan materialer fra 
posisjon 32.05 anvendes 
dersom deres verdi ikke 
overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 
kapittel 
33 

 
Flyktige, vegetabilske oljer og 
resinoider; parfymer,  kosmetikk 
eller toalettpreparater, unntatt: 
 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
33.01 

 
Flyktige, vegetabilske oljer (også 
terpen-frie) herunder ”konkreter” 
og ”absolutter”; resinoider; 
ekstraherte oleoresiner; 
konsentrater av flyktige, 
vegetabilske oljer i fett, fete oljer, 
voks eller liknende stoffer, 
utvunnet ved enfleurage eller 
maserasjon; terpenholdige 
biprodukter fra avterpenisering av 
flyktige, vegetabilske oljer; 
vandige destillater og vandige 
oppløsninger av flyktige, 
vegetabilske oljer 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, også fra 
materialer fra en annen 
”gruppe”4  under denne 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer fra samme gruppe 
anvendes dersom deres verdi 
ikke overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

    



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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ex 
kapittel 
34 

Såpe, organiske, overflateaktive 
stoffer, vaskemidler, smøremidler, 
kunstig voks og tilberedt voks, 
poler- eller skuremidler, lys og 
liknende varer, modellermasse, 
”dentalvoks” og dentalpreparater 
på basis av gips; unntatt: 

Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 34.03 

 
Tilberedte smøremidler 
inneholdende mindre enn 70 
vektprosent olje utvunnet fra 
jordolje eller oljer utvunnet av 
bituminøse mineraler 

 
Raffinering og/eller én eller 
flere spesiell(e) prosess(er)1, 
  
ELLER 
andre operasjoner hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk  

 
 

 
34.04 

 
Kunstig voks og tilberedt voks: 

 
 

 
 

 
 

 
- på basis av parafin, voks av 

olje, voks av bituminøse 
mineraler, ”slack wax” eller 
”scale wax” 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
 

 
-  ellers 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, unntatt: 
- hydrogenerte oljer som 

har karakter av voks 
under posisjon 15.16, 
eller 

-  fettsyrer, ikke kjemisk 
definert eller industrielle 
fettalkoholer som har 
karakter av voks, under 
posisjon 38.23, eller 

-  materialer fra posisjon 
34.04. 

Imidlertid kan disse 
materialer anvendes dersom 
deres verdi 
ikke overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

    



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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ex 
kapittel 
35  

Proteiner; modifisert stivelse; 
klebemidler; enzymer; unntatt: 

Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
35.05 

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

 
 
 

 
 

 
 

 
-  stivelses-etere og -estere 

 
Fremstilling av materialer 
fra enhver posisjon, 
herunder andre materialer 
fra posisjon 35.05 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
-  andre 

 
Fremstilling av materialer 
fra enhver posisjon, unntatt 
posisjon 11.08 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 35.07 

 
Tilberedte enzymer ikke nevnt 
eller innbefattet annet sted  
 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
kapittel 
36 

 
Krutt og sprengstoffer; 
pyrotekniske produkter; 
fyrstikker; pyrofore legeringer; 
visse brennstoffpreparater  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 
kapittel 
37 

 
Varer til fotografisk eller 
kinematografisk bruk, unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte  
materialer skifter posisjon. 
Imidlertid kan materialer 
som ikke skifter posisjon 
anvendes dersom deres verdi 
ikke overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
37.01 

 
Fotografiske plater og fotografisk 
planfilm, sensitive for lys eller 
annen bestråling, ueksponerte, av 

 
 

 
 
 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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andre materialer enn papir, papp 
eller tekstilstoff; 
øyeblikksplanfilm, sensitiv for lys 
eller annen bestråling, ueksponert, 
også i kassetter:  

 

 
 

 
- øyeblikksplanfilm for 

fargefotografering, i kassetter 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, unntatt 
materialer fra posisjonene 
37.01 eller 37.02. Imidlertid 
kan materialer som tarifferes 
under posisjon 37.02 
anvendes dersom deres verdi 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
- andre  

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, unntatt 
materialer fra posisjonene 
37.01 eller 37.02. Imidlertid 
kan materialer som tarifferes 
under posisjon 37.01 og 
37.02 anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
37.02 

 
Fotografisk film, sensitiv for lys 
eller annen bestråling, ueksponert, 
i ruller, av andre materialer enn 
papir, papp eller tekstilstoff; 
øyeblikksfilm i ruller, sensitiv for 
lys eller annen bestråling, 
ueksponert 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, unntatt 
materialer fra posisjonene 
37.01 eller 37.02 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 
 

 
37.04 

 
Fotografiske plater, film, papir, 
papp og tekstilstoff, eksponerte, 
men ikke fremkalte 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, unntatt 
materialer fra posisjonene 
37.01 til  37.04 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 
kapittel 
38 

 
Diverse kjemiske produkter, 
unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 
 

 
ex 38.01  

 
- kollodial grafitt i suspensjon i 

olje og halvkollodial grafitt; 
karbonholdige pastaer for 

Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 

 
 
 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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elektroder  
 
-  grafitt i form av pasta, som er 

en blanding av grafitt og 
mineraloljer, der grafitten 
utgjør mer enn 30 vektprosent  

ferdigvarens pris fra fabrikk 
 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer som 
tarifferes under posisjon 
34.03 ikke overstiger 20% 
av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 38.03 

 
Tallolje, raffinert  

 
Raffinering av rå tallolje 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 38.05 

 
Sulfatterpentin, renset  

 
Rensing som består i 
destillasjon eller raffinering 
av rå sulfatterpentin 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 38.06 

 
Esterharpikser (”estergums”)  

 
Fremstilling fra harpikssyrer 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 38.07   

 
Bek utvunnet av tjære 

 
Destillasjon av tretjære 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
38.08 

 
Insekt-, sopp- og 
ugrasbekjempende midler, 
rottegift, antigromidler og plante-
vekstregulerende midler, 
desinfeksjons-midler og liknende  
produkter, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som 
preparater eller artikler (f. eks. 
svovel-impregnerte bånd, veker 
og lys samt fluepapir) 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 
 

 
 

 
38.09 

 
Midler for etterbehandling og 
preparater for å fremskynde 
farging eller feste farge-stoffer 
samt andre produkter eller prepa-
rater (f.eks. appretur og 
beisemidler) av det slag som 
brukes innenfor tekstil-, papir- og 
lærindustrien eller liknende 
industrier, ikke nevnt eller 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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innbefattet annet sted  
 
38.10 

 
Beisemidler for metaller; 
flussmidler og andre 
hjelpepreparater for lodding eller 
sveising; pulvere og pastaer for 
lodding eller sveising, som består 
av metall og andre stoffer; 
preparater av det slag som brukes 
som kjerne eller overdrag for 
sveiseelektroder eller sveisetråd. 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 
 

 
 

 
38.11  

 
Preparater for tilsetning i 
mineraloljer (herunder bensin) 
eller i andre væsker som brukes til 
de samme formål som 
mineraloljer, for å forbedre 
viskositeten, motvirke motorbank, 
oksydasjon, korrosjon, 
sotdannelse eller liknende: 

 
 

 
 

 
 

 
-  tilberedte preparater for 

smøreolje, inneholdende 
jordolje eller olje utvunnet av 
bituminøse mineraler 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer fra 
posisjon 38.11 ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
 

 
-  andre  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
38.12  

 
Tilberedte 
vulkaniseringsakseleratorer; 
sammensatte myknere for gummi 
eller plast, ikke nevnt eller 
innbefattet annet sted; 
antioksidasjonsmidler og andre 
sammensatte stabilisatorer for 
gummi eller plast  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
38.13 

 
Preparater og ladninger for 
brannslokningsapparater; 
brannslokningsgranater og 
brannslokningsbomber  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
38.14 

 
Sammensatte, organiske 
oppløsnings- og 
fortynningsmidler, ikke nevnt 
eller innbefattet annet sted; 
tilberedte maling- og lakkfjernere 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
38.18 

 
Kjemiske grunnstoffer dopet for Fremstilling hvor verdien av 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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elektronisk bruk, i form av skiver 
eller liknende; kjemiske 
forbindelser dopet for elektronisk 
bruk  

alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
38.19 

 
Bremsevæske og andre tilberedte 
væsker for hydrauliske 
overføringer, som ikke inneholder 
eller som inneholder mindre enn 
70 vektprosent jordolje eller oljer 
utvunnet fra bituminøse mineraler 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
38.20 

 
Frostvæsker og tilberedte væsker 
for avising  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
38.22 

 
Reagenser for diagnostisk bruk 
eller laboratoriebruk på et 
underlag samt tilberedte reagenser 
for diagnostisk bruk eller 
laboratoriebruk, også på et 
underlag, unntatt slike som hører 
under posisjon 30.02 eller 30.06; 
sertifiserte referanse-materialer  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
38.23 

 
Industrielle 
monokarboksylfettsyrer; sure oljer 
fra raffinering; industrielle fett-
alkoholer: 

 
 

 
 

 
 

 
-  industrielle, 

monokarboksylfettsyrer; 
raffinasjonsfettsyrer 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
 

 
-  industrielle fettalkoholer 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon inkludert 
materialer fra posisjon 38.23 

 
 

 
38.24 

 
Tilberedte bindemidler for 
støpeformer eller støpekjerner; 
kjemiske produkter og preparater 
fra kjemiske eller beslektede 
industrier (herunder slike som 
består av 
blandinger av naturprodukter), 
ikke nevnt eller innbefattet annet 
sted: 

 
 

 
 

 
 
 

 
-  Følgende produkter under 

denne posisjon: 
 
- - tilberedte bindemidler for 

Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 

Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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støpeformer eller støpekjerner 
basert på naturlige 
harpiksholdige produkter 

  
- - naftensyrer, deres ikke-vann-

oppløselige salter samt deres 
estere 

 
- - sorbitol, unntatt sorbitol som 

tarifferes under posisjon 29.05  
 
- - jordoljesulfonater, unntatt 

jordoljesulfonater av 
alkalimetaller, av ammonium 
eller etanolaminer; tiofenerte 
sulfonsyrer av oljer av 
bituminøse mineraler, samt 
deres salter 

 
- - ionebyttere 

 
- - ”gettere” (getterstoff) for 

vakuumrør 
 
- - alkalisk jernoksyd for rensing 

av gass 
 
- - ammoniakkgassvann og brukt 

gass-rensemasse produsert i 
rensing av kullgass 

 
- - sulfonaftensyrer, deres 

ikke-vannopp-løselige salter 
samt deres estere 

           
- - fuselolje og Dippelsolje 
 
- - blanding av salter med 

forskjellige anioner           
 
- - kopieringspasta på basis av 

gelatin, også på underlag av 
papir eller tekstil 

posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

fabrikk 

 
 

 
-  andre  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
39.01 til 
39.15 

 
Plast i ubearbeidde former, avfall, 
klipp og skrap av plast; unntatt 
varer under posisjon ex 39.07 og 

 
 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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39.12, for hvilke etterfølgende 
regel gjelder: 

 
 

 
- 

 addisjonshomop
olymerisasjonsprodukter hvor 
en enkel monomer utgjør mer 
enn 99 vektprosent av hele 
polymerinnholdet 

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
materialer fra kapittel 39 
ikke overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk5 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
-  andre 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer fra 
kapittel 39 ikke overstiger 
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk5 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 39.07 

 
-  kopolymerer, fremstilt av 

polykarbonat og akrylonitril-
butadienstyren kopolymerer 
(ABS)  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
materialer som ikke skifter 
posisjon anvendes dersom 
deres verdi ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk5 

 
 

 
 

 
-  polyester 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer fra 
kapittel 39 ikke overstiger 
20% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk og/eller fremstilling 
fra polykarbonat tetrabrom-
(bispenol A) 

 
 

 
39.12 

 
Cellulose og kjemiske derivater 
derav, ikke nevnt eller innbefattet 
annet sted, i ubearbeidde former  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer som 
ikke skifter posisjon ikke 
overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
39.16 til  
39.21 

 
Halvfabrikater og varer av plast; 
unntatt varer under posisjonene ex 
39.16, ex 39.17, ex 39.20 og ex 
39.21, for hvilke etterfølgende 
gjelder: 

 
 

 
 
 

 
 

 
-  flate produkter, videre 

bearbeidd enn bare 
overflatebehandlet eller 

Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer fra 
kapittel 39 ikke overstiger 

Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    

 
 
 

 29

tilskåret i annen kvadratisk 
eller rektangulær form; andre 
produkter, bearbeidd mer enn 
bare overflatebehandling 

50% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
-  andre: 

 
 

 
 

 
  

 
- - 

 addisjo
nshomopolymerisasjons-
produkter hvor en enkel 
monomer utgjør mer enn 99 
vektprosent av hele 
polymerinnholdet 

 

 
Fremstilling hvor: 
-  verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

-  verdien av alle anvendte 
materialer fra kapittel 39 
ikke overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk5 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
- - ellers 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer som 
tarifferes under kapittel 39 
ikke overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk5 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 39.16 
og ex 
39.17 

 
Profiler og rør 

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

 - verdien av alle anvendte 
materialer som ikke 
skifter posisjon ikke 
overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 
 
 

 
ex 39.20 

 
- plater og film av ionomer 

 
Fremstilling fra et 
termoplastisk partielt salt 
som er en kopolymer av 
etylen og metakrylsyre 
delvis nøytralisert med 
metallioner, hovedsakelig 
sink og natrium 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
-  plater av regenerert cellulose, 

polyamider eller polyetylen 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer som 
ikke skifter posisjon ikke 
overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
ex 39.21 

 
Metallbelagte folier av 
plastmateriale 

Fremstilling fra svært 
gjennom-skinnelige bånd i 
polyester med en tykkelse 

Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
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på mindre enn 23 mikron6 ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
39.22 til 
39.26 

 
Varer av plast 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
ex 
kapittel 
40 

 
Gummi og varer derav; unntatt:  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 40.01  

 
Laminerte gummiplater eller 
kreppgummi til sko 

 
Laminering av plater av 
naturgummi 

 
 

 
40.05 

 
Blandet gummi, uvulkanisert, i 
ubearbeidde former eller i form av 
plater, duk eller bånd  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer, 
unntatt naturgummi, ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
40.12 

 
Regummierte eller brukte, 
pneumatiske dekk av gummi; 
massiv- eller hulkammerringer, 
slitebaner og felgbånd av gummi: 

 
 
 

 
 

 
 

 
- regummierte pneumatiske 

dekk, massiv- eller 
hulkammerringer, av gummi 

 
Regummiering av brukte 
dekk  

 
 

 
 

 
- andre  

 
Fremstilling av materialer 
fra enhver posisjon, unntatt 
materialer fra posisjonene 
40.11 eller 40.12 

 
 

 
ex 40.17 

 
Varer av hardgummi  

 
Fremstilling fra hardgummi 

 
 

 
ex 
kapittel 
41 

 
Rå huder og skinn (unntatt 
pelsskinn) samt lær; unntatt:  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 41.02  

 
Rå huder av sau og lam, avhårede 

 
Avhåring av huder av sau og 
lam 

 
 

 
41.04 til 
41.06 

 
Garvede eller ”crust” huder og 
skinn, uten hår eller ull, også 
spaltet, men ikke videre beredt 

 
Ettergarving av garvet lær 
ELLER 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
41.07, 
41.12 og 
41.13 
 
 

 
Lær videre beredt etter garving 
eller ”crusting”, herunder 
pergamentbehandlet lær, uten ull 
eller hår, også spaltet, unntatt lær 
som hører under posisjon 41.14 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonene 41.04 til 41.13 
 
 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    

 
 
 

 31

 
ex 41.14  
   

 
Lakklær og imitert lakklær; 
metallisert lær  

Fremstilling fra materialer 
fra posisjonene 41.04 til 
41.06, 41.07, 41.12 eller 
41.13, forutsatt at deres 
verdi ikke overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk  

 
kapittel 
42 

 
Varer av lær; salmakerarbeider, 
reise-effekter, håndvesker og 
liknende beholdere; varer av 
tarmer (unntatt av wormgut) 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 
kapittel 
43  

 
Pelsskinn (også kunstig) og varer 
derav;   unntatt:  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 43.02 

 
Garvede eller beredte pelsskinn, 
sammen-satte: 

 
 

 
 

 
 

 
- plater, kryss og liknende 

 
Bleking eller farging samt 
tilskjæring og sammensying 
av usammensatte garvede 
eller tilberedte pelsskinn 

 
 

 
 

 
- ellers  

 
Fremstilling fra 
usammensatte garvede eller 
tilberedte pelsskinn 

 
 

 
43.03 

 
Klær, tilbehør til klær og andre 
varer av pelsskinn  
 

 
Fremstilling fra 
usammensatte garvede eller 
tilberedte pelsskinn 
fra posisjon 43.02 

 
 

 
ex 
kapittel 
44 

 
Tre og trevarer; trekull; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 44.03 

 
Tømmer, grovt tilhogd eller 
tilskåret  

 
Fremstilling fra tømmer, 
også befridd for bark eller 
bare grovrenset 

 
 

 
ex 44.07 

 
Trelast saget eller kuttet i 
lengderetningen, knivskåret eller 
skrelt, høvlet, pusset eller 
endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm 

 
Høvling, pussing eller 
endeskjøting 

 
 

 
ex 44.08 

 
Plater for finéring (herunder slike 
fremstilt ved å skjære i laminert 
tre) og for kryssfinér med tykkelse 
høyst 6 mm, sammenskjøtt, og 
annen trelast saget i lengde-
retningen, knivskåret eller skrelt, 
av tykkelse høyst 6 mm, høvlet, 
pusset eller endeskjøtt 

 
Sammenskjøting, høvling, 
pussing, eller endeskjøting 
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ex 44.09   

 
Trelast, fortløpende profilert langs 
kanter, ender eller flater, også 
høvlet, pusset eller endeskjøtt: 

 
 

 
 

 
 

 
-  pusset eller endeskjøtt  

 
Pussing eller endeskjøting 

 
 

 
 

 
- profilert og ornamentert 

listverk 

 
Profilering eller 
ornamentering 

 
 

 
ex 44.10 
til  
ex 44.13 

 
Profilert og ornamentert listverk  

 
Profilering eller 
ornamentering 

 
 

 
ex 44.15  

 
Pakkasser, esker, sprinkelkasser, 
dunker og liknende emballasje av 
tre 

 
Fremstilling fra bord som 
ikke allerede er tilskåret i 
passende lengder 

 
 

 
ex 44.16 

 
Fat, tønner, kar, baljer og annet 
bøkker-arbeid samt deler dertil av 
tre 

 
Fremstilling fra emner til 
tønne-staver, ikke videre 
bearbeidd enn tilsagd på 
begge bredsider 

 
 

 
ex 44.18 

 
-  bygningssnekker- og 

tømmermanns-arbeider av tre 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
lamellplater med innvendig 
hulrom (celleplater) og 
takspon (”shingles” og 
”shakes”) anvendes 

 
 

 
 

 
-  profilert og ornamert listverk 

 
Profilering eller 
ornamentering 

 
 

 
ex 44.21 

 
Fyrstikkemner; skoplugger 

 
Fremstilling fra tre fra 
enhver posisjon, unntatt 
tretråd fra posisjon 44.09 

 
 

 
ex 
kapittel 
45 

 
Kork og korkvarer; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
45.03  

 
Varer av naturlig kork  

 
Fremstilling fra kork fra 
posisjon 45.01 

 
 

 
kapittel 
46 

 
Varer av strå, halm, esparto eller 
andre flettematerialer; 
kurvmakerarbeid 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
kapittel 
47 

 
Tremasse eller masse av andre 
cellulose-fibermaterialer; papir 
eller papp for resirkulasjon 
(avfall) 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 

 
Papir og papp; varer av Fremstilling hvor alle 
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kapittel 
48  

papirmasse, papir eller papp; 
unntatt: 

anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
ex 48.11 

 
Papir og papp, linjert eller rutet  

 
Fremstilling fra materialer 
til produksjon av papir 
under kapittel 47 

 
 

 
48.16 

 
Karbonpapir, selvkopierende 
papir og annet kopipapir eller 
overføringspapir (unntatt varer 
som hører under posisjon 48.09), 
stensiler og offsetplater av papir, 
også i esker 

 
Fremstilling fra materialer 
til produksjon av papir 
under kapittel 47 

 
 

 
48.17  

 
Konvolutter, kortbrev, brevkort 
(ikke illustrerte) og 
korrespondansekort av papir eller 
papp; esker, mapper og liknende 
av papir eller papp, som 
inneholder et utvalg av brevpapir, 
konvolutter og liknende 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
-  verdien av alle anvendte 

materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
ex 48.18 

 
Toalettpapir  

 
Fremstilling fra materialer 
til produksjon av papir 
under kapittel 47 

 
 

 
ex 48.19 

 
Esker, kasser, sekker, poser og 
annen emballasje av papir, papp, 
cellulosevatt eller duk av 
cellulosefibrer  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
ex 48.20 

 
Skriveblokker 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
ex 48.23 

 
Annet papir og annen papp, 
cellulosevatt og duk av 
cellulosefibrer, tilskåret til 
bestemt størrelse eller form 

 
Fremstilling fra materialer 
til produksjon av papir 
under kapittel 47 

 
 

 
ex 
kapittel 
49 

 
Bøker, aviser, bilder og andre 
trykksaker; håndskrevne eller 
maskinskrevne arbeider samt 
arbeidstegninger; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
49.09 

 
Trykte eller illustrerte postkort; 
trykte kort med personlige 
hilsninger, meddelelser eller 

 
Fremstilling fra materialer 
som ikke tarifferes under 
posisjon 
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bekjentgjørelser, også illustrerte, 
med eller uten konvolutter eller 
utstyr 

49.09 eller 49.11 

 
49.10 

 
Kalendere, alle slags, trykte, 
herunder kalenderblokker: 

 
 

 
 

 
 

 
- evighetskalendere eller 

kalendere med utskiftbare 
blokker montert på et underlag 
av andre materialer enn papir 
og papp  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
-  verdien av alle anvendte 

materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
 

 
- andre  

 
Fremstilling fra materialer 
som ikke tarifferes under 
posisjon 
49.09 eller 49.11 

 
 

 
ex 
kapittel 
50 

 
Silke; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 50.03 

 
Silkeavfall (herunder kokonger 
ikke anvendelige til avhesping, 
garnavfall og opprevne filler), 
kardet eller kjemmet 

 
Karding eller kjemming av 
silkeavfall 

 
 

 
50.04 til  
ex 50.06 

 
Garn av silke og garn spunnet av 
silkeavfall 
       
 

 
Fremstilling fra7: 
- råsilke eller silkeavfall, 

kardet eller kjemmet eller 
på annen måte bearbeidd 
for spinning, 

- andre naturfibrer ikke 
kardet eller kjemmet eller 
på annen måte bearbeidd 
for spinning, 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse, eller 

- materialer til fremstilling 
av papir 

 
 

 
50.07 

 
Vevnader av silke eller 
silkeavfall: 

 
 

 
 

 
 

 
- som inneholder tråder av 

gummi  

 
Fremstilling fra enkelt garn 7 

 
 

 
 

 
- andre  Fremstilling fra7: 

- garn av kokosfibrer, 
- naturfibrer, 
- syntetiske eller kunstige 
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stapel-fibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse, eller 

- papir 
ELLER 
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og 
etterbehandlende 
operasjoner (f.eks. rensing, 
bleiking, mercerisering, 
varmebehandling, ruing, 
pressing, anti-
krympebehandling, slutt-
behandling, dekatering, 
impregnering, stopping og 
nupping) hvor verdien av 
den ikke-trykte vevnaden 
ikke overstiger 47,5% 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
ex 
kapittel 
51 

 
Ull, fine eller grove dyrehår; garn 
og  vevnader av tagl; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
51.06 til  
51.10 

 
Garn av ull, av fine eller grove 
dyrehår eller av tagl       
 

 
Fremstilling fra7: 
- råsilke eller silkeavfall, 

kardet eller kjemmet eller 
på annen måte bearbeidd 
for spinning, 

- naturfibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, 

- kjemiske materialer eller 
spinnmasse, eller  

- materialer til fremstilling 
av papir 

 
 

 
51.11 til 
51.13 

 
Vevnader av ull av fine eller 
grove dyrehår eller tagl:  

 
 

 
 

 
 

 
- som inneholder tråder av 

gummi 

 
Fremstilling fra enkelt garn7 

 
 

 
 

 
- andre  Fremstilling fra7: 

- garn av kokosfibrer, 
- naturfibrer, 
- syntetiske eller kunstige 

stapel-fibrer, ikke kardet 
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eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse, eller 

- papir 
ELLER 
Trykking samt minst to 
forberedende eller ferdig- og 
etterbehandlende 
operasjoner (f.eks. rensing, 
bleiking, mercerisering, 
varmebehandling, ruing, 
pressing, anti-
krympebehandling, 
sluttbehandling, dekatering, 
impregnering, stopping og 
nupping) hvor verdien av 
den ikke-trykte vevnaden 
ikke overstiger 47,5% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
ex 
kapittel 
52 

 
Bomull; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
52.04 til  
52.07 

 
Garn og tråd av bomull  
        
       

 
Fremstilling fra7: 
- råsilke eller silkeavfall, 

kardet  eller kjemmet eller 
på annen måte bearbeidd 
for spinning, 

- naturfibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse, eller 

- materialer til fremstilling 
av papir 

 
 

 
52.08 til 
52.12 

 
Vevnader av bomull: 

 
 

 
 

 
 

 
- som inneholder tråder av 

gummi  

 
Fremstilling fra enkelt garn7 

 
 

 
 

 
- andre  Fremstilling fra7: 

- garn av kokosfibrer, 
- naturfibrer, 
- syntetiske eller kunstige 

stapel-fibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
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annen måte bearbeidd for 
spinning, 

- kjemiske materialer eller 
spinnmasse, eller 

- papir 
ELLER 
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og 
etterbehandlende 
operasjoner (f.eks. rensing, 
bleiking, mercerisering, 
varmebehandling, ruing, 
pressing, anti-
krympebehandling, 
sluttbehandling, dekatering, 
impregnering, stopping og 
nupping) hvor verdien av 
den ikke-trykte vevnaden 
ikke overstiger 47,5% 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
ex 
kapittel 
53 

 
Andre vegetabilske tekstilfibrer;  
papirgarn og vevnader derav; 
unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
53.06 til 
53.08 

 
Garn av andre vegetabilske 
tekstilfibrer; papirgarn 
 

 
Fremstilling fra7: 
- råsilke eller silkeavfall, 

kardet  eller kjemmet eller 
på annen måte bearbeidd 
for spinning, 

- naturfibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, 

- kjemiske materialer eller 
spinnmasse, eller 

- materialer til fremstilling 
av papir 

 
 

 
53.09 til 
53.11 

 
Vevnader av andre vegetabilske 
fibrer; vevnader av papirgarn: 

 
 

 
 

 
 

 
- som inneholder tråder av 

gummi  

 
Fremstilling fra enkelt garn7 

 
 

 
 

 
- andre  Fremstilling fra7: 

- garn av kokosfibrer, 
- garn av jute 
- naturfibrer, 
- syntetiske eller kunstige 

stapelfibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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annen måte bearbeidd for 
spinning, 

- kjemiske materialer eller 
spinnmasse, eller 

- papir 
ELLER 
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og 
etterbehandlende 
operasjoner (f.eks. rensing, 
bleiking, mercerisering, 
varmebehandling, ruing, 
pressing, anti-
krympebehandling, 
sluttbehandling, dekatering, 
impregnering, stopping og 
nupping) hvor verdien av 
den ikke-trykte vevnaden 
ikke overstiger 47,5% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
54.01 til 
54.06 

 
Garn; monofilamenter og tråd av 
syntetiske eller kunstige 
tekstilfibrer  
 

 
Fremstilling fra7: 
- råsilke eller silkeavfall, 

kardet eller kjemmet eller 
på annen måte bearbeidd 
for spinning, 

- naturfibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse, eller 

- materialer til fremstilling 
av papir 

 
 

 
54.07 og 
54.08 

 
Vevnader av syntetiske eller 
kunstige  tekstilfibrer: 

 
 

 
 

 
 

 
- som inneholder tråder av 

gummi  

 
Fremstilling fra enkelt garn7 

 
 

 
 

 
- andre  

 
Fremstilling fra7: 
- garn av kokosfibrer, 
- naturfibrer, 
- syntetiske eller kunstige 

stapel-fibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse, eller 

- papir 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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ELLER 
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og 
etterbehandlende 
operasjoner (f.eks. rensing, 
bleiking, mercerisering, 
varmebehandling, ruing, 
pressing, anti-
krympebehandling, 
sluttbehandling, dekatering, 
impregnering, stopping og 
nupping) hvor verdien av 
den ikke-trykte vevnaden 
ikke overstiger 47,5% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
55.01 til  
55.07 

 
Syntetiske eller kunstige 
stapelfibrer  
      

 
Fremstilling fra kjemiske 
materialer eller spinnmasse 

 
 

 
55.08 til 
55.11  

 
Garn og sytråd av syntetiske eller 
kunstige stapelfibrer 
         
      

 
Fremstilling fra7: 
- råsilke eller silkeavfall, 

kardet eller kjemmet eller 
på annen måte bearbeidd 
for spinning, 

- naturfibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse, eller 

- materialer til fremstilling 
av papir 

 
 

 
55.12 til  
55.16 

 
Vevnader av syntetiske eller 
kunstige stapelfibrer: 

 
 

 
 

 
 

 
- som inneholder tråder av 

gummi  

 
Fremstilling fra enkelt garn7 

 
 

 
 

 
- andre  

 
Fremstilling fra7: 
- garn av kokosfibrer, 
- naturfibrer, 
- syntetiske eller kunstige 

stapel-fibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse, eller 

- papir 
ELLER 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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Trykking samt minst to 
forberedende eller ferdig- og 
etterbehandlende 
operasjoner (f.eks. rensing, 
bleiking, mercerisering, 
varmebehandling, ruing, 
pressing, anti-
krympebehandling, 
sluttbehandling, dekatering, 
impregnering, stopping og 
nupping) hvor verdien av 
den ikke-trykte vevnaden 
ikke overstiger 47,5% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
ex 
kapittel 
56  

 
Vatt, filt og fiberduk  
(”non-wovens”);  spesialgarn; 
hyssing, snører, liner og tau samt 
varer derav; unntatt: 

 
Fremstilling fra7: 
- garn av kokosfibrer, 
- naturfibrer, 
- kjemiske materialer eller 

spinn-masse, eller 
- materialer til fremstilling 

av papir 

 
 

 
56.02  

 
Filt, også impregnert, overtrukket, 
belagt 
eller laminert: 

 
 

 
 

 
 

 
- nålefilt  

 
Fremstilling fra7: 
- naturfibrer, 
- kjemiske materialer eller 

spinn-masse  
Imidlertid kan: 
- polypropylen filamenter 

fra posisjon 54.02, 
- polypropylen fibrer fra 

posisjonene 55.03 eller 
55.06, eller 

- polypropylen fiberkabel 
fra posisjon 55.01, 

anvendes dersom en enkelt 
fiber eller filament er mindre 
enn 9 desitex og deres verdi 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
 

 
-   andre  

 
Fremstilling fra7: 
- naturfibrer, 
- syntetiske eller kunstige 

stapelfibrer fremstilt fra 
kasein, eller 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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56.04  

 
Tråd og snor av gummi 
overtrukket med 
tekstilmateriale; tekstilgarn samt 
strimler og liknende som hører 
under posisjon 54.04 eller 54.05, 
impregnert, overtrukket, belagt 
eller omsluttet med gummi eller 
plast: 

 
 

 
 

 
 

 
- tråd og snor av gummi, 

overtrukket med 
tekstilmateriale 

 
Fremstilling fra tråd og snor 
av gummi, ikke overtrukket 
med tekstilmateriale 

 
 

 
 

 
- andre  

 
Fremstilling fra7: 
- naturfibrer, ikke kardet 

eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse, eller 

- materialer til fremstilling 
av papir 

 
 

 
56.05 

 
Metallisert garn, også omspunnet, 
fremstilt av tekstilgarn samt 
strimler og liknende som hører 
under posisjon 54.04 eller 54.05, i 
forbindelse med metall i form av 
tråd, strimler eller pulver, eller 
overtrukket med metall  
 

 
Fremstilling fra7: 
- naturfibrer, 
- syntetiske eller kunstige 

stapel-fibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse, eller 

- materialer til fremstilling 
av papir 

 
 

 
56.06 

 
Omspunnet garn samt strimler og 
liknende som hører under posisjon 
54.04 eller 54.05, omspunnet 
(unntatt garn, strimler og liknende 
som hører under posisjon 56.05 
og omspunnet garn av tagl); 
chenillegarn; ”chainettegarn” 

 
Fremstilling fra7: 
- naturfibrer, 
- syntetiske eller kunstige 

stapel-fibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse, eller 

- materialer til fremstilling 
av papir 

 
 

Kapittel 

57 

Gulvtepper og annet gulvbelegg 
av tekstil-materiale: 

  



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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 - av nålefilt Fremstilling fra7: 
- naturfibrer, eller 
- kjemiske materialer eller 

spinnmasse  
Imidlertid kan: 
- polypropylen filamenter 

fra posisjon 54.02, 
- polypropylen fibrer fra 

posisjonene 55.03 eller 
55.06, eller 

- polypropylen fiberkabel 
fra posisjon 55.01, 

anvendes dersom en enkelt 
fiber eller filament er mindre 
enn 9 desitex og deres verdi 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 
Jutevevnad kan anvendes 
som bakside 
 

 

 - av annen filt Fremstilling fra7: 
- naturfibrer, ikke kardet 

eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, eller 

- kjemiske materialer eller 
spinnmasse 

 

 

 - andre Fremstilling fra7: 
- garn av kokosfibrer eller 

jute, 
- syntetisk eller kunstig 

filamentgarn, 
- naturfibrer, eller 
- syntetiske eller kunstige 

stapelfibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning 

Jutevevnad kan anvendes 
som bakside 

 

 
ex 
kapittel 
58 

Spesielle vevnader; tuftede 
tekstilstoffer; blonder og 
kniplinger; tapisserier; possement; 
broderier; unntatt: 

  
 

 
 

 
- som inneholder tråder av 

gummi  

 
Fremstilling fra enkelt garn7  

 
 

 
 

 
- andre  

 
Fremstilling fra7: 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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- naturfibrer, 
- syntetiske eller kunstige 

stapelfibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, eller 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse 

ELLER 
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og 
etterbehandlende 
operasjoner (f.eks. rensing, 
bleiking, mercerisering, 
varmebehandling, ruing, 
pressing, anti-
krympebehandling, 
sluttbehandling, dekatering, 
impregnering, stopping og 
nupping) hvor verdien av 
den ikke-trykte vevnaden 
ikke overstiger 47,5% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 
 

58.05  Håndvevde tapisserier av typene 
Gobeliner, Flandern, Aubusson, 
Beauvais og liknende samt 
håndbroderte tapisserier (f.eks. 
”petit point” og korsstings-
broderier), ferdige eller som 
metervarer 

Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
58.10  

 
Broderier som metervare, bånd 
eller motiver  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
 

 
59.01 

 
Tekstilstoff overtrukket med 
naturlige gummier eller 
stivelsesholdige stoffer, av det 
slag som brukes til fremstilling av 
bokpermer eller liknende; 
kalkerlerret; preparert malerlerret; 
”rullebook” og liknende stivet 
tekstilstoff av det slag som brukes 
til fremstilling av hatter 

 
Fremstilling fra garn 

 
 

 
59.02 

 
Kordvev for dekk av 

 
 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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høystyrkegarn av nylon eller 
andre polyamider, polyestere eller 
viskoserayon: 

 

 
 

 
- inneholdende høyst 90 

vektprosent tekstilmaterialer 

 
Fremstilling fra garn 

 
 

 
 

 
- andre  

 
Fremstilling fra kjemiske 
materialer eller spinnmasse 

 
 

 
59.03 

 
Tekstilstoff impregnert, 
overtrukket, belagt eller laminert 
med plast, unntatt tekstilstoff som 
hører under posisjon 59.02 

 
Fremstilling fra garn 
ELLER 
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og 
etterbehandlende 
operasjoner (f.eks. rensing, 
bleiking, mercerisering, 
varmebehandling, ruing, 
pressing, anti-
krympebehandling, 
sluttbehandling, dekatering, 
impregnering, stopping og 
nupping) hvor verdien av 
den ikke-trykte vevnaden 
ikke overstiger 47,5% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
59.04 

 
Lineoleum, også tilskåret; 
gulvbelegg som består av 
tekstilbunn med belegg, også 
tilskåret 

 
Fremstilling fra garn7 
 

 
 

 
59.05 

 
Tekstiltapeter: 

 
 

 
 

 
 

 
- impregnert, overtrukket, belagt 

eller laminert med gummi, plast 
eller andre materialer 

 
Fremstilling fra garn 

 
 

 
 

 
-   andre  

 
Fremstilling fra7: 
- garn av kokosfibrer, 
- naturfibrer, 
- syntetiske eller kunstige 

stapel-fibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, eller 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse 

ELLER 
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og 
etterbehandlende 
operasjoner (f.eks. rensing, 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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bleiking, mercerisering, 
varmebehandling, ruing, 
pressing, anti-
krympebehandling, 
sluttbehandling, dekatering, 
impregnering, stopping og 
nupping) hvor verdien av 
den ikke-trykte vevnaden 
ikke overstiger 47,5% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
59.06 

 
Gummiert tekstilstoff, unntatt 
tekstilstoff som hører under 
posisjon 59.02: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
- stoffer av trikotasje  

 
Fremstilling fra7: 
- naturfibrer, 
- syntetiske eller kunstige 

stapel-fibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, eller 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse 

 
 

 
 

 
- andre stoffer fremstilt fra 

syntetisk filamentgarn, 
inneholdende minst 90 
vektprosent tekstilmaterialer 

 
Fremstilling fra kjemiske 
materialer 

 
 

 
 

 
- ellers 

 
Fremstilling fra garn 

 
 

 
59.07 

 
Tekstilstoff som er impregnert, 
over-trukket eller belagt på annen 
måte, malte teaterkulisser, 
atelierbaktepper eller liknende, av 
tekstilvevnad 

 
Fremstilling fra garn  
ELLER 
Trykking samt minst to for-
beredende eller ferdig- og 
etterbehandlende 
operasjoner (f.eks. rensing, 
bleiking, mercerisering, 
varmebehandling, ruing, 
pressing, anti-
krympebehandling, 
sluttbehandling, dekatering, 
impregnering, stopping og 
nupping) hvor verdien av 
den ikke-trykte vevnaden 
ikke overstiger 47,5% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
59.08 

 
Veker av vevde, flettede eller 
strikkede 
tekstilmaterialer, til lamper, 
ovner, tennere, lys eller liknende; 

 
 
 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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gassglødenett og rundstrikkede 
varer til fremstilling av slike, også 
impregnerte: 

 
 

 
- gassglødenett, impregnerte  

 
Fremstilling fra 
rundstrikkede varer av 
gassglødenett 

 
 

 
 

 
- andre  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
59.09 til  
59.11 

 
Tekstilvarer anvendelige til bruk i 
industrien: 

 
 

 
 

 
 

 
- pusseskiver eller ringer av 

annet materiale enn filt under 
posisjon 59.11  

 
Fremstilling fra garn eller 
fra stoffavfall eller filler fra 
posisjon 63.10 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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- tekstilvevnad av det slag som 

vanligvis brukes i maskiner til 
fremstilling av papir eller til 
annen teknisk bruk, også filtet, 
impregnert eller belagt, 
rundstrikket eller i endeløs tråd 
med enkel eller dobbel varp 
og/eller veft, eller flat vevd 
med dobbel varp og/ eller veft 
som hører under 59.11  

 
Fremstilling fra7: 
- garn av kokosfibrer,  
- av følgende materialer: 
- - garn av polytetrafluor-

ethylen8, 
- - garn, sammensatt, av 

polyamid, belagt 
impregnert eller dekket 
med fenolharpiks, 

- - garn av syntetiske 
tekstilfibre av aromatiske 
polyamider, fremskaffet 
fra polykondensasjon av 
mfenylendiamin og 
isopatisk syre, 

- - monofil av 
polytetrafluoro-ethylen, 

- - garn av syntetiske 
tekstilfibre av 
polypfenylen 
terephthalamide, 

- - glassfibergarn, belagt med 
fenolharpiks og 
omspunnet med 
akrylgarn8, 

- - blandingspolyester, 
- - monofilamenter av et 

polyester og en harpiks av 
terephtalisk syre og 1.4 
syklo-hexanedincthanol 
og isopatisk syre, 

- - naturfibrer, 
- - kunstige stapelfibrer, ikke 

kardet eller kjemmet eller 
på annen måte bearbeidd 
for spinning, eller 

- - kjemiske produkter eller 
spinnmasse 

 
 

 
 

 
- andre 

 
Fremstilling fra7: 
-  garn av kokosfiber, 
-  naturfibrer, 
-  syntetiske eller kunstige 

stapelfibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, eller 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse 

 
 

    



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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Kapittel 
60  

Trikoterte stoffer  
       

Fremstilling fra7: 
- naturfibrer, 
- syntetiske eller kunstige 

stapel-fibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, eller 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse 

 

 
kapittel 
61  

 
 Klær og tilbehør til klær, av 
trikotasje: 

 
 

 
 

 
 

 
- fremstilt ved å sy eller på annen 

måte sette sammen, to eller 
flere deler av trikotasjestoff 
som enten er tilskåret eller 
fremstilt direkte til sin endelige 
form 

 
Fremstilling fra garn7 9 

 
 

 
 

 
- andre 

 
Fremstilling fra7: 
- naturfibrer, 
- syntetiske eller kunstige 

stapel-fibre, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, eller  

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse 

 
 

 
ex 
kapittel  
62 

 
Klær og tilbehør til klær, unntatt 
trikotasje; unntatt:  

 
Fremstilling fra garn7 9 

 
 

 
ex 62.02, 
ex 62.04,  
ex 62.06,  
ex 62.09 
og 
ex 62.11 

 
Klær til damer, piker og småbarn 
og tilbehør til klær til småbarn, 
brodert  
         
      

 
Fremstilling fra garn9 
ELLER 
Fremstilling fra ubrodert 
vevnad, forutsatt at verdien 
til den ubroderte vevnaden 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk9 

 
 

 
ex 62.10 
og 
ex 62.16 

 
Brannsikre klær av vevnader 
belagt  
med  en folie av aluminisert 
polyester  

 
Fremstilling fra garn9 
ELLER 
Fremstilling fra ubelagt 
vevnad, forutsatt at verdien 
til den ubelagte vevnaden 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk9 

 
 

 
62.13 og 
62.14 

 
Lommetørklær, sjal, skjerf, 
halstørklær, mantiljer, slør, og 
liknende varer: 

 
 
 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 
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- broderte 

 
Fremstilling fra ubleiket 
enkelt garn7 9 
ELLER 
Fremstilling fra ubrodert 
vevnad, forutsatt at verdien 
til den ubroderte vevnaden 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk9 

 
 

 
 

 
-    andre  

 
Fremstilling fra ubleiket 
enkelt garn7 9 
ELLER 
Tilvirking fulgt av trykking 
samt minst to forberedende 
eller ferdig- og 
etterbehandlende 
operasjoner (f.eks. rensing, 
bleiking, mercerisering, 
varmebehandling, ruing, 
pressing, anti-
krympebehandling, 
sluttbehandling, dekatering, 
impregnering, stopping og 
nupping) hvor verdien av de 
ikke-trykte varene fra 
posisjon 62.13 eller 62.14 
ikke overstiger 47,5% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
62.17 

 
Annet ferdig tilbehør til klær; 
deler til klær eller deler til tilbehør 
til klær, unntatt deler som hører 
under posisjon 62.12: 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
- broderte  

 
Fremstilling fra garn9 
ELLER 
Fremstilling fra ubrodert 
vevnad, forutsatt at verdien 
til den ubroderte vevnaden 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk9 

 
 

 
 

 
- brannsikre klær av vevnader 

belagt med en folie av 
aluminisert polyester  

 
Fremstilling fra garn9 
ELLER 
Fremstilling fra ubelagt 
vevnad, forutsatt at verdien 
til den ubelagte vevnaden 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk9 

 
 

 
 

 
- innleggsstoff til snipper og 

mansjetter, ferdig tilskåret 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 
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skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
 

 
-   andre  

 
Fremstilling fra garn9 

 
 

 
ex 
kapittel 
63 

 
Andre ferdige tekstilvarer; sett; 
brukte  klær og andre brukte 
tekstilvarer; filler; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
63.01 til 
63.04 

 
Tepper og pledd, sengelinnet 
m.v.; gardiner m.v.; andre 
utstyrsvarer: 

 
 

 
 

 
 

 
- av filt, og av fiberduk (”non-

wovens”) 

 
Fremstilling fra7: 
- naturfibrer, eller 
- kjemiske materialer eller 

spinn-masse 

 
 

 
 

 
- andre: 

 
 

 
 

 
 

 
- - broderte  

 
Fremstilling fra ubleiket 
enkelt garn9 10 
ELLER 
Fremstilling fra ubrodert 
stoff, (annet enn trikotert) 
forutsatt at verdien av det 
ubroderte stoffet ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
 

 
- -  ellers  

 
Fremstilling fra ubleiket 
enkelt garn9 10 

 
 

 
63.05 

 
Sekker og poser, av det slag som 
brukes som emballasje  

 
Fremstilling fra7: 
- naturfibrer, 
- syntetiske eller kunstige 

stapel-fibrer, ikke kardet 
eller kjemmet eller på 
annen måte bearbeidd for 
spinning, eller 

- kjemiske materialer eller 
spinn-masse 

 
 

 
63.06  

 
Presenninger og markiser; telt; 
seil til båter, seilbrett eller 
seilvogner; campingartikler: 

 
 

 
 

 
 

 
- av fiberduk (”nonwovens”) 

 
Fremstilling fra7 9: 
- naturfibrer, eller 
- kjemiske materialer eller 

spinn-masse 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 
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-   andre  

 
Fremstilling fra ubleiket 
enkelt garn7 9 
 

 
 

 
63.07 

 
Andre ferdige varer, herunder 
snittmønstre  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
63.08 

 
Sett som består av vevnader og 
garn, også med tilbehør, til 
fremstilling av tepper, tapisserier, 
broderte bordduker eller 
servietter, eller liknende 
tekstilvarer, i pakninger for 
detaljsalg  

 
Opprinnelsesregelen som 
gjelder for hver enkelt 
artikkel i settet må være 
oppfylt. Imidlertid kan 
ikke-opprinnelsesprodukter 
inngå i settet dersom deres 
verdi ikke overstiger 15% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
 
ex 
kapittel 
64 

 
Fottøy, gamasjer og liknende 
varer samt deler dertil; unntatt:  
        
     

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon unntatt 
fra sammensatte deler 
bestående av fottøy-
overdeler påsatt bindsåle 
eller andre bunndeler fra 
posisjon 64.06 

 
 

 
64.06 

 
Deler til fottøy (herunder 
overdeler, også om de er festet til 
andre såler enn ytter-såler); løse 
innleggssåler, kippekapper og 
liknende innlegg; gamasjer, 
leggings og liknende varer samt 
deler dertil  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 
kapittel 
65  

 
Hodeplagg og deler dertil; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
65.03  

 
Hatter og andre hodeplagg av filt, 
fremstilt av de hatteemner som 
hører under posisjon 65.01, også 
fôrede eller garnerte 

 
Fremstilling fra garn eller 
tekstil-fibrer9 

 
 

 
65.05 

 
Hatter og andre hodeplagg av 
trikotasje eller av blonder, 
kniplinger, filt eller andre 
tekstilmetervarer (men ikke 
strimler), også fôrede eller 
garnerte; hårnett av ethvert 
materiale, også fôrede eller 
garnerte 

 
Fremstilling fra garn eller 
tekstil-fibrer9 

 
 

    



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  
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ex 
kapittel 
66 

Paraplyer, parasoller, 
spaserstokker, sitte-stokker, 
sveper, ridepisker og deler dertil; 
unntatt: 

Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 

 
66.01 

 
Paraplyer og parasoller (herunder 
stokk-paraplyer, hageparasoller og 
liknende)  
 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
kapittel 
67 

 
Bearbeidde fjær og dun samt varer 
derav; kunstige blomster; varer av 
menneskehår 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 
kapittel 
68 

 
Varer av stein, gips, sement, 
asbest,  glimmer eller liknende 
materialer; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 68.03 

 
Varer av naturlig eller 
agglomerert skifer 

 
Fremstilling fra bearbeidd 
skifer 

 
 

 
ex 68.12  

 
Varer av asbest; varer av 
blandinger på basis av asbest eller 
av blandinger på basis av asbest 
og magnesiumkarbonat 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon 

 
 

 
ex 68.14 

 
Varer av glimmer; herunder 
agglomerert eller rekonstruert 
glimmer, på underlag av papir, 
papp eller andre materialer 

 
Fremstilling fra bearbeidd 
glimmer (herunder 
agglomerert eller 
rekonstruert glimmer) 

 
 

 
kapittel 
69 

 
Keramiske produkter  
        

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 
kapittel 
70 

 
Glass og glassvarer; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 70.03, 
ex 70.04 
og 
ex 70.05 

 
Glass med et ikke-reflekterende 
belegg 

 
Fremstilling fra materialer 
fra posisjon 70.01 

 
 

 
70.06 

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

 
 

 
 

 
 

 
- glassplate substrat belagt med 

dielektrisk tynn film i 
Fremstilling fra ikke-belagt 
glassplate substrat fra 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  
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(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    
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halvleder kvalitet, i samsvar 
med SEMII standarder11 

posisjon 70.06 

 
 

 
- andre 

 
Fremstilling fra materialer 
fra posisjon 70.01 

 
 

 
70.07 

 
Sikkerhetsglass som består av 
herdet eller 
laminert glass  

 
Fremstilling fra materialer 
fra posisjon 70.01 

 
 

 
70.08 

 
Isolasjonsglass som består av flere 
lag  

 
Fremstilling fra materialer 
fra posisjon 70.01 

 
 

 
70.09 

 
Speil av glass, med eller uten 
ramme, herunder kjørespeil og 
liknende 

 
Fremstilling fra materialer 
fra posisjon 70.01 

 
 

 
70.10  

 
Ballonger, flasker, flakonger, 
krukker, ampuller og andre 
beholdere, av glass,  
av det slag som brukes til 
transport eller emballering av 
varer; konserveringsglass; 
propper, lokk og andre 
lukkeanordninger, av glass 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 
ELLER 
Sliping av glassgjenstander, 
forutsatt at verdien av det 
uslipte glasset ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
70.13   

 
Husholdnings- og toalettartikler, 
kontor-utstyr, innendørs 
dekorasjonsgjenstander eller 
liknende, av glass (unntatt varer 
som hører under posisjon 70.10 
eller 70.18)  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 
ELLER 
Sliping av glassgjenstander, 
forutsatt at verdien av det 
uslipte glasset ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 
ELLER 
Dekorering utført for hånd 
(unntatt silketrykk) av 
munnblåste glass-
gjenstander, forutsatt at 
deres verdi ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
ex 70.19 

 
Varer av glassfibrer (annet enn 
garn)  

 
Fremstilling fra: 
- ufargede lunter, forgarn, 

garn og oppskårne bunter, 
eller 

- glassull 

 
 

 
ex 
kapittel 

 
Natur- eller kulturperler, edle eller 
halvedle steiner, edle metaller, 

Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 
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71 metaller plettert med edelt metall, 
og varer derav;  bijouterivarer; 
mynter; unntatt: 

posisjon 

 
ex 71.01 

 
Natur- eller kulturperler, som av 
transporthensyn er midlertidig 
trædd på snor 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
ex 71.02,  
ex 71.03 
og 
ex 71.04 

 
Bearbeidde edle eller halvedle 
steiner (naturlige, syntetiske eller 
rekonstruerte)  
      

 
Fremstilling fra ubearbeidde 
edle eller halvedle steiner 

 
 

 
71.06, 
71.08 og  
71.10 

 
 Edle metaller: 

 
 

 
 

 
 

 
- ubearbeidde 

 
Fremstilling fra materialer 
som ikke tarifferes under 
posisjon 71.06, 71.08 eller 
71.10 
ELLER 
Elektrolytisk, termisk eller 
kjemisk separering av edle 
metaller fra posisjon 71.06, 
71.08 eller 71.10 
ELLER 
Legering av edle metaller 
fra posisjon 71.06, 71.08 
eller 71.10, med hverandre 
eller med uedelt metall 

 
 

 
 

 
- halvfabrikata, eller i pulverform 

 
Fremstilling fra ubearbeidd 
edelt metall 

 
 

 
ex 71.07, 
ex 71.09 
og ex 
71.11     

 
Metaller plettert med edelt metall, 
som halvfabrikata  

 
Fremstilling fra metaller 
belagt med ubearbeidde edle 
metaller 

 
  

 
71.16    

 
Varer av natur- eller kulturperler 
eller av 
edle eller halvedle steiner 
(naturlige, syntetiske eller 
rekonstruerte)  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
71.17  

 
Andre smykkevarer 
(bijouterivarer)  

Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 
ELLER 
Fremstilling fra uedle 
metalldeler, uten belegg av 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  
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edle metaller, forutsatt at 
verdien av alle anvendte 
materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 
kapittel 
72 

 
Jern og stål; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
72.07  

 
Halvfabrikater av jern eller 
ulegert stål  

 
Fremstilling fra materialer 
fra posisjonene 72.01, 
72.02, 72.03, 72.04 eller 
72.05 

 
 

 
72.08 til 
72.16 

 
Flatvalsede produkter, stenger og 
profiler, av jern eller ulegert stål  

 
Fremstilling fra blokker 
(ingots) eller andre 
ubearbeidde former  
fra posisjon 72.06 

 
 

 
72.17 

 
Tråd av jern eller ulegert stål  

 
Fremstilling fra 
halvfabrikatmaterialer fra 
posisjon 72.07 

 
 

 
ex 72.18 
og 72.19 
til 
72.22 

 
Halvfabrikater, flatvalsede 
produkter, stenger og profiler av 
rustfritt stål  
      

 
Fremstilling fra blokker 
(ingots) eller andre 
ubearbeidde former fra 
posisjon 72.18 

 
 

 
72.23  

 
Tråd av rustfritt stål  

 
Fremstilling fra 
halvfabrikatmaterialer fra 
posisjon 72.18 

 
 

 
ex 72.24 
og 
72.25 til 
72.28 

 
Halvfabrikater, flatvalsede 
produkter,  varmvalsede stenger, i 
uregelmessige oppkveilede ringer 
eller ruller; profiler av annet legert 
stål; hule borstenger av legert 
eller ulegert stål 

 
Fremstilling fra blokker 
(ingots) eller andre 
ubearbeidde former fra 
posisjon 72.06, 72.18 eller 
72.24 

 
 

 
72.29 

 
Tråd av annet legert stål  

 
Fremstilling fra 
halvfabrikatmaterialer fra 
posisjon 72.24 

 
 

 
ex 
kapittel 
73 

 
Varer av jern eller stål; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 73.01  

 
Spundveggjern  

 
Fremstilling fra materialer 
fra posisjon 72.06 

 
 

 
73.02  

 
Følgende skinnemateriell av jern 
eller stål, til jernbaner eller 
sporveger: skinner, motskinner og 

 
Fremstilling fra materialer 
fra posisjon 72.06 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  
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tannskinner, sporveksel-tunger, 
sporkryss, sporvekselstag og 
andre deler til sporveksler, sviller, 
lasker, skinnestoler, stolkiler, 
underlagsplater, klemplater, 
traversjern og annet spesielt 
materiell til sammenføyning eller 
festing av skinner 

 
73.04, 
73.05 og 
73.06 

 
Rør og hule profiler, av jern 
(unntatt støpejern) eller stål  
     

 
Fremstilling fra materialer 
fra posisjon 72.06, 72.07, 
72.18 eller 72.24 

 
 

 
ex 73.07 
 

 
Rørdeler (fittings) av rustfritt stål 
(ISO No. X5CrNiMo 1712) 
bestående av flere komponenter  

 
Dreiing, boring, brotsjing, 
gjenging, avgrading og 
sandblåsing av smidde 
emner, hvor verdien av  
emnene ikke overstiger 35% 
av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
73.08 

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

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan ikke 
sveisede profiler fra posisjon 
73.01 benyttes 

 
 

 
ex 73.15 

 
Snøkjettinger  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer fra 
posisjon 73.15 ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
ex 
kapittel 
74 

 
Kobber og varer derav; unntatt: 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
 

 
74.01  

 
Kobbermatte; sementkobber 
(utfelt kobber) 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  
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74.02 

 
Uraffinert kobber; kobberanoder 
for 
elektrolytisk raffinering  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
74.03  

 
Raffinert kobber og 
kobberlegeringer, i 
ubearbeidd form: 

 
 

 
 

 
 

 
- raffinert kobber  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
 

 
- kobberlegeringer og raffinert 

kobber inneholdende andre 
elementer 

 
Fremstilling fra raffinert 
kobber, ubearbeidd, eller 
avfall og skrap av kobber  

 
 

 
74.04 

 
Avfall og skrap av kobber  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
74.05 

 
Kobberforlegeringer  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 
kapittel 
75 

 
Nikkel og varer derav; unntatt: 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
 

 
75.01 til  
75.03 

 
Nikkelmatte, nikkeloksidsintere 
og andre mellomprodukter ved 
fremstilling av nikkel; ubearbeidd 
nikkel; avfall og skrap av nikkel 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 
kapittel 
76  

 
Aluminium og varer derav; 
unntatt: 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
 

 
76.01 

 
Ubearbeidd aluminium 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

ELLER 

 
 



 
Posisjon i 
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Fremstilling ved termisk 
eller elektrolytisk 
behandling av ulegert 
aluminium eller avfall og 
skrap av aluminium 

 
76.02 

 
Avfall og skrap av aluminium 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 76.16 

 
Varer av aluminium, unntatt duk, 
netting, gitter og liknende varer 
(herunder endeløse bånd) av 
aluminiumtråd, og strekkmetall av 
aluminium  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, imidlertid 
kan duk, netting, gitter og 
liknende varer (herunder 
endeløse bånd) av 
aluminiumtråd, eller 
strekk-metall av 
aluminium benyttes, og 

- verdien av alle anvendte 
materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
 

 
Kapittel 
77 

 
(Dette kapittel er reservert for 
eventuell fremtidig bruk i 
”Harmonized System”) 

 
 

 
 

 
ex 
kapittel 
78 

 
Bly og varer derav; unntatt: 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
 

 
78.01  

 
Ubearbeidd bly: 

 
 

 
 

 
 

 
- raffinert bly  

 
Fremstilling fra ”blokkbly” 
eller ”verkbly” 

 
 

 
 

 
- annet 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
avfall og skrap fra posisjon 
78.02 ikke benyttes 

 
 

 
78.02  

 
Avfall og skrap av bly 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 
kapittel 
79 

 
Sink og varer derav; unntatt: 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
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- verdien av alle anvendte 
materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
79.01  

 
Ubearbeidd sink 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
avfall og skrap fra posisjon 
79.02 ikke benyttes 

 
 

 
79.02  

 
Avfall og skrap av sink  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 
kapittel 
80 

 
Tinn og varer derav; unntatt: 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
 

 
80.01  

 
Ubearbeidd tinn 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
avfall og skrap fra posisjon 
80.02 ikke benyttes 

 
 

 
80.02 og  
80.07 

 
Avfall og skrap av tinn; andre 
varer av tinn  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
Kapittel 
81 

 
Andre uedle metaller; cermeter; 
varer derav: 

 
 

 
 

 
 

 
- andre uedle metaller, 

bearbeidde; varer derav 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer som 
ikke skifter posisjon ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
 

 
-   andre  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 
kapittel 
82 

 
Verktøy, redskaper, kniver, skjeer 
og  gafler av uedelt metall; deler 
dertil av uedelt metall; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
82.06 

 
Verktøy og redskaper fra to eller 
flere av 
posisjonene 82.02 - 82.05, pakket 
i sett for detaljsalg  

Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer 
tarifferes under andre 
posisjoner enn 82.02 til 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 
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82.05. Imidlertid kan 
verktøy og redskaper fra 
posisjonene 82.02 til 82.05 
være bestanddeler i settet 
forutsatt at deres verdi ikke 
overstiger 15% av settets 
pris fra fabrikk 

 
82.07  

 
Utskiftbart verktøy for 
håndverktøy, også  mekaniske, 
eller for verktøymaskiner (f.eks. 
for pressing, preging, stansing, 
gjenging, boring, rømming, 
brotsjing, fresing, dreiing eller 
skrutrekking), herunder 
trekkskiver eller pressdyser for 
metall, samt verktøy for berg- 
eller jordboring 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
 

 
82.08  

 
Kniver og knivblad for maskiner 
eller mekaniske redskaper  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
 

 
ex 82.11  

 
Kniver, med skjærende egg, også 
sagtakket, unntatt kniver under 
posisjon 82.08  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
knivblad og skaft av uedelt 
metall anvendes 

 
 

 
82.14  

 
Andre skjære- og klipperedskaper 
(f.eks. hårklippere, kløyve-, 
hogge- og hakkeredskaper for 
slaktere eller til kjøkkenbruk, 
papirkniver); artikler og sett for 
manikyr eller pedikyr (herunder 
neglefiler) 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
skaft av uedelt metall 
anvendes 

 
 

 
82.15 

 
Skjeer, gafler, øser, sleiver, 
hullsleiver, kakespader, fiske- og 
smørkniver, sukker-klyper og 
liknende husholdningsartikler  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
skaft av uedelt metall 
anvendes 

 
 

 
ex 
kapittel 
83 

 
Forskjellige varer av uedelt 
metall; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 83.02 

 
Andre beslag og liknende varer til 
bygninger, og automatiske 

Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 
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dørlukkere 
 
 

posisjon. Imidlertid kan de 
andre materialene under 
posisjon 83.02 anvendes 
dersom deres verdi ikke 
overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
ex 83.06 

 
Statuetter og andre 
pyntegjenstander av uedelt metall  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan de 
andre materialene under 
posisjon 83.06 anvendes 
dersom deres verdi ikke 
overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
ex kapitel 
84 

 
Kjernereaktorer, kjeler, maskiner, 
 apparater og mekaniske 
redskaper samt deler dertil; 
unntatt: 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke  overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

ex 8401 Brenselelementer for 
kjernereaktorer 

Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon12 

Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
84.02  

 
Kjeler for vanndamp eller annen 
damp (unntatt 
sentralvarmtvannskjeler som  
også kan produsere 
lavtrykksdamp); hetvannskjeler 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
84.03 og 
ex 84.04 

 
Sentralvarmekjeler, unntatt kjeler 
som hører under posisjon 84.02, 
og hjelpe-apparater for 
sentralvarmekjeler  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer 
tarifferes under andre 
posisjoner enn 84.03 eller 
84.04 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
84.06 

 
Dampturbiner  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
84.07  

 
Stempeldrevne 
forbrenningsmotorer med 
gnisttenning og med frem- og 
tilbakegående eller roterende 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 
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stempel  
 
84.08 

 
Stempeldrevne 
forbrenningsmotorer med 
kompresjonstenning (diesel- eller 
semi- dieselmotorer)  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
84.09 

 
Deler som utelukkende eller 
fortrinnsvis kan brukes til motorer 
som hører under posisjon 84.07 
eller 84.08  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
84.11 

 
Turbojetmotorer, 
turbopropmotorer og andre 
gassturbiner  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
84.12  

 
Andre kraftmaskiner og motorer  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
ex 84.13 

 
Rotasjonspumper  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 84.14  

 
Industrielle vifter, blåsere og 
liknende  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
84.15 

 
Luftkondisjoneringsapparater som 
består av en motordrevet vifte og 
elementer for endring av 
temperatur og fuktighet, herunder 
slike apparater der fuktigheten 
ikke kan reguleres særskilt 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
84.18  

 
Kjøleskap, frysere og annet kjøle- 
eller fryseutstyr også elektriske; 
varmepumper, unntatt 
luftkondisjoneringsapparater som 
hører under posisjon 84.15  

Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  
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40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- hvor verdien av alle 
anvendte 
ikke-opprinnelsesmaterial
er ikke overstiger verdien 
av anvendte 
opprinnelsesmaterialer 

 
ex 84.19 

 
Apparater for tre, papirmasse, 
papir og pappindustrien 

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- uten å overstige 
ovennevnte 
verdibegrensning, verdien 
av anvendte materialer 
som ikke skifter posisjon 
utgjør høyst  
25% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
84.20  

 
Kalandrer og andre 
valsemaskiner, unntatt 
valsemaskiner for metall eller 
glass, samt valser dertil  

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- uten å overstige 
ovennevnte 
verdibegrensning, verdien 
av anvendte materialer 
som ikke skifter posisjon 
utgjør høyst  
25% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
84.23  

 
Vekter og veieinnretninger 
(unntatt slike som er følsomme for 
50 mg eller mindre) herunder 
telle- og kontrollvekter; lodder til 
vekter, alle slags  
 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
84.25 til 
84.28 

 
Maskiner for løfting,  håndtering, 
lasting eller lossing  
      

Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- uten å overstige 
ovennevnte 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 
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verdibegrensning, verdien 
av anvendte materialer 
som tarifferes under 
posisjon 84.31 utgjør 
høyst 10% av ferdig-
varens pris fra fabrikk 

 
84.29 

 
Bulldosere, angeldosere, 
veghøvler, skrapemaskiner, 
mekaniske skyfler, 
gravemaskiner, lastemaskiner, 
stampe-maskiner og vegvalser, 
med egen 
framdrift: 

 
 

 
 

 
 

 
- vegvalser  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
  

 
- andre 

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- uten å overstige 
ovennevnte 
verdibegrensning, verdien 
av anvendte materialer 
som tarifferes under 
posisjon 84.31 utgjør 
høyst 10% av ferdig-
varens pris fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
84.30 

 
Andre maskiner og apparater for 
flytting, 
planering, skraping, graving, 
stamping, valsing, utvinning eller 
boring av jord, mineraler eller 
malmer; påledrivere og 
påleopptrekkere; snøploger og 
snøfresere  

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- uten å overstige 
ovennevnte 
verdibegrensning, verdien 
av anvendte materialer 
som tarifferes under 
posisjon 84.31 utgjør 
høyst 10% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 84.31 

 
Deler til mekanisk drevne 
vegvalser 

Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 
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Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  
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ferdigvarens pris fra fabrikk 
 
84.39 

 
Maskiner og apparater for 
fremstilling av papirmasse av 
cellulosefibermaterialer eller for 
fremstilling eller etterbehandling 
av papir eller papp 

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- uten å overstige 
ovennevnte 
verdibegrensning, verdien 
av anvendte materialer 
som ikke skifter posisjon 
utgjør høyst  
25% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
84.41 

 
Andre maskiner og apparater for 
videre bearbeiding av papirmasse, 
papir eller papp, herunder alle 
slags papir- og papp-
skjæremaskiner og -apparater  

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- uten å overstige 
ovennevnte 
verdibegrensning, verdien 
av anvendte materialer 
som ikke skifter posisjon 
utgjør høyst  
25% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
84.44 til 
84.47 

 
Maskiner fra disse posisjoner til 
bruk i tekstilindustrien  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
ex 84.48 

 
Hjelpemaskiner og -apparater til 
maskiner under posisjon 84.44 og 
84.45  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
84.52 

 
Symaskiner, unntatt symaskiner 
for hefting av bøker under 
posisjon 84.40; møbler, stativer 
og deksler spesielt innrettet for 
symaskiner, symaskinnåler: 

 
 

 
 

 
 

 
- symaskiner (kun spolesøm) 

hvor overdelens vekt er høyst 
16 kg uten motor eller 17 kg 
med motor 

Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle ikke-
opprinnelsesmaterialer 

 
 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  
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som er anvendt ved 
monteringen av overdelen 
(uten motor) ikke 
overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer, 
og 

- mekanismer for 
overtrådtilførsel, gripere 
med betjenings-
mekanismer og 
styreorganer for sik-sak 
sting, allerede er 
opprinnelsesprodukter  

 
 

 
-   andre  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
84.56 til 
84.66 

 
Verktøymaskiner og maskiner 
samt deler og tilbehør som hører 
under posisjonene 84.56 til 84.66  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
84.69 til 
84.72 

 
Kontormaskiner (f.eks. 
skrivemaskiner, regnemaskiner, 
automatiske databehandlings-
maskiner, duplikatorer, stifte-
maskiner)  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
84.80 

 
Formrammer for metallstøping; 
under-lagsplater til støpeformer; 
støpeform-modeller; støpeformer 
for metall (unntatt kokiller til 
støping av blokker (ingots)), 
metallkarbider, glass, mineralske 
materialer, gummi eller plast 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
84.82 

 
Kule- eller rullelagre 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
84.84 

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

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 
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liknende; mekaniske pakninger 
 
84.85 

 
Deler til maskiner og apparater, 
ikke nevnt eller innbefattet annet 
sted i dette kapittel, og som ikke 
er utstyrt med elektriske 
forbindelsesdeler, isolatorer, 
spoler, kontakter eller andre 
elektriske innretninger 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
ex 
kapittel 
85 

 
Elektriske maskiner, apparater og 
materiell, samt deler dertil; 
apparater for opptak eller 
gjengivelse av lyd og apparater 
for opptak eller gjengivelse av 
bilder og lyd for fjernsyn, samt 
deler og tilbehør til slike 
apparater; unntatt: 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40%  av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
85.01 

 
Elektriske motorer og generatorer 
(unntatt generatoraggregater) 

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- uten å overstige 
ovennevnte 
verdibegrensning, verdien 
av anvendte materialer 
som tarifferes under 
posisjon 85.03 utgjør 
høyst 10% av ferdig-
varens pris fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
85.02  

 
Elektriske generatoraggregater og 
roterende, elektriske omformere  

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- uten å overstige 
ovennevnte 
verdibegrensning, verdien 
av anvendte materialer 
som tarifferes under 
posisjonene 85.01 og 
85.03 utgjør høyst 10% 
av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 85.04 

 
Elektriske transformatorer for 
elektroniske 
databehandlingsmaskiner 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 
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ex 85.18 Mikrofoner og stativer dertil; 
høyttalere, også med kabinett; 
elektriske hørefrekvens-
forsterkere; elektriske 
lydforsterkeranlegg  

Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke- 
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer 

Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
85.19  

 
Platespillere uten innebygd 
forsterker (”record decks”), andre 
platespillere, kassettspillere og 
andre apparater for gjengivelse av 
lyd, uten utstyr for opptak av lyd 

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke- 
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
85.20  

 
Magnetiske lydbåndopptakere og 
andre apparater for opptak av lyd, 
også med utstyr for gjengivelse av 
lyd  

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke- 
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
85.21  

 
Apparater for opptak eller 
gjengivelse av videosignaler, også 
med innebygd videotuner 

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke- 
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
85.22  

 
Deler og tilbehør som 
utelukkende eller fortrinnsvis kan 
brukes til apparater som hører 
under posisjonene 85.19 til 85.21  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 
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85.23 

 
Preparert, uinnspilt materiell for 
opptak av lyd eller liknende 
opptak av andre fenomener, 
unntatt varer som hører under 
kapittel 37 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
85.24 

 
Plater, bånd og annet innspilt 
materiell med lyd eller andre 
fenomener, herunder matriser for 
fremstilling av grammofon-plater, 
men unntatt varer som hører under 
kapittel 37: 

 
 

 
 

 
 

 
- matriser for fremstilling av 

grammofonplater  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
 

 
- andre  

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- uten å overstige 
ovennevnte 
verdibegrensning, verdien 
av anvendte materialer 
som tarifferes under 
posisjon 85.23 utgjør 
høyst 10% av ferdig-
varens pris fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
85.25 

 
Sendere for radiotelefoni, 
radiotelegrafi, radiokringkasting 
eller fjernsyn, også sammenbygd 
med mottakere eller apparater for 
opptak eller gjengivelse av lyd; 
fjernsynskameraer; videokameraer 
for stillbilder og andre 
videokameraopptakere; digitale 
kameraer 

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke- 
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
85.26 

 
Radarapparater, 
radionavigasjonsapparater og 
radiofjernstyringsapparater  

Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke- 
opprinnelsesmaterialer 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 
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ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer 

 
85.27  

 
Mottakere for radiotelefoni, 
radiotelegrafi 
eller radiokringkasting, også 
kombinert i felles kabinett eller 
kasse med apparater for opptak 
eller gjengivelse av lyd eller med 
et ur  

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke- 
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
85.28 

 
Mottakere for fjernsyn, også med 
inne-bygde radiomottakere for 
kringkasting eller med apparater 
for opptak eller gjengivelse av lyd 
eller videosignaler; 
videomonitorer og 
videoprojektorer 

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke- 
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
85.29 

 
Deler som utelukkende eller 
fortrinnsvis kan brukes til 
apparater som hører under 
posisjonene 85.25 til 85.28: 

 
 

 
 

 
 

 
- som utelukkende eller 

fortrinnsvis kan brukes til 
apparater for opptak eller 
gjengivelse av videosignaler  

 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
 

 
- andre  

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke- 
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
85.35 og 
85.36  

 
Elektriske apparater til å slutte, 
bryte,  sikre eller forbinde 

Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte  

Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
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Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  

som gir opprinnelsesstatus 

 
(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    

 
 
 

 71

elektriske strømkretser  materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- uten å overstige 
ovennevnte 
verdibegrensning, verdien 
av anvendte materialer 
som tarifferes under 
posisjon 85.38 utgjør 
høyst 10% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
85.37  

 
Plater, tavler, konsoller, pulter, 
kabinetter og liknende, utstyrt 
med to eller flere apparater som 
hører under posisjon 85.35 eller 
85.36, for elektrisk kontroll eller 
fordeling av elektrisitet, også med 
instrumenter eller apparater som 
hører under kapittel 90, samt 
numeriske kontrollapparater, 
unntatt velgere som hører under 
posisjon 85.17  

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte  

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- uten å overstige 
ovennevnte 
verdibegrensning, verdien 
av anvendte materialer 
som tarifferes under 
posisjon 85.38 utgjør 
høyst 10% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 85.41  

 
Dioder, transistorer og liknende 
halv-lederkomponenter, unntatt 
ikke oppdelte skiver (”wafers”)  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter  posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
85.42 

 
Elektroniske, integrerte kretser og 
elektroniske 
mikrobyggeelementer: 
 
- monolittisk integrerte kretser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- uten å overstige 
ovennevnte 
verdibegrensning, verdien 
av anvendte materialer 
som tarifferes under 
posisjon 85.41 og 85.42 
utgjør høyst 10% av 
ferdigvarens pris fra 

 
 
 
 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 
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-   andre 

fabrikk 
 
ELLER 
 
Fremstilling hvor integrerte 
kretser blir formet på en 
halvleder substrat ved 
selektiv tilførsel av et 
passende dopemiddel 
(diffusjonsprosess), også 
sammensatt og/eller testet i 
et annet land enn de nevnt i 
Artikkel 3 
 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- uten å overstige 
ovennevnte 
verdibegrensning, verdien 
av anvendte materialer 
som tarifferes under 
posisjon 85.41 og 85.42 
utgjør høyst 10% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 
 

 
85.44 

 
Isolert (herunder lakkert eller 
anodisert) tråd, kabel (herunder 
koaksialkabel) og andre isolerte, 
elektriske ledere, også med 
forbindelsesdeler; optiske 
fiberkabler sammensatt av fibrer 
som er skjermet fra hverandre, 
også med forbindelsesdeler 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
85.45 

 
Kullelektroder, kullbørster, 
lampekull, batterikull og andre 
varer av kull, også med metall, av 
det slag som brukes til elektriske 
formål 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
85.46 

 
Elektriske isolatorer, uansett 
materiale  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
85.47 

 
Isolasjonsdetaljer (unntatt 
isolatorer som tarifferes under 

Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
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posisjon 85.46) til elektriske 
maskiner, apparater eller til 
elektrisk materiell, som består helt 
av isolerende materiale, bortsett 
fra mindre komponenter av metall 
(f.eks. gjengede hylser, muffer og 
liknende) som er istøpt 
utelukkende for sammenføyning; 
elektriske ledningsrør og 
forbindelsesdeler dertil, av uedelt 
metall fôret med isolerende 
materiale 

overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
85.48  

 
Avfall og skrap fra galvaniske 
elementer, batterier og elektriske 
akkumulatorer; brukte galvaniske 
elementer og batterier samt brukte 
elektriske akkumulatorer; 
elektriske deler til maskiner eller 
apparater, ikke nevnt eller 
innbefattet annet sted i dette 
kapittel  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

    
ex 
kapittel 
86 

Lokomotiver, vogner og annet 
rullende materiell for jernbaner 
eller sporveger samt deler dertil; 
stasjonært materiell for jernbaner 
eller sporveier samt deler dertil; 
mekanisk (herunder 
elektromekanisk) 
trafikkreguleringsutstyr av alle 
slag; unntatt: 

Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
86.08 

 
Stasjonært materiell for jernbaner 
eller 
sporveger; mekanisk (herunder 
elektro-mekanisk) signal-, 
sikkerhets- eller 
trafikkreguleringsutstyr for 
jernbaner, sporveger, veger, gater, 
elver, kanaler, parkeringsplasser, 
havneanlegg eller flyplasser; deler 
til ovennevnte materiell og utstyr 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 
kapittel  
87   

 
Kjøretøyer samt deler og tilbehør 
dertil, unntatt rullende materiell 
for jernbaner og sporveger; 
unntatt: 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
87.09 

 
Trucker med egen 
fremdriftsmotor, ikke utstyrt med 
løfte- eller håndteringsutstyr, av 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 

Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
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den type som brukes i fabrikker, 
lagre, havneområder eller 
flyplasser for korte 
transporter av gods; traktorer av 
den type som brukes på 
jernbaneperronger; deler til 
kjøretøyer som tarifferes under 
denne posisjon 

- verdien av alle anvendte 
materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
87.10 

 
Tanks og andre motordrevne, 
pansrede 
stridsvogner, også utstyrt med 
våpen, samt deler til slike 
kjøretøyer  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter  posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
87.11  

 
Motorsykler (herunder mopeder) 
og sykler med hjelpemotor, med 
eller uten sidevogn; sidevogner: 

 
 

 
 

 
 

 
- med stempeldrevet 

forbrenningsmotor med 
sylindervolum: 

 
 

 
 

 
 

 
- -       høyst 50 cm3  

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte  

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer  

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 20% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
- -       over 50 cm3  

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte  

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
- andre  Fremstilling hvor: 

- verdien av alle anvendte 
materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 

Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
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fra fabrikk, og 
- verdien av alle anvendte 

ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer  

fabrikk 

 
ex 87.12  

 
Sykler uten kulelagre 

 
Fremstilling fra materialer 
som ikke tarifferes under 
posisjon 87.14 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
87.15  

 
Barnevogner og deler dertil 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
87.16  

 
Tilhengere og semitrailere; andre 
kjøretøyer uten mekanisk 
drivanordning; deler dertil 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter  posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 
kapittel  
88  

 
Luftfartøyer, romfartøyer og deler 
dertil; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 88.04 

 
Roterende fallskjermer, 
”rotochutes” 

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, 
herunder andre materialer 
fra posisjon 88.04 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
88.05   

 
Utskytingsutstyr for luftfartøyer; 
innbremsingsutstyr for fly til bruk 
ombord i hangarskip eller 
liknende utstyr; stasjonære 
flytreningsmaskiner; deler til 
ovennevnte varer 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Kapittel 
89  

 
Skip, båter og annet flytende 
materiell  

Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan ikke 
skrog fra posisjon 89.06 

Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
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anvendes fabrikk 
 
ex  
kapittel 
90  

 
Instrumenter og apparater til 
optisk, fotografisk,  
kinematografisk, medisinsk eller 
kirurgisk bruk samt måle-, 
kontroll- eller 
presisjonsinstrumenter og -
apparater; deler og tilbehør dertil; 
unntatt: 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
90.01  

 
Optiske fibrer og optiske 
fiberbunter; optiske fiberkabler, 
unntatt de som hører under 
posisjon 85.44; ark og plater av 
polariserende materiale; linser 
(herunder 
kontaktlinser), prismer, speil og 
andre optiske elementer, av 
ethvert materiale, uinnfattede, 
unntatt slike elementer av 
ikke-optisk bearbeidd glass 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
90.02   

 
Linser, prismer, speil og andre 
optiske elementer, av ethvert 
materiale, innfattede, som utgjør 
deler eller tilbehør til instrumenter 
eller apparater, unntatt slike 
elementer av ikke-optisk 
bearbeidd glass 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
90.04  

 
Briller, beskyttelsesbriller og 
liknende, 
korrigerende, beskyttende eller 
andre  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
ex 90.05  

 
Kikkerter (monokulære og 
binokulære), og andre optiske 
teleskoper samt stativer til slike, 
unntatt astronomiske prisme-
teleskoper og stativer til slike  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer  

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 90.06  

 
Fotoapparater (unntatt 
filmopptakere); 
lynlysapparater og lynlyspærer 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 

Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 
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andre enn elektrisk tennende - verdien av alle anvendte  
materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer  

ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
90.07 

 
Filmopptakere og filmfremvisere, 
med eller uten innebygget apparat 
for opptak eller gjengivelse av lyd 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte  

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer  

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
90.11 

 
Optiske mikroskoper, herunder 
mikroskoper for fotomikrografi, 
kinefotomikrografi eller 
mikroprojeksjon  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte  

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer  

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 90.14 

 
Andre navigasjonsinstrumenter og 
-apparater  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
90.15   

 
Geodetiske (herunder 
fotogrammetriske), 
hydrografiske, oseanografiske, 
hydrologiske, meteorologiske 
eller geofysiske instrumenter og 
apparater, unntatt kompasser; 
avstandsmålere 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 
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tolltariffen 
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90.16 Vekter følsomme for 5 cg eller 
mindre, også med lodder 

Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 

 
90.17  

 
Tegne-, risse- og 
regneinstrumenter (f.eks. 
tegnemaskiner, pantografer, 
vinkelmålere, tegne- og 
rissebestikk, regnestaver, 
regneskiver); instrumenter for 
lengdemåling til bruk i hånden 
(f.eks. målestokker og -bånd, 
mikrometermål, alle slags lærer), 
ikke nevnt eller innbefattet annet 
sted i dette kapittel 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
90.18 

 
Instrumenter og apparater til 
medisinsk, 
kirurgisk, dental eller veterinær 
bruk, herunder scintigrafer, andre 
elektromedisinske apparater og 
instrumenter for synsprøving: 

 
 

 
 

 
 

 
- tannlegestoler med innebygd 

tannlege-utstyr eller 
spyttefontener  

 
Fremstilling fra materialer 
fra enhver posisjon, 
herunder andre materialer 
fra posisjon 90.18 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
- andre  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
90.19 

 
Mekano-terapeutisk utstyr; 
massasjeapparater; psykotekniske 
apparater; apparater for oson-, 
surstoff- eller aerosolterapi samt 
apparater for kunstig åndedrett 
eller andre terapeutiske 
pusteapparater 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
90.20 

 
Annet pusteutstyr og gassmasker, 
unntatt 
beskyttelsesmasker som verken 
har mekaniske deler eller 
utskiftbare filtre  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter  posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  
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(1) 

 
(2) 

 
                         (3)                         eller                    (4)                    

 
 
 

 79

 
90.24   

 
Maskiner og apparater for prøving 
av hardhet, styrke, trykkfasthet, 
elastisitet eller andre mekaniske 
egenskaper hos materialer (f.eks. 
metaller, tre, tekstiler, 
papir, plast) 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
90.25  

 
Flytevekter (aerometre, 
densimetre) og liknende 
instrumenter basert på 
flyteprinsippet, termometre, 
pyrometre, barometre, hygrometre 
og psykrometre, også med 
registreringsutstyr samt 
kombinasjoner av slike 
instrumenter 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
90.26   

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

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
 90.27    

 
Instrumenter og apparater for 
fysiske eller 
kjemiske analyser (f.eks. 
polarimetre, refraktometre, 
spektrometre, gass- eller 
røykanalyseapparater); 
instrumenter 
og apparater for måling eller 
kontroll av viskositet, porøsitet, 
utvidelse, overflate-spenning eller 
liknende; instrumenter og 
apparater for måling eller kontroll 
av varme-, lyd- eller lysmengder 
(herunder eksponeringsmålere); 
mikrotomer 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
90.28  

 
Forbruks- og produksjonsmålere 
for gasser, væsker eller 
elektrisitet, herunder 
justeringsmålere for nevnte 
målere: 

 
 

 
 

 
 

 
- deler og tilbehør  Fremstilling hvor verdien av 
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alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
- andre  

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer  

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
90.29  

 
Omdreiningstellere, 
produksjonstellere, 
taksametre, kilometertellere, 
skritt-tellere og liknende; 
hastighetsmålere og tacho-metre, 
unntatt de som hører under 
posisjon 90.14 eller 90.15; 
stroboskoper 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
90.30   

 
Oscilloskoper, 
spektralanalysatorer og andre 
instrumenter og apparater for 
måling eller kontroll av elektriske 
mengder, unntatt måleapparater 
som hører under posisjon 90.28; 
instrumenter og apparater for 
måling eller registrering av alfa-, 
beta-, gamma- eller røntgenstråler, 
kosmiske eller andre ioniserende 
stråler 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
90.31 

 
Instrumenter, apparater og 
maskiner for måling eller kontroll, 
ikke nevnt eller innbefattet annet 
sted i dette kapittel; 
profilprojektorer 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
90.32  

 
Instrumenter og apparater for 
automatisk 
regulering eller kontroll  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
90.33  

 
Deler og tilbehør (ikke nevnt eller 
innbefattet annet sted i dette 
kapittel) til maskiner, instrumenter 
eller apparater som hører under 
kapittel 90  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 
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ex 
kapittel 
91   

 
Ur og deler dertil; unntatt: 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
91.05   

 
Andre ur  

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer  

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 91.09 

 
Andre komplette og sammensatte 
urverk  

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- verdien av alle anvendte 
ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger verdien av 
anvendte 
opprinnelsesmaterialer  

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
91.10  

 
Komplette urverk, usammensatte 
eller delvis sammensatte 
(urverksett); ukomplette urverk, 
sammensatte; råurverk  

 
Fremstilling hvor: 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk, og 

- uten å overstige 
ovennevnte 
verdibegrensning, verdien 
av 
anvendte materialer som 
tarifferes under posisjon 
91.14 utgjør høyst 10% 
av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
91.11   

 
Urkasser og deler dertil, til ur som 
hører 
under posisjon 91.01 eller 91.02 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 
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91.12   Andre urkasser og liknende kasser 
til andre varer som hører under 
dette kapittel, samt deler dertil  

Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
40% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 30% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
91.13  

 
Urarmbånd og deler dertil: 

 
 

 
 

 
 

 
- av uedelt metall, også belagt, 

eller plettert med edelt metall 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
 

 
- andre 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
Kapittel 
92  

 
Musikkinstrumenter; deler  
og tilbehør til slike instrumenter  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
Kapittel 
93   

 
Våpen og ammunisjon; deler og 
tilbehør dertil  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
ex 
kapittel 
94 

 
Møbler; sengebunner og 
sengeutstyr,  
som  f.eks. madrasser, puter og 
liknende stoppede varer; lamper 
og annet belysningsutstyr, ikke 
nevnt eller innbefattet annet sted; 
lysskilt og liknende; 
prefabrikkerte bygninger; unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
ex 94.01 
og ex 
9403   

 
Møbler av uedelt metall, trukket 
med ustoppet bomullsstoff av vekt 
høyst 300 g. pr. m2 

Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 
ELLER 
Fremstilling fra bomullsstoff 
 allerede tilformet ferdig til 
bruk sammen med 
materialer fra posisjon 94.01 
eller 94.03, forutsatt at: 
- verdien av bomullsstoffet 

ikke overstiger 25% av 
ferdigvarens pris, og 

- alle andre anvendte 
materialer allerede er 

 
Fremstilling hvor verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 40% av 
ferdigvarens pris fra 
fabrikk 



 
Posisjon i 
tolltariffen 

(HS) 

 
Varebeskrivelse 

 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer  
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opprinnelsesprodukter og 
tarifferes under andre 
posisjoner enn 94.01 eller 
94.03 

 
94.05  

 
Lamper og annet belysningsutstyr, 
herunder søkelys og lyskastere 
samt deler dertil, ikke nevnt eller 
innbefattet annet sted; lysskilt og 
liknende som har en fast montert 
lyskilde, samt deler dertil ikke 
nevnt eller innbefattet annet sted 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
94.06 

 
Prefabrikerte bygninger  

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 

 
 

 
ex 
kapittel  
95  

 
Leketøy, spill og sportsartikler 
samt deler og tilbehør dertil; 
unntatt: 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
95.03  

 
Annet leketøy; miniatyrmodeller 
og liknende modeller til 
hobbybruk, også mekaniske; 
puslespill, alle slags 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter  posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
 

 
ex 95.06  

 
Golfkøller og deler dertil 

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
grovt tildannede blokker til 
fremstilling av 
golfkøllehoder anvendes 

 
 

 
ex 
kapittel 
96 

 
Forskjellige varer; unntatt:  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 

 
 

 
ex 96.01 
og 
ex 96.02  

 
Varer av animalske, vegetabilske 
eller  mineralske 
utskjæringsmaterialer  

 
Fremstilling fra bearbeidd 
utskjæringsmateriale fra 
samme posisjon 

 
 

 
ex 96.03  

 
Koster og børster, pensler og 
liknende 
(unntatt sopelimer og liknende og 
børster 
laget av hår fra mår eller ekorn), 
mekaniske gulvfeieapparater uten 
motor, malerputer og -ruller; naler 
(unntatt glattruller) 

 
Fremstilling hvor verdien av 
alle anvendte materialer ikke 
overstiger 50% av 
ferdigvarens pris fra fabrikk 
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96.05  Reiseetuier for toalettbruk, for 
sying eller 
for rengjøring av sko eller klær  

Opprinnelsesregelen som 
gjelder for hver enkelt 
artikkel må være oppfylt. 
Imidlertid kan ikke-
opprinnelsesprodukter inngå 
i settet dersom deres verdi 
ikke overstiger 15% av 
settets pris fra fabrikk 

 

 
 96.06  

 
Knapper, trykknapper og 
liknende, knappeformer og andre 
deler til disse varer; knappeemner  

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter  posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
50% av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 

 
 

9608 Kulepenner; filtpenner og andre 
penner med porøse spisser; 
fyllepenner, stylografer og andre 
penner; stensilpenner 
(styluspenner); mekaniske 
blyanter; penneskaft, 
blyantforlengere og liknende; 
deler (herunder hetter og klips) til 
de forannevnte varer, unntatt de 
som hører under posisjon 96.09 

Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon. Imidlertid kan 
pennesplitter og spisser til 
pennesplitter som tarifferes 
under samme posisjon 
benyttes 

 

 
96.12  

 
Fargebånd til skrivemaskiner og 
liknende 
fargebånd innsatt med farge eller 
behandlet på annen måte slik at de 
gir avtrykk, også på spoler eller i 
kassetter; stempelputer med eller 
uten eske, også uten farge 

 
Fremstilling hvor: 
- alle anvendte materialer 

skifter posisjon, og 
- verdien av alle anvendte 

materialer ikke overstiger 
50%  av ferdigvarens pris 
fra fabrikk 

 
 

 
ex 96.13  

 
Tennere med piezoelektrisk 
tenningsanordning  

 
Fremstilling hvor verdien av 
anvendte materialer fra 
posisjon 
96.13 ikke overstiger 30% 
av ferdigvarens pris fra 
fabrikk 

 
 

 
ex 96.14 

 
Piper eller pipehoder  

 
Fremstilling fra grovt 
tildannede blokker 

 
 

 
Kapittel 
97 

 
Kunstverker, samlergjenstander 
og antikviteter  

 
Fremstilling hvor alle 
anvendte materialer skifter 
posisjon 
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1 For de spesielle vilkår knyttet til “spesiell(e) prosess(er)”, se Innledende Anmerkninger 7.1 og 7.3. 
2 For de spesielle vilkår knyttet til “spesiell(e) prosess(er)”, se Innledende Anmerkning 7.2. 
3 Note 3 til kapittel 32 fastsetter at disse preparater er slike som brukes til farging av ethvert materiale eller som bestanddeler ved 

fremstilling av fargemidler, forutsatt at de ikke tarifferes i en annen posisjon i kapittel 32 
4 En “gruppe” er å anse som en del av en posisjon, skilt ut fra resten av posisjonen med et semikolon 
5 For produkter sammensatt av materialer under posisjonene 39.01 til 39.06 på den ene side, og under 39.07 til 39.11 på den annen side, 

skal denne begrensningen bare gjelde for den gruppen av materialer som utgjør den største vektandelen i produktet. 
6 Følgende folier skal anses som svært gjennomskinnelige: folier med optisk dimensjon under 2%, målt i samsvar med ASTM-D 1003-16 

av Garner Hazemeter (dvs. Hazemeter). 
7 For spesielle betingelser for varer laget av blandede tekstilmaterialer, se Innledende Anmerkning 5. 
8 Anvendelsen av dette materialet er begrenset til fremstillingen av vevde stoffer av det slag som brukes i maskiner til fremstilling av papir. 
9 Se Innledende Anmerkning 6. 
10 Når det gjelder varer av trikotasje, unntatt elastikktrikotasje eller gummiert trikotasje, fremstilt ved å sy eller sette sammen deler av 

trikotert stoff (tilskåret eller trikotert til riktig form), se Innledende Anmerkning 6. 
11 SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. 
12 Denne regel skal gjelde til og med 31. desember 2005. 


